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Stukn´∏a nam pi´çdziesiàtka! Okràg∏y pi´çdziesiàty numer,
który przygotowaliÊmy dla Paƒstwa z równie du˝à radoÊcià
co pierwszy, dziesiàty, trzydziesty... :-)
Ju˝ przy pierwszych numerach, gdy po dzielnicy rozesz∏y
si´ wieÊci, ˝e szukamy osób ch´tnych do wspó∏pracy, zg∏osili si´ wspaniali, gotowi do dzia∏ania ludzie i zanim si´ obejrzeliÊmy, powsta∏ kilkunastoosobowy zespó∏ redakcyjny, trzymajàcy r´k´ na pulsie lokalnych wydarzeƒ.
Wydanie wawerskie ros∏o w si∏´, a w miar´ up∏ywu czasu
uruchomiliÊmy nowe miesi´czniki – dla Grochowa, Saskiej
K´py, Goc∏awia i Rembertowa oraz zaistnieliÊmy w Internecie.
Obecnie tylko pi´ç osób prowadzi szeÊç miesi´czników warszawskich i co dzieƒ aktualizowany portal oraz fan page na
Facebooku. Jednak dzi´ki umiej´tnoÊci stawania na rz´sach ;-),
a przede wszystkim dzi´ki wspania∏ej wspó∏pracy z licznymi
instytucjami i oÊrodkami lokalnymi – za co chcemy im w tym
miejscu serdecznie podzi´kowaç – niezmiennie jesteÊmy na
bie˝àco i puls dzielnicy nam si´ nie wymyka.
Dzi´kujemy te˝ Wam – Czytelnikom za pisanie do nas
o wszystkim, co Was niepokoi, cieszy, interesuje. Od pierwszego numeru marzyliÊmy o tym, by „Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie” by∏y naszà wspólnà gazetkà, w której redakcyjne
propozycje tematów przeplatajà si´ z Waszymi artyku∏ami i listami – i marzenie to spe∏ni∏o si´. Mamy nadziej´, ˝e do czasu
kolejnego wielkiego jubileuszu – setnego numeru – niezmiennie b´dziecie z nami, a my b´dziemy mieli zaszczyt co miesiàc
goÊciç w Waszych domach z kolejnym numerem WWS.
Z sàsiedzkimi pozdrowieniami,
Hanna Kowalska, sekretarz redakcji

Wieczór pe∏en taƒca i atrakcji artystycznych
Walentynki wypad∏y w tym roku w sobot´.
Karnawa∏ trwa∏ w najlepsze, wi´c a˝ si´ prosi∏o
pójÊç potaƒczyç z tej okazji. JeÊli w dodatku mo˝na by∏o w ten sposób komuÊ pomóc i nie trzeba
nawet by∏o wyje˝d˝aç poza naszà dzielnic´, pomys∏ taki wydawa∏ si´ najlepszym z mo˝liwych.
14 lutego w sali konferencyjnej WSH Fala w Falenicy odby∏ si´ XIII Bal Charytatywny Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci Oddzia∏ Wawer pod has∏em
„Bal Êw. Walentego”, po raz pierwszy organizowany we wspó∏pracy z Wawerskim Centrum Kultury.
Prezes TPD Wawer Katarzyna Zdzieborska i Dyrektor WCK Barbara Karniewska powita∏y przyby∏ych goÊci, wielu z nich przebranych w stroje nawiàzujàce do tegorocznego motta. Pomys∏y przebraƒ by∏y przeró˝ne, zjawili si´ np. bohaterowie
Reymontowskich „Ch∏opów”. Najciekawsze kreacje zosta∏y nagrodzone cennymi upominkami.
Grupa taneczna z Filii Marysin WCK kierowana
przez Dominik´ Szerszeƒ swoim pokazem wprawi∏a uczestników balu w roztaƒczony nastrój. Po
ich wyst´pie rozpocz´∏a si´ zabawa w rytmie do-

brze znanych przebojów,
i tych najnowszych, i sprzed
lat. W trakcie balu pojawi∏y
si´ kolejne niespodzianki artystyczne. Ewa Jarzymowska-Ka∏udow, na co dzieƒ instruktorka Filii Aleksandrów
Wawerskiego Centrum Kultury, wykona∏a piosenki z repertuaru Anny German. Tu˝ po
niej zaÊpiewa∏ Leszek P∏oƒski,
znany ju˝ z poprzedniej edycji
dorocznego balu charytatywnego. Ostatni wyst´p by∏
prawdziwà ucztà dla oczu
– obejrzeliÊmy taneczny pokaz w wykonaniu Justyny J´drzejewskiej i Andrzeja Ber- Justyna J´drzejewska i Andrzej BernaÊ
nasia, którzy zaprezentowali
– tango. Fot. Agnieszka Redzisz
magi´ tanga argentyƒskiego.
Bal charytatywny nie móg∏ obyç si´ bez aukcji.
Licytowano obrazy namalowane przez Bogdana

Kaczora i Micha∏a Leuszniewicza oraz nalewki Andrzeja
Murata. Odby∏a si´ te˝ tzw.
„cicha aukcja”, czyli mo˝liwoÊç zakupienia ró˝nych wyrobów artystycznych za dowolnà kwot´. By∏y to przedmioty wykonane przez
podopiecznych TPD oraz
uczestników
warsztatów
wszystkich filii WCK.
Impreza trwa∏a do bia∏ego
rana, sponsorzy zadbali
o pe∏ne sto∏y, a uczestnicy ju˝
pytali o przysz∏oroczny bal.
Zebrano kwot´ 5660 z∏, która
zostanie przeznaczona na
wakacyjny wyjazd podopiecznych TPD. Wszystkim,
którzy przyczynili si´ do takiego sukcesu, organizatorzy
sk∏adajà serdeczne podzi´kowania i zapraszajà za rok!
MF

Niedosyt lokalnych wieœci? Zapraszamy na: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Bud˝et partycypacyjny 2016 – aktualnoÊci
Do 17 lutego br. mieszkaƒcy
Warszawy mogli zg∏aszaç projekty do zrealizowania w ramach bud˝etu partycypacyjnego 2016. W porównaniu z ubieg∏ym
rokiem w dzielnicy Wawer wp∏yn´∏o ich o ok. 100
wi´cej! Ze zg∏oszonej liczby 234 po weryfikacji do
dalszego procedowania zakwalifikowa∏o si´ 212
projektów. W poszczególnych osiedlach liczba projektów przedstawia si´ nast´pujàco: Aleksandrów
– 11, Anin – 24, Falenica – 13, Las – 12, Marysin
Po∏udniowy – 10, Marysin Pó∏nocny – 13, Miedzeszyn – 8, Mi´dzylesie – 14, NadwiÊle – 17,
RadoÊç – 15, Sadul – 7, Zerzeƒ – 8, Wawer – 9.
Ogólnodzielnicowych projektów zg∏oszono 51.
Projekty te dotyczà praktycznie wszystkich sfer
˝ycia. Mo˝na jednak zauwa˝yç pewne trendy
w niektórych osiedlach. Marysin Pó∏nocy stawia
na remonty dróg, Marysin Po∏udniowy na place
zabaw oraz czyste i bezpieczne osiedle. RadoÊç
obfituje w projekty kulturalne, Zerzeƒ chcia∏by
zainwestowaç g∏ównie w bezpieczeƒstwo.

Przed nami etap publicznych dyskusji mieszkaƒców i szczegó∏owej weryfikacji projektów, po
której wy∏oni si´ ju˝ ostateczna liczba projektów,
na które b´dzie mo˝na g∏osowaç.
Z pe∏nà listà projektów, które pomyÊlnie przesz∏y
pierwszà weryfikacj´, mogà si´ Paƒstwo zapoznaç
na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/7221.

Terminy spotkaƒ w poszczególnych osiedlach:
■

■

■

Hanna Kowalska

■

Zapraszamy na spotkania dyskusyjne nad projektami z∏o˝onymi w ramach bud˝etu partycypacyjnego 2016 w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Na spotkania warto przyjÊç nie tylko dlatego, ˝e b´dzie mo˝na wtedy zadaç pytania
autorom projektów i wys∏uchaç, na jakie potrzeby ich projekty odpowiadajà. B´dzie to równie˝
dobra okazja do ∏àczenia projektów, modyfikacji
i zwrócenia uwagi na to, co wymaga dopracowania. Warto poÊwi´ciç troch´ czasu, ˝eby przyczyniç si´ do ulepszenia projektów.

■

Las i Zerzeƒ – 11 marca – Szko∏a Podstawowa nr 128, ul. Kadetów 15,
Marysin Po∏udniowy i Pó∏nocny – 13 marca – Zespó∏ Szkó∏ nr 115, ul. Króla Maciusia 5,
Anin – 16 marca – Filia WCK Anin,
ul. V Poprzeczna 13,
Wawer i Sadul – 17 marca – Zespó∏
Szkó∏ nr 116, ul. Koryncka 33,
Falenica i Aleksandrów – 20 marca – Filia
WCK Aleksandrów, ul. Samorzàdowa 10.

Poczàtek spotkaƒ zawsze o godz. 18.00.
(spotkania w osiedlach: Mi´dzylesie, RadoÊç,
Miedzeszyn i NadwiÊle odby∏y si´ w czasie
drukowania tego numeru).
Katarzyna Pa∏asz
koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego
dla dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Prezentacja wawerskich organizacji pozarzàdowych

Wawerska grupa autorów
„POCZEKALNIA LITERACKA”

Takiego wydarzenia jeszcze w naszej dzielnicy
nie by∏o! W sobot´ 28 marca w Wawerskim Centrum Kultury odb´dzie si´ prezentacja dzia∏ajàcych w dzielnicy Wawer organizacji pozarzàdowych (NGO), instytucji kultury i oÊwiaty. Do
udzia∏u w tym wydarzeniu zaproszono wszystkie
organizacje. Przewidziana jest bogata paleta
warsztatów, pokazów, instalacji artystycznych,
gier edukacyjnych i paneli dyskusyjnych z udzia∏em przedstawicieli Urz´du Miasta i Dzielnicy.

poszukuje
m∏odych poetów i prozaików
do wspó∏tworzenia wydarzeƒ
artystycznych.
KONTAKT:
joannajanisz@gazeta.pl

N A S Z PA T R O N A T

Kawiarnia Naukowa
W marcu w Wawerskim Centrum Kultury rusza nowy cykl ciekawych spotkaƒ pn.
„Kawiarnia Naukowa 1a”. B´dà to otwarte dla wszystkich spotkania z ludêmi nauki
majàce za zadanie w przyst´pny sposób
popularyzowaç osiàgni´cia naukowe

z ró˝nych dziedzin. Ka˝de spotkanie sk∏adaç si´
b´dzie z wyk∏adu zaproszonego goÊcia oraz dyskusji dotyczàcej poruszanego tematu. Kawiarnia Naukowa w Wawerskim
Centrum Kultury to druga taka kawiarnia zorganizowana w stolicy. Spotkania b´dà si´ odbywa∏y
w ka˝dy drugi czwartek miesiàca. Pierwsze spotkanie ju˝ 12 marca o godz. 18.30. Prof. dr hab.

Prezentacje 28 marca od 11.00 do 15.00,
a ju˝ 14 marca równie˝ w siedzibie WCK odb´dà si´ 2 urodziny Zrzeszenia Choreografów
„Centrum w Ruchu”. ArtyÊci przygotowujà na t´
okazj´ spektakl improwizowany z udzia∏em muzyków oraz projekcje video. Nie zabraknie oczywiÊcie urodzinowego tortu. Centrum w Ruchu
zaprasza na godz. 15.00.
WCK

Magdalena Fikus z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, naukowiec, biolog molekularny, wspó∏twórczyni Festiwalu Nauki w Warszawie i Przewodniczàca Rady Upowszechniania Nauki PAN,
wyg∏osi wyk∏ad pt. „Cz∏owiek genami opisany”. W imieniu organizatorów i jako patron medialny wydarzenia serdecznie zapraszamy!
Hanna Kowalska

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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O utrudnieniach w ruchu w Mi´dzylesiu
W ostatnich dniach lutego rozpocz´∏y si´
pierwsze ograniczenia w ruchu zwiàzane
z przebudowà ulic Zwoleƒskiej i ˚egaƒskiej
oraz budowà tunelu pod torami kolejowymi.
Do koƒca 2015 roku
ulice Zwoleƒska od ul. Rogatkowej do ul. Patriotów
i Mrówcza na odcinkach
o d∏ugoÊci ok. 150 m po
obydwu stronach skrzy˝owania z ul. Zwoleƒskà b´dà zamkni´te dla ruchu
samochodowego (z mo˝liwoÊcià dojazdu do posesji). Drogi objazdowe:
■ dla ul. Zwoleƒskiej przebiegajà ulicami: Szpotaƒskiego, Lucerny, Traktem Lubelskim,
■ dla ul. Mrówczej biegnà: ul. Patriotów i nast´pnie ul. Odeskà, a w przeciwnym kierunku –
utwardzonà ulicà bez nazwy (znajdujàcà si´ na
po∏udnie od ul. Odeskiej) i ul. Patriotów. Ulica
bez nazwy oraz Odeska funkcjonujà jako jednokierunkowe (Odeska z kierunkiem jazdy na zachód od Patriotów, ulica bez nazwy na wschód).
Powy˝sze utrudnienia zwiàzane sà z pierwszym etapem prac, w trakcie którego wykonane
b´dà m.in. kanalizacja, wodociàg, sieç gazowa
i teletechniczna, i oczywiÊcie docelowy uk∏ad drogowy mi´dzyleskiego w´z∏a komunikacyjnego.

W kwietniu rozpocznie si´ drugi etap, który
obejmie ul. ˚egaƒskà od ul. Patriotów do ul. Po˝aryskiego (zostanie zamkni´ta dla ruchu samochodowego). Prace na tym odcinku potrwajà
oko∏o 18 miesi´cy. Jak informuje rzecznik prasowy
Zarzàdu Miejskich Inwestycji Drogowych, etap
drugi b´dzie trwa∏ przez
pewien czas równolegle
z pierwszym, podobnie
jak etap trzeci i czwarty
przez pewien czas z drugim. Czeka nas wi´c sporo utrudnieƒ w przemieszczaniu si´ autem i pieszo oraz zmian w funkcjonowaniu transportu publicznego, o których
informujemy i b´dziemy informowaç na bie˝àco
na naszym portalu www.wiadomoscisasiedzkie.pl.
Tam te˝ znajdà Paƒstwo schematy tras objazdowych komunikacji miejskiej. Tymczasem ˝yczymy
Paƒstwu du˝o cierpliwoÊci, bo choç wszyscy
wiemy, ˝e teraz musi byç gorzej, aby póêniej by∏o lepiej, to w powszechnym poÊpiechu trudno
jest ze spokojem podchodziç do ograniczeƒ
w przejezdnoÊci na jednej z g∏ównych tras komunikacyjnych Wawra.
Marta Frejtan
na postawie http://zmid.waw.pl/

Parking przy PKP w Miedzeszynie
Mieszkaƒcy Miedzeszyna od wielu lat, z niecierpliwoÊcià, oczekujà na publiczny parking
w Miedzeszynie. Przybywa mieszkaƒców osiedla, aut, sklepów, a miejsc parkingowych jak na
lekarstwo. Pobliskie osiedla posiadajà ju˝ parkingi typu Park & Ride (Wawer, Anin), przy stacjach PKP (Mi´dzylesie, RadoÊç), a w Falenicy
w pobli˝u „Fali”.
W perspektywie korków miejskich dogodna
wydaje si´ mo˝liwoÊç przesiadki z auta do transportu miejskiego. Aby to jednak uczyniç, niektórzy z miedzeszyƒskich kierowców podró˝ujà na
sàsiedzkie osiedlowe parkingi.
Forum internetowe WWS zawrza∏o:
„Bill | 2015-01-24 10:22:55
(...) parking w Miedzeszynie jest niezb´dny.
Wczoraj jecha∏em od Anina do Falenicy
i widzia∏em, jak na parkingach w Mi´dzylesiu i RadoÊci by∏o zaparkowane tylko kilka

samochodów, a Miedzeszynie by∏o tyle samochodów, ˝e nie by∏o gdzie zaparkowaç.
Dawid | 2015-02-10 10:32:02
Parking w Miedzeszynie jest konieczny.
Jestem zmuszony z Miedzeszyna jeêdziç do
RadoÊci, by zostawiç tam samochód
i wsiàÊç do pociàgu. To jakiÊ absurd! Kiedy
wreszcie ktoÊ si´ tym zajmie?”

Anin na ratunek
Mamy te˝ jednà dobrà wiadomoÊç,
jeÊli chodzi o poruszanie si´ samochodem w okolicach budowy tunelu.
W czerwcu br. po prawie 40 latach wy∏àczenia z ruchu zostanie otwarty przejazd kolejowy w Aninie (na wysokoÊci
ul. Lucerny i VIII Poprzecznej w Aninie).
Dlaczego dopiero w czerwcu? Otwarcie przejazdu ∏àczy si´ z dwiema inwestycjami – budowà tunelu w Mi´dzylesiu oraz wymianà torów na odcinku
Warszawa Wawer – Falenica. W wyniku
porozumieƒ PKP z Biurem Prezydenta
Urz´du m.st. Warszawy zosta∏y one
po∏àczone i rozpocznà si´ w czerwcu
tego roku. Aniƒski przejazd zostanie
jednak ponownie zamkni´ty po zakoƒczeniu prac. Na jego sta∏e funkcjonowanie nie pozwala obowiàzujàce obecnie rozporzàdzenie Ministra
Transportu, wg którego nie mo˝na
projektowaç przejazdu na skrzy˝owaniu istniejàcej linii kolejowej z drogà publicznà jeÊli w odleg∏oÊci 3 km
od niego znajduje si´ przejazd.
Hanna Kowalska

Czy zatem nadejdzie kolej na parking w Miedzeszynie? Informacji na ten temat udzieli∏ Pan
Konrad Rajca, rzecznik prasowy Dzielnicy Wawer:
„Parking w Miedzeszynie powinien byç gotowy
w tym roku. Obecnie przygotowywany jest projekt
tymczasowego parkingu przy PKP Miedzeszyn,
który powinien byç gotowy do koƒca marca. Nast´pnie przeprowadzona b´dzie procedura uzgodnieƒ z PKP (dzier˝awa terenu) oraz uzyskania pozwolenia na budow´ od Wojewody, co potrwa ok.
4–6 miesi´cy. Parking zostanie usytuowany po
wschodniej stronie linii kolejowej (jak w RadoÊci
i Mi´dzylesiu), podzielony na dwa niezale˝ne parkingi z osobnymi wjazdami i wyjazdami, zlokalizowane po obu stronach wejÊcia na perony stacji PKP
Miedzeszyn. Na dwóch parkingach znajdzie si´
158 miejsc. Wg wst´pnych szacunków projektanta
koszt budowy wyniesie oko∏o 400–500 tys. z∏. Nie
mo˝emy okreÊliç, jak d∏ugo b´dzie funkcjonowa∏
tymczasowy parking, zale˝y to od planów PKP”.
Trzymamy zatem kciuki za powodzenie i realizacj´ inwestycji.
Anna Nowosielska
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Donata Rzemiƒska – cicha ∏àczniczka...
Urodzi∏a si´ 25 stycznia 1925
bardzo ofiarnie w konspiracji
roku w Warszawie. Gdy mia∏a
– do grudnia 1941 przygoto8 lat, zmar∏ jej ojciec Szczepan
wywa∏a paczki dla wi´êniów.
Jagielski, emerytura po nim by∏a
W styczniu i lutym 1942 przepodstawà utrzymania pi´cioszkolono jà wojskowo i zaprzyosobowej rodziny, gdy˝ matka
si´˝ono w Falenicy w istniejà– Janina z Na∏´czów nie pracocym jeszcze budynku Drozdowwa∏a zawodowo. Pani Donata
skich przy ul. Patriotów 27.
ukoƒczy∏a w 1937 roku Szko∏´
W marcu by∏a na çwiczeniach
Podstawowà w Falenicy i do
polowych w lasach ko∏o Âwiwybuchu wojny zaliczy∏a dwie
dra. Od maja do lipca 1942
klasy nauki w Prywatnym Gimprowadzi∏a w ramach tworzonazjum M. ¸aniewskiej w stolinej w Falenicy s∏u˝by sanitarnej
Donata Rzemiƒska
cy. Przedmioty medyczne (anaIV Rejonu AK Otwock instrukta˝
w czasie okupacji niemieckiej.
tomia, higiena, piel´gniarstwo),
sanitarny dla 10 dziewczàt
Fot. ze zbiorów autora
po∏àczone z kilkumiesi´cznà
z naukà musztry, udzielania
praktykà w ró˝nych szpitalach, przyda∏y si´ barpierwszej pomocy rannym i chorym oraz opieki
dzo w niedalekiej przysz∏oÊci.
pooperacyjnej. JednoczeÊnie podlegajàc wraz
Podczas okupacji kontynuowa∏a nauk´ i praz innymi dziewcz´tami rozkazom „Kwadrata”
cowa∏a. W Otwocku w 1941 roku zda∏a tzw.
– Henryka Batejki – od stycznia 1942 do sierpnia
„ma∏à matur´”, rozpoczynajàc nauk´ w 1 klasie
1944 roku pe∏ni∏a regularnà s∏u˝b´ ∏àczniczki
liceum „gospodarczego” w Warszawie. Na przew ramach IV Rejonu, czyli stolicy i ca∏ej linii
∏omie lat 1943/44 pracowa∏a w Banku Spó∏dzielotwockiej. Pani Rzemiƒska z ogromnym poÊwi´czym w Otwocku, rozpoznajàc wywiadowczo
ceniem i energià pe∏ni∏a swoje obowiàzki, tak jak
budynek dla planowanej akcji AK. Udziela∏a si´
wiele dziewczàt o nieznanych ˝yciorysach...

Wawerski Festiwal Czytajàcych
NASZ PATRONAT
Festiwal Czytajàcych – organizowany wiosnà
tego roku przez Wawerskie Centrum Kultury przy
wspó∏udziale wi´kszoÊci filii – swój punkt kulminacyjny b´dzie mia∏ podczas dwóch dni targowych: w piàtek 24 kwietnia oraz w niedziel´ 26
kwietnia. Piàtkowe, tzw. „Ma∏e Targi” – to dzieƒ
poÊwi´cony m∏odzie˝y z wawerskich gimnazjów
i liceów. To ona b´dzie adresatem organizowanych tego dnia spotkaƒ autorskich oraz autorem
dzia∏aƒ takich jak cosplay. Natomiast w niedziel´, podczas „Wielkich Targów”, zapowiadajàcych
majowe Warszawskie Targi Ksià˝ki, na ˚egaƒskiej 1a, oprócz stoisk ksià˝kowych, b´dà mia∏y
miejsce ró˝nego rodzaju warsztaty, konkursy
i spektakle. Jeden z nich przygotowuje grupa autorów Poczekalnia Literacka.
„Przemijajàc” to widowisko literacko-teatralne
powsta∏e w oparciu o teksty w∏asne (poetyckie
i prozatorskie) cz∏onków grupy oraz cytaty-inspiracje z literatury polskiej i Êwiatowej. Wzbogacone jest narracjà z offu, podk∏adami muzycznymi i choreografià. Re˝yseruje je Joanna Janus,
poetka i instruktorka teatralna, na co dzieƒ opiekujàca si´ „Teatrem z Chaty”. Scenariusz powsta∏
dzi´ki wspó∏pracy czterech autorek: wspomnianej Joanny Janus, piszàcej te s∏owa Joanny Janisz (zbie˝noÊç imion i podobieƒstwo nazwisk
przypadkowe), Moniki Kowaleczko-Szumowskiej
i Jolanty Bidziƒskiej.
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Koncepcjà, zgodnie z którà opracowano
kwietniowy spektakl, jest wymieszanie, splecenie i zestawienie fragmentów zró˝nicowanych
gatunkowo tekstów, traktujàcych na temat zmiany, odchodzenia i przemijania. Wyj´te z macierzystego kontekstu wycinki literackie nabierajà
nowego znaczenia. Dla przyk∏adu przedstawi´
fragment w∏asnego tekstu splecionego z cytatem
z ksià˝ki Minette Walters („Echo”). Oba mówià
na temat umierania, które we wspó∏czesnej kulturze uchodzi za temat tabu i poza fragmentem
utworu Sylvii Plath „Ariel” (Umieranie jest sztukà, tak jak wszystko inne. Wychodzi mi to wyjàtkowo dobrze...) oraz wierszem Wis∏awy Szymborskiej „Kot w pustym mieszkaniu” (Umrzeç –
tego nie robi si´ kotu...) doczeka∏o si´ niewielu
oryginalnych uj´ç. Celem zestawienia jest uzyskanie wieloznacznoÊci i swoistej przewrotnoÊci,
splecione zdania tworzà niepozbawiony humoru, egzystencjalny dialog:
– ¸atwiej by∏oby umrzeç.
– Umieranie jest w z∏ym tonie.
– Skoro nie mog´ na to umrzeç, musz´ z tym
˝yç.
– Dlatego musisz ˝yç za wszelkà cen´.
– Przyjàç to bez szemrania i ukradkiem prze∏knàç. Bez smaku i zapachu.
– Nie wolno ci paliç, piç ani jeÊç niczego, co
ma jakiÊ smak, bo to mo˝e ci´ zabiç...
W scenariuszu znajdà si´ równie˝: nagrodzony tytu∏em Ksià˝ki Jesieni 2014 „Galop '44” Mo-

Po wojnie ukoƒczy∏a IV Liceum Ogólnokszta∏càce, a po wyjÊciu za mà˝, z uwagi na opiek´ nad
dwójkà ma∏ych dzieci, przerwa∏a zacz´te studia
na Akademii Nauk Politycznych. Studia – ju˝
dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim
– dokoƒczy∏a w 1963 roku. Pracowa∏a na ró˝nych
stanowiskach kierowniczych koordynacji badaƒ
naukowych z informatyki maszyn budowlanych,
a w latach siedemdziesiàtych ukoƒczy∏a studia
doktoranckie na Politechnice Warszawskiej.
Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com

Istniejàcy jeszcze dom rodziny Drozdowskich
– lokal konspiracyjny AK w Falenicy – skrzynka
∏àcznoÊci, magazyn broni, miejsce spotkaƒ.
Tutaj odbywa∏y si´ kursy sanitarne, w których
uczestniczy∏a Donata Rzemiƒska. Fot. autora

niki Kowaleczko-Szumowskiej oraz jej powieÊç
dla troch´ m∏odszych – „Gupikowo”, filozoficzne, nasycone psychologicznà g∏´bià wiersze Joanny Janus, a tak˝e fragmenty reporta˝y historycznych Joli Bidziƒskiej. Odpowiednio dobrane
frazy tych utworów po∏àczy zarówno spajajàcy je
wàtek przemijania, jak i spójna choreografia
oraz motto pochodzàce z ksià˝ki „Wschód” Andrzeja Stasiuka: „Widz´ przesz∏oÊç wyraêniej ni˝
teraêniejszoÊç. Przecie˝ to, co jest, nabiera sensu
dopiero, gdy minie”. Prapremiera spektaklu b´dzie mia∏a miejsce w WCK Filii Falenica 17 kwietnia – dzi´ki temu pokaz towarzyszàcy Festiwalowi Czytajàcych nie b´dzie pierwszym zmierzeniem si´ widowiska z reakcjà widowni.
Na koniec powróc´ jeszcze do samego festiwalu. Program pierwszej edycji obejmuje wydarzenia ró˝norodne, wÊród nich tak˝e coroczne,
znane od wielu lat wawerczykom, jak „Konkurs
o Z∏ote Pióro” organizowany przez Fili´ RadoÊç,
oraz nowe, jak realizowany przez Fili´ Aleksandrów projekt „Las i BaÊƒ”, edukacyjny, interdyscyplinarny projekt „Entliczek-P´tliczek” Filii Anin
czy akcja „Ksià˝ka na marginesie”, realizowana
w Wawerskiej Strefie Kultury. WÊród autorów na
Targach Ksià˝ki zaprezentujà si´ m.in. Marek
¸awrynowicz, Dariusz Twardoch i Maciej Wojtyszko. Oprócz opisanego wy˝ej spektaklu wystàpi m.in. grupa pani Moniki Rokickiej. Zapowiedzi innych akcji zwiàzanych z Festiwalem
Czytajàcych znajdà Paƒstwo w kolejnym numerze „Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich”, które
sà patronem medialnym tego wydarzenia.
Joanna Janisz
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Sekrety masa˝u ajurwedyjskiego
Ajurweda to staro˝ytny system leczniczy wywodzàcy si´ z Indii. Opiera si´ na przekonaniu, ˝e
wszystkie formy ˝ycia posiadajà „dosha”, który jest
unikalnym po∏àczeniem energii, znanych jako „vata”, „pitta” i „kapha”. Ka˝dy z nas ma w sobie troch´ z ka˝dego z tych trzech typów, zazwyczaj jednak jeden z nich dominuje. I to w∏aÊnie dominujàcy typ decyduje o naszym wyglàdzie, osobowoÊci,
emocjach, reakcji na stres i odpornoÊci na choroby.
Zdrowie i witalnoÊç to efekt równowagi pomi´dzy wszystkimi doshami w naszym ciele i umyÊle.
I stàd leczenie metodami ajurwedy ma na celu
zrównowa˝enie naszej dominujàcej doshy. Tym samym ajurweda skupia si´ przede wszystkim na zapobieganiu chorobom i leczeniu ich przyczyn.

Masa˝e ajurwedyjskie wykonywane sà przy u˝yciu ràk, stóp, ∏okci, przedramion. Pomagajà w eliminacji toksyn poprzez oczyszczanie, wzmocnienie

napi´cia mi´Êni, relaksujà i regenerujà organizm.
Styl i intensywnoÊç masa˝u zale˝y od indywidualnego zapotrzebowania na równowag´ oraz dobre
samopoczucie w danym momencie. Majà na celu
detoksykacj´ i oczyszczenie organizmu poprzez
zwi´kszenie efektywnoÊci uk∏adu odpornoÊciowego cz∏owieka. Pomagajà w leczeniu powa˝nych dolegliwoÊci, takich jak zapalenie stawów, bóle kr´gos∏upa, barków, rwa kulszowa czy stres.
Jednym z najwa˝niejszych zabiegów stosowanych w ajurwedzie jest masa˝ Ahjanga, który stanowi cz´Êç tradycyjnego ajurwedyjskiego programu oczyszczajàcego i odm∏adzajàcego nazywajàcego si´ pançakarma. Masa˝ wykonywany jest przy
u˝yciu ciep∏ego oleju zio∏owego. W trakcie masa˝u
toksyny usuwane sà z cia∏a, kana∏y energetyczne
odblokowujà si´, pozwalajàc na swobodny przep∏yw energii ˝yciowej.

Shirodhara z kolei polega na delikatnym laniu
ciep∏ego oleju na czo∏o pacjenta, wprowadzajàc go
w g∏´boki relaks. Zabieg wycisza i uspokaja uk∏ad
nerwowy. Przyczynia si´ do poprawy cyrkulacji krwi
w mózgu, tym samym m.in. poprawia i wzmacnia
pami´ç i koncentracj´. Polecany na problemy zwiàzane z bólami g∏owy, migrenà, zatokami, bezsennoÊcià, zaburzeniami wzroku i s∏uchu.
Masa˝ Udvetrhanam – w przeciwieƒstwie do
wi´kszoÊci zabiegów ajurwedyjskich – wykonuje si´
nie na bazie olejów, lecz na bazie sproszkowanych
zió∏. Jest to g∏´boki i najbardziej „agresywny” zabieg
spoÊród masa˝y ajurwedyjskich. Zalecany w problemach z nadwagà i cellulitem. Wyszczupla i modeluje
cia∏o. Oczyszcza skór´ ze zrogowacia∏ego naskórka
oraz reguluje prac´ gruczo∏ów ∏ojowych i potowych.

Zm´czony?
Odwiedê salon ajurwedy w Wawrze!
Teraz, aby skorzystaç z dobrodziejstwa masa˝y
ajurwedyjskich, nie trzeba nigdzie daleko si´ wybieraç. Na terenie „Klubu Sosnowego” w Wawrze
dzia∏a salon zatrudniajàcy terapeutów pochodzàcych
z Nepalu. Wiedza nabyta w kolebce ajurwedy daje
gwarancj´ skutecznoÊci wykonywanych zabiegów.
Sprawdê sam – ile zyska Twoje zdrowie dzi´ki
zabiegom ajurwedy!
Przystanek Relaks w Klubie Sosnowym
serdecznie zaprasza!
Trakt Lubelski 40A, tel. 669 444 900.

REKL AMA

zaprasza na...

BRUNCH Z OKAZJI DNIA KOBIET
8.03.2015 r. – od 12:00 do 17:00
oferujemy SPECJALNE KOBIECE MENU – pyszne dania dla dorosłych oraz wiele
przysmaków dla dzieci: PRZEKÑSKI ZIMNE, DANIA GORÑCE I WYÂMIENITE DESERY
podane w bufecie. Nasze dania sà inspirowane kuchnià mi´dzynarodowà
i tradycyjnà kuchnià polskà – u nas, z pewnoÊcià, KA˚DY ZNAJDZIE COÂ DLA SIEBIE.
O jakoÊç przygotowanych potraw dba profesjonalny zespół kucharzy!
W czasie obiadu dzieçmi zajmuje si´ zespół animatorski,
który dba o to, by Paƒstwa Pociechy miło sp´dziły u nas czas.

CENA – menu „jesz ile chcesz!”
• 49 zł/ osoba dorosła • 19 zł/ dziecko (3–12lat) • dzieci do 3 lat GRATIS!
REZERWACJE:
Tel. 22 783 71 10 / e-mail: kontakt@willazagorze.pl
05-079 OKUNIEW, droga nr 637, Zagórze 3 / koło Warszawy

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Trener PKS RadoÊç – Wawerczykiem Roku 2014
Co roku, podczas uroczystej gali, Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wawra przyznaje tytu∏ Wawerczyka Roku, którym wyró˝nia mieszkaƒców Wawra za pozytywne dzia∏ania na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci i rozwoju dzielnicy. Tà
szczególnà nagrodà zosta∏ uhonorowany trener Akademii M∏odego Pi∏karza RadoÊç – ¸ukasz Budryk. Docenione zosta∏y jego osiàgni´cia w pracy
trenerskiej oraz wzorowa praca pedagogiczna wÊród dzieci i m∏odzie˝y.

■

■

■

Od czterech lat w PKS RadoÊç
trenuje ch∏opców z rocznika 2003–
–2004 oraz koordynuje zaj´cia pi∏karskie w klubie. Przyzna∏ jednak,
˝e jego historia maria˝u z RadoÊcià
ma ju˝ blisko 20 lat! Odkàd si´ga
pami´cià, pi∏ka no˝na by∏a jego
pasjà. Ze sportem wiàza∏ swoje
marzenia i plany na ˝ycie. Jednak
pewnego dnia zdarzy∏ si´ wypadek, operacja kr´gos∏upa i d∏ugi
powrót do zdrowia. „B´dzie si´
Pan uczy∏ chodziç od nowa... i nie
musz´ dodawaç, co z pi∏kà. Rowerek stacjonarny 15 min. dziennie,
Na zdj´ciu laureaci Wawerczyka Roku 2015. Od lewej: Marek Górski,
to b´dzie pana nowy sport” – za¸ukasz Budryk, Joanna Adamowicz-Zawada, Marian Ostapowicz.
wyrokowa∏ lekarz (chcielibyÊmy
■ Trener ¸ukasz cudownie „rozmno˝y∏” ch∏opzobaczyç min´ tego lekarza, gdyby ujrza∏ teraz treców :-). Kolejni przychodzà do klubu, bo wieÊç
nera ¸ukasza na boisku w pi∏karskiej akcji).
o „fajnym trenerze” rozchodzi si´ jak fama. Te
Rozpoczà∏ prac´ w korporacji, ale nie móg∏
dzieciaki go uwielbiajà – tata Kacpra
pogodziç si´ z brakiem kontaktu z pi∏kà, ze spor■ Tak, to prawda ma mnóstwo pozytywnej energii,
tem. Z dnia na dzieƒ porzuci∏ stanowisko, by ca∏zawsze uÊmiechni´ty, pogodny – mama Janka
kowicie poÊwi´ciç si´ szkoleniu m∏odych pi∏karzy
■ Bardzo anga˝uje si´ w dzia∏alnoÊç na rzecz
w RadoÊci. „Nie mog∏em byç dobrym pi∏karzem,
klubu. Chce stworzyç prawdziwà Akademi´
to b´d´ dobrym trenerem” – postanowi∏. Ta naPi∏karskà, baz´ treningowà na Wielowiejskiej
groda jest wi´c uhonorowaniem jego determina– tata B∏a˝eja.
cji w dà˝eniu do celu, ogromnego zaanga˝owa■ Trener ¸ukasz to najfajniejszy trener, jedyny, chce
nia, pasji i serca, jakie wk∏ada w ka˝dy trening
nas naprawd´ nauczyç graç w pi∏k´ – B∏a˝ej
z dzieciakami. S∏usznie? Przeczytajcie!

na, czyli mistrzostwo Êwiata
par mieszanych, tenisistki oraz
tenisiÊci z Breaka stawili si´
14 lutego na korcie. Mecze
by∏y wyrównane i emocjonujàce, wymiany zaci´te, a wiele
akcji przy siatce – niezapomnianych. M´˝czyêni, majàc
u boku kobiety, bardzo ambitnie i z poÊwi´ceniem walczyli
o ka˝dy punkt (niektórzy, nie
baczàc na swoje bezpieczeƒstwo, rzucali si´ do pi∏ek, taranujàc krzes∏a i kibiców ☺). Panie pi´knie si´
prezentowa∏y na korcie, precyzyjnie serwowa∏y
i taktycznie rozgrywa∏y punkty.
Dzi´kujemy wszystkim uczestnikom za fantastycznà atmosfer´ podczas tego sobotniego wieczoru. Parom na podium gratulujemy zdobycia
pucharów oraz nagród, których sponsorami byli:
luksusowe miasteczko i port „Wrota Mazur”, Decoretta, Sushi Weso∏a i Klub Tenisowy Break. Serdecznie zapraszamy ju˝ 8 marca na turniej singlowy paƒ „Lejdis Cup”. Informacje, newsy i du˝o zdj´ç na naszej stronie www.tenisbreak.pl.

Turniej walentynkowy

Ka˝dy dzieƒ jest dobry na pogranie w tenisa,
a Walentynki wprost wymarzone do rozegrania
turnieju par mieszanych. Mikst to gra podwójna, w której partnerami sà kobieta i m´˝czyzna.
W Breaku pod okiem naszego trenera Bolka,
specjalisty od przygotowania sprawnoÊciowego, swojà form´ szlifujà na co dzieƒ Êwietni
polscy zawodnicy, którzy majà na koncie zwyci´stwa w∏aÊnie w mikÊcie: Klaudia Jans-Ignacik – finalistka Rolland Garros oraz Marcin Matkowski – finalista US Open. Majàc to na uwadze i w pami´ci sukces polskiej reprezentacji
(Radwaƒska – Janowicz), która po raz pierwszy
w historii zdoby∏a w tym roku Puchar Hopma-
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■

W ogóle si´ na nas nie denerwuje, nie krzyczy,
nawet jak przegrywamy – Stasiek
No, a nawet jak przegrywamy, to zawsze pochwali za najmniejszy element gry lub taktyk´; powie, ˝e by∏o super i jest z nas zadowolony – Kuba
W ka˝dym meczu, sparingu czy turnieju zawsze nas wspiera, mówi „super podanie”,
„dobry strza∏”, ∏adna akcja”, a˝ chce nam si´
graç – Miki
A jak wygrywamy, to si´ cieszy razem z nami!!! – ¸uki

Chcecie us∏yszeç wi´cej, spytajcie innych
ch∏opców z klubu. Nam wystarczy.
Gratulacje, Trenerze!!!
wys∏ucha∏a i zebra∏a
Monika Goss-Bogacz

Fundację
undację można teżż wesprze
esprzećć
korzystając z lekcji jazdy konnej
w Stajni Pociecha
ul. Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

Magda Szmyd
Nr 50 / Marzec 2015
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Dwa fina∏y m∏odzików
W nowym sezonie, jak na razie, spoÊród zawodników UKT RadoÊç 90 najlepiej radzà sobie czternastolatkowie, Marcin Sadomski
i Micha∏ Marchewka. Obaj w turniejach WTK 5
zaj´li drugie miejsca.

Najlepsi zawodnicy turnieju rozegranego
na kortach WTS Orze∏

Marcin Sadomski zajà∏ drugie miejsce w imprezie organizowanej przez klub CT Prestige.
Niestety z powodu choroby Marcin nie móg∏ wystàpiç w pojedynku decydujàcym o zwyci´stwie.
W tych samych zawodach do çwierçfina∏u doszed∏ Jakub Bàkowski, który razem z Sadomskim
zajà∏ trzecie miejsce w grze podwójnej.
Tydzieƒ wczeÊniej na kortach WTS Orze∏
awans do fina∏u wywalczy∏ sobie „Misiek” Marchewka. O tytu∏ tenisista z RadoÊci zmierzy∏ si´
z Szymonem Kielanem, który okaza∏ si´ jeszcze
zdecydowanie zbyt wymagajàcym rywalem.
Debiut w turniejach do lat 12 majà za sobà
Adrian Smater i Ignacy Skar˝yƒski. Obaj majà powody do zadowolenia, bo uda∏o im si´ odnieÊç
pierwsze zwyci´stwa w rywalizacji ze skrzatami.
W marcu UKT RadoÊç 90 planuje zorganizowaç turnieje do lat 12 i 14.
Anna Niemiec

Roztaƒczone walentynki w Marysinie
14 lutego w Wawerskim Centrum Kultury Filia „Marysin” uczestniczyliÊmy w „Roztaƒczonych walentynkach” – balu dla mieszkaƒców.
By∏o fantastycznie! Do taƒca gra∏ zespó∏ ONE
MAN BAND Tomasza Nowaka i DJ ANDY.
Nie zabrak∏o piosenek o mi∏oÊci. Prowadzàca
bal Ewa Lipiƒska i animator konkursów Leszek
Korneluk przygotowali rozmaite konkursy tematycznie zwiàzane ze Êwi´tem, a udzia∏ w nich nagradzany by∏ walentynkowymi s∏odyczami
w kszta∏cie serc. Wybrano te˝ walentynkowà Miss
Gracji. Konkursy by∏y Êwietnie dobrane i Êmieszne.
Sprawdzi∏o si´ zatem has∏o balu, ˝e „dzieƒ
Êwi´tego Walentego jest zabawà na ca∏ego!”.
Tegoroczny bal uda∏ si´ doskonale, bo przebiega∏ w wyÊmienitej atmosferze zabawy i radoÊci.
Dostarczy∏ jego uczestnikom niezapomnianych
wra˝eƒ i mi∏ych doÊwiadczeƒ.
Zadowoleni z balu uczestnicy, dzi´kujàc za zabaw´, mówili, ˝e ju˝ z ut´sknieniem czekajà na

W TRAKCIE

- Klub Peđen Pomysđów
zaprasza na zajÒcia:

WYDARZENIA W KLUBIE:
B 14 marca 2015, godzina 11:30

Lego Angry Birds - kreatywne budowanie.
Zapraszamy na warsztat budowania postaci
Angry Birds: Czerwonego, Króla ^wiĚ, Hala,
Chucka i innych. Rozpoczynamy jak zwykle
slajdami i burz mózgów, a potem do dzieđa,
klocki w ruch. Koszt w przedsprzedaƞy 25 zđ.
B 14 marca 2015, godzina 12:00

RysujÒ pastelami jak profesjonalista warsztat w ramach Warszawskich Dni Rodzinnych. Dowiecie siÒ, jak uƞywa§ pasteli
suchych, aby uzyska§ efekt naturalny i jak
utrwali§ obraz po narysowaniu. WstÒp wolny. Dzieci 7 +
B 21 marca 2015, godzina 11:30

Gumki na widelcu – warsztat tworzenia
z gumek Loom Bands - Dla tych, którzy potraﬁ lub chc siÒ nauczy§ pleŜ§ z gumek.
W cenie gumki z atestem, cierpliwa instruktorka i dobra zabawa. Koszt w przedsprzedaƞy
20 zđ. Dzieci 6+.
B 28 marca 2015, godzina 11:30

kolejny w przysz∏ym roku. Zastanawiajà si´, co
tym razem wymyÊlà organizatorzy, bo pomys∏ów
i inwencji im nie brakuje, o czym przekonujà si´
stali bywalcy Filii Marysin.
WCK Marysin

Ale jaja! – warsztat wielkanocny z eksperymentami chemiczno-ﬁzycznymi - Czy
kruche z natury jajko jest w stanie unieŜ§
ciÒƞar naszego ciađa? Czy moƞliwe jest, aby
odbijađo siÒ jak piđka? Eksperymenty z jajkiem w roli gđównej. Koszt warsztatu 25 zđ
w przedsprzedaƞy.

„Piosenki z dobrà metrykà”

Na zajÒcia bowizuj zapisy, liczba miejsc
ograniczona. W dniu warsztatu cena +5 zđ.

W Êrodowy wieczór 25 lutego
2015 r. chwil´ po godzinie
19.00 na scen´ wyszed∏ m∏ody ch∏opak, który zgromadzonà publicznoÊç zabra∏
w pó∏toragodzinnà podró˝
do piosenek z lat 30 XX wieku, a zakoƒczy∏ na roku 2000.
Piotr ZUBEK zachwyci∏
licznie zebranych goÊci swojà dojrza∏oÊcià wokalnà oraz
nietuzinkowym doborem repertuaru.
M∏ody wokalista zaÊpiewa∏ piosenki „z dobrà me-

W restauracji w marcu króluje
kapusta, brokuđ, fasola - wpadnij
sprawdzi§ nasze sezonowe dania
- a dzieci jak zwykle bÒd mogđy zaj§ siÒ
robieniem wđasnej pizzy.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

trykà” – takie, które majà
niebanalny tekst, czym zdoby∏ uznanie wszystkich zebranych na sali.
Dobrze zapowiadajàcy si´
wokalista zebra∏ goràce owacje i w podzi´kowaniu zaÊpiewa∏ publicznoÊci na bis
„Wszystkiego najlepszego”.
My te˝ ˝yczymy Piotrowi
wszystkiego najlepszego
w si´ganiu po najwy˝sze
laury.
Filia Zastów WCK

Gđosuj na nas jako miejsce najbardziej przyjazne dzieciom na stronie

www.warszawskarodzinka.pl
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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VI Wawer Music Festival:

AudioFeels

Moi mistrzowie
Moi mistrzowie nie sà nieomylni.
To nie Goethe, który nie mo˝e
zasnàç tylko wtedy, gdy w oddali
p∏aczà wulkany, ani Horacy,
piszàcy w j´zyku bogów
i ministrantów. Moi mistrzowie
pytajà mnie o rad´. W mi´kkich
p∏aszczach narzuconych poÊpiesznie
na sny, o Êwicie, gdy ch∏odny
wiatr przes∏uchuje ptaki, moi
mistrzowie mówià szeptem.
S∏ysz´, jak dr˝y ich g∏os.
Adam Zagajewski

Zapraszamy na wiosenny
Festiwal Czytajàcych
– wszystkich, którzy majà
odwag´ szukaç, tworzyç
i dyskutowaç, wszystkich,
którzy kochajà poezj´.
Szczegó∏y:
www.wck-wawer.pl/projekty
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Czy by∏eÊ kiedyÊ na koncercie, na którym tylko
imitowano brzmienie instrumentów?
Teraz masz niepowtarzalnà okazj´! Podkarpacka
Fundacja Rozwoju Kultury i prof. Jaros∏aw Drzewiecki zapraszajà na koncert „AudioFeels” w ramach VI edycji Wawer Music Festival, który odb´dzie si´ 12 kwietnia 2015 roku o godz. 17.30
w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Hotelu
BOSS w Warszawie przy ul. ˚wanowieckiej 20.
Nastaw si´ na moc wra˝eƒ, których dostarczy Ci
zespó∏ AudioFeels, wykonujàcy muzyk´ w stylu
Vocal Play. Vocal Play jest to nowatorskie podejÊcie
do Êpiewania, które polega na imitacji instrumentów, tworzeniu wokalnej orkiestry, poprzez maksymalne wykorzystanie wy∏àcznie mo˝liwoÊci g∏osu.
AudioFeels to zespó∏ przyjació∏ z∏o˝ony z oÊmiu
indywidualnoÊci zafascynowanych przeró˝nà muzykà. U podstaw ich warsztatu le˝y chóralna przesz∏oÊç ka˝dego z ch∏opaków. Poznali si´ w Chórze
Akademickim UAM w Poznaniu i tam, po latach
wspólnego muzykowania, zapragn´li zrealizowaç
swoje marzenia.
Postanowili zaczàç imitowaç swymi g∏osami
brzmienie instrumentów, miedzy innymi perkusji, gitary czy tràbki. Dzi´ki temu sà w stanie
wykonywaç znane hity Êwiatowej muzyki rozrywkowej, wykorzystujàc jedynie mo˝liwoÊci
wokalne. W ich repertuarze znajdujà si´ przebo-

je miedzy innymi Michaela Jacksona, Bee Gees,
Quincy Jonesa oraz Red Hot Chili Peppers.
Debiutowali na klubowej scenie w kwietniu
2008 roku, jednak szerszà rozpoznawalnoÊç przynios∏a im pierwsza edycja programu „Mam Talent!”.
Grupa stworzy wyjàtkowe, nowoczesne brzmienie daleko wykraczajàce poza chóralnà tradycj´.
GoÊçmi honorowymi b´dà: Robert ˚urawski
i Marek Górski. Koncert wspó∏finansowany ze Êrodków Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
PFRK
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WCK FILIA RADOÂå,

PROGRAM NA MARZEC

12 marca (czwartek), godz. 18.00
Audycja muzyczna. Przygotowanie programu –
uczestnicy edukacji muzycznej grupy Lucyny Affeltowicz. Wst´p wolny.

ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75

27 marca (piàtek), godz. 19.00–20.30
„Zakochana bez pami´ci”, re˝.: Sylvie Testud. Seans filmowy w „Kinie za Rogiem”. Adresaci: m∏odzie˝
i doroÊli. Wst´p biletowany – 5 z∏!

STREFA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH
(zaj´cia sta∏e organizowane w Strefie Org. Pozarz. pod
adresem: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/
130/n/7192)
14 marca (sobota), w godz. 15.00–21.00
2 Urodziny Centrum w Ruchu. B´dziemy Êwi´towaç
dwa lata istnienia Centrum i inaugurowaç trzeci rok.
G∏ównym elementem wydarzenia b´dzie improwizacja
z udzia∏em cz∏onków kolektywu oraz zaproszonych muzyków. Dodatkowà atrakcjà b´dzie wystawa wideo po∏àczona z dzia∏aniami choreograficznymi. Improwizacja
o godz. 15.00, bankiet, rozmowy i instalacja wideo od
godz. 16.00. Wst´p wolny.

28 marca (sobota), godz. 12.00–16.00
VI Wawerski Jarmark Wielkanocny – impreza podsumowujàca trzy konkursy o tematyce wielkanocnej organizowane przez WCK filie RadoÊç i Anin: „Projekt
Pocztówki Wielkanocnej”, „Najpi´kniejsza Pisanka”,
„Palma Wielkanocna”. Prezentowane wyroby i ozdoby
b´dzie mo˝na kupiç, a na scenie wystàpià dzieci z Filii
RadoÊç. Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
„Boss”, Stary M∏yn, ul. ˚wanowiecka 20. Wst´p wolny.

STREFA KREATYWNOÂCI
12 marca (czwartek), godz. 18.30
„Cz∏owiek genami opisany” – wyk∏ad prof. dr hab. Magdaleny Fikus z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, naukowca
biologa, wspó∏twórczyni Festiwalu Nauki. Wst´p wolny!

9 marca (poniedzia∏ek), godz. 17.30
„Ballada o kobiecie” – Koncert zespo∏u „Alex i Babki”. Wst´p wolny.

28 marca (sobota), godz. 11.00–15.00
Z cyklu Czas na prezentacje – Organizacje pozarzàdowe. W programie dyskusja panelowa przedstawicieli:
NGO, instytucji kultury, oÊwiaty i urz´du miasta oraz dzielnicy. Poza tym warsztaty, pokazy, gry i zabawy dla dzieci.
Wst´p wolny!

WCK FILIA ANIN,
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
Konkurs plastyczny: Projekt Pocztówki Wielkanocnej
Prace sk∏adane do 13 marca w WCK filia Anin, adresaci: dzieci i m∏odzie˝.
Konkurs plastyczny: Palma Wielkanocna
Prace sk∏adane do 19 marca w WCK filia Anin, adresaci: dzieci i m∏odzie˝.
13 marca (piàtek), godz. 19.00–20.30
„D∏ug”, re˝.: Krzysztof Krauze. Seans filmowy w „Kinie
za Rogiem”. Adresaci: doroÊli. Wst´p biletowany – 5 z∏!

WCK FILIA ALEKSANDRÓW,
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85

9 marca (poniedzia∏ek), godz. 18.30
Spotkanie sàsiedzkie – po koncercie zespo∏u „Alex
i Babki” zapraszamy wszystkie panie i panów na sàsiedzkie zabawy stolikowe pod wspólnym tytu∏em:
„Jak byç najpi´kniejszà?”. Wst´p wolny.
13 marca (piàtek), godz. 17.00
Spotkanie autorskie „W zwierciadle s∏ów”. Zapraszamy na wieczór z poezjà i amatorskà fotografià
naszej sàsiadki z Falenicy, Waldemary Kossak-Chodnickiej. Wst´p wolny.
16 marca (poniedzia∏ek), godz. 16.00
Wielobarwna kultura plemion Namibii – Himba,
Buszmeni, Herero, Damara – prelekcja podró˝nika
Krzysztofa Dworczyka z pokazem slajdów. Wst´p wolny.
21 marca (sobota)
Z okazji pierwszego dnia wiosny zapraszamy na wernisa˝ Marii Niewiadomskiej – „Kwiaty”. Zaprezentowane zostanà prace artystki o tematyce florystycznej.
Wst´p wolny.

14 marca (sobota), godz. 16.00–18.00
Wernisa˝ wystawy malarskiej Ma∏gorzaty Rynarzewskiej. Wystawa czynna do 8 kwietnia. Dni zwiedzania: poniedzia∏ek, czwartek w godz. 12.00–17.00;
Êroda w godz. 12.00–16.00; piàtek w godz.
17.00–19.00. Wst´p wolny!

27 marca (piàtek), godz. 18.00
Film „Jab∏ka Adama”, re˝yseria: Anders Thomas
Jensen. Czas trwania: 1 godz. 34 min.

18/19 marca (Êroda/czwartek), godz. 10.00–17.00
XXXVIII Konkurs Recytatorski dla dzieci i m∏odzie˝y „Warszawska Syrenka”. Eliminacje dzielnicowe dla recytatorów wy∏onionych w konkursach
szkolnych. Adresaci: dzieci i m∏odzie˝. Wst´p wolny!

15 marca (niedziela), godz. 16.00
„Ksi´˝niczka na ziarnku grochu” – spektakl dla
dzieci w wykonaniu Teatru Fantazja. WejÊciówki 5 z∏.
21 marca (sobota), godz. 18.00
„Narkotyczne piosenki” – premiera spektaklu opartego na tekstach Witkacego z wykorzystaniem szlagierów mi´dzywojennego kabaretu literackiego w wykonaniu grupy teatralnej „Falenica”. Adresaci: doroÊli,
m∏odzie˝. WejÊciówki 10 z∏.

20 marca (piàtek), godz. 17.30–19.00
Wieczór z Towarzystwem Przyjació∏ Warszawy oddzia∏
Anin. GoÊciem spotkania b´dzie polski olimpijczyk W∏adys∏aw Zieliƒski – kajakarz, wielokrotny medalista zawodów olimpijskich i mistrzostw Êwiata. Wst´p wolny!

WCK FILIA FALENICA,
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44

20 marca (piàtek), godz. 19.00–20.30
„Piàta pora roku”, re˝.: Jerzy Domaradzki. Seans filmowy w „Kinie za Rogiem”. Adresaci: m∏odzie˝ i doroÊli. Wst´p biletowany – 5 z∏!

22 marca (niedziela), godz. 16.00
„Portret Pupila” – wernisa˝ wystawy fotograficznej
zorganizowanej z udzia∏em Kulturalnej Rady Sàsiadów
osiedla Falenica. Projekt prowadzi Aleksandra Sarnowska – Dzia∏ Animacji Kultury i Projektów. Wst´p wolny.

21 marca (sobota), godz. 15.00–16.00
Âpiàca królewna – bajka teatralna dla dzieci w wykonaniu teatru Art-Re z Krakowa. Adresaci: dzieci.
Wst´p biletowany – 6 z∏!

22 marca (niedziela), godz. 17.00
„Narkotyczne piosenki” – spektakl oparty na tekstach Witkacego, wykonanie grupa teatralna „Falenica”. Adresaci: doroÊli, m∏odzie˝. Wst´p wolny.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

17 marca (wtorek)
Mazowiecki Konkurs Plastyczny „Najpi´kniejsza Pisanka”. Rozpocz´cie zbierania prac konkursowych.
Ocena prac przez jurorów – 20 marca.
19 marca (czwartek), godz. 18.00
Kulturalna Akademia Seniora: Warsztaty Pisankowe. Prowadzi Bogdan Wajner. Wst´p wolny.
20 marca (piàtek), godz. 11.00
Pierwszy Dzieƒ Wiosny – przywitanie wiosny
z dzieçmi z sekcji edukacji kulturalnej dzieci m∏odszych.
21 marca (sobota), godz. 15.00
Przedstawienie „Z∏ote jajko”, Teatr Igraszka, na
motywach bajki W∏adimira Or∏owa.

WCK FILIA ZASTÓW,
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
13 marca (piàtek)
Ostateczny termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ do XIX Ogólnopolskiego Przeglàdu Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”.
21 marca (sobota), od godz. 17.00
XIX Wawerskie Âwi´to Wiosny – impreza plenerowa na placu Filii Zastów WCK. Wi´cej informacji na
plakacie na sàsiedniej, 8 stronie. Wst´p wolny!
23 marca (poniedzia∏ek), godz. 19.15
„Dobry Wieczór Sàsiedzki” – zapraszamy na warsztaty florystyczne, gdzie ka˝dy stworzy indywidualny,
Êwiàteczny bukiet z suszonych kwiatów. Wst´p wolny!
28/29/30 marca (sobota, niedziela, poniedzia∏ek)
Przes∏uchania w XIX Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”.

WCK FILIA MARYSIN,
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
9–13 marca (pon.–pt.), w godz. 13.00–19.00
Wystawa prac uczestników projektu „Terminal
Kultury – W krainie bieli”. Wystaw´ mo˝na oglàdaç w godz. 13.00–19.00. Wr´czenie dyplomów i nagród – 13 marca o godz. 14.00.
18 marca (Êroda), w godz. 16.00–17.00
Spotkanie sàsiedzkie „Przy kominku...” – wieczór
z piosenkà w Klubie Seniora. Na akordeonie zagra Tomasz Nowak. Wst´p wolny.
18 marca (Êroda), w godz. 16.00–17.00
„Przybàdê, wiosno” – familijne warsztaty plastyczne, na których uczestnicy zrobià marzann´ i symboliczny korowód ruszy w poszukiwaniu wiosny.
20 marca (piàtek), w godz. 18.00–19.30
„Zatrzymane w kadrze” – wernisa˝ prac Anny Wachowiec-Grudzieƒ. Wst´p wolny.
23 marca (poniedzia∏ek), w godz. 16.00–17.00
„Magia Âwiàt Wielkiej Nocy”. Spotkanie z etnografem z projektu „Jest taki kraj... Polska”.
11, 18, 25 marca (Êrody)
Spotkania Klubu Seniora.
Informacje o sta∏ych/cyklicznych zaj´ciach WCK
oraz bardziej szczegó∏owe opisy ww. wydarzeƒ
znajdà Paƒstwo pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/130/n/7192.
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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.

WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury,

ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
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Bal udany, fundusze dla szko∏y zebrane!
O tym, jak dobrà zabawà mo˝na wesprzeç lokalnà oÊwiat´ i edukacj´, mogli si´ przekonaç
uczestnicy II Dobroczynnego Balu w Zespole Szkó∏
nr 120 w RadoÊci. 14 lutego bawi∏o si´ tu oko∏o 80
osób. Bal pod honorowym patronatem ¸ukasza Jeziorskiego, Burmistrza Wawra, i patronatem medialnym „Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich”
by∏, podobnie jak rok temu, pe∏nym sukcesem.
Integrowa∏ lokalnà spo∏ecznoÊç nie tylko w osobach bawiàcych si´ na sali gimnastycznej mieszkaƒców Wawra, ale te˝ jednoczy∏ wokó∏ wspólnego celu wawerskich przedsi´biorców. Lokalne (ale
i z dalszych okolic) restauracje zapewni∏y najlepsze
jedzenie, a atrakcyjne nagrody do konkursów
ufundowa∏y firmy dzia∏ajàce w naszej dzielnicy.
Dzi´ki naszym Darczyƒcom oraz GoÊciom,
którzy ju˝ po raz drugi nam zaufali, a potem sa-

TANIEC

mi si´ przekonali, ˝e w sali gimnastycznej mo˝na
Êwietnie si´ bawiç, zebraliÊmy 5730,89 PLN,
które przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych do naszej szko∏y.
A wsparli nas w tym roku: Restauracja Angelika z Falenicy, Piekarnia Aromat z ul. Siennej

ZMIENIA WSZYSTKO!

Rozmowa z Jolantà Klimiuk, koordynatorkà „Spalam kalorie w taƒcu”, partnera
Akademii Zdrowego ˚ycia, projektu wspó∏finansowanego ze Êrodków m.st. Warszawy
Mariola B´dkowska: Po co kobiecie taniec?
Jolanta Klimiuk: Jestem jednà z osób, które uwa˝ajà, ˝e taniec zmienia wszystko, dlatego jest jednà
z lepszych rzeczy, które kobieta mo˝e zrobiç dla samej siebie...
Komu chce si´ dzisiaj chodziç na zaj´cia taneczne?
Komu chce si´ wyjÊç z w∏asnej strefy komfortu?
Pokonaç swoje ograniczenia, negatywne myÊli, ˝e nie
chce mi si´, nie dam rady, nie ma czasu, za daleko...
Jednak ludzie chcà byç szcz´Êliwi, kobiety chcà
byç pi´kne i co robià? Niektóre wolà iÊç do kawiarni czy te˝ zostaç przed telewizorem. A mo˝e nasta∏y czasy wirtualne tak˝e dla ruchu? Wolimy patrzeç
na kolejny filmik, kolejne zdj´cie wrzucone na FB.
Ale przecie˝ sà i takie, które sà zapracowane,
mo˝e rzeczywiÊcie nie majà czasu dla siebie?
Ci´˝ko si´ samemu motywowaç... Tysiàce myÊli
na sekund´, sprawy do za∏atwienia, nie mam czasu, nie mog´, nie dziÊ... A wystarczy przez chwil´
si´ zatrzymaç i pomyÊleç: „Taniec? dlaczego nie?
Êwiat si´ nie zawali, gdy zrobi´ coÊ dla siebie...”.
Odkrywanie siebie w taƒcu to jak odkrywanie êród∏a wody na pustyni, warto je odnaleêç, chocia˝
wymaga to wysi∏ku.

No dobrze, ale jak to si´ ma do nadwagi?
Gdy czegoÊ nam brakuje w ˝yciu, zajadamy samotnoÊç, z∏e emocje, otulamy si´ lipidowym p∏aszczem, by nikt nas nie dotknà∏, nie zrani∏. Mo˝na z∏amaç ten b∏´dny kod. A z mojego doÊwiadczenia
wynika, ˝e regularny ruch w tym bardzo pomaga.
Warto wybraç form´ ruchu dajàcà szcz´Êcie i spe∏nienie. Moim zdaniem takà formà jest TANIEC.
Moim równie˝. Ale jak si´ mogà o tym przekonaç osoby, które nigdy nie taƒczy∏y?
Takie mo˝liwoÊci daje program Akademia Zdrowego ˚ycia. Mo˝na przyjÊç na bezp∏atne warsztaty
pokazowe i zobaczyç, jak to jest.
Prosz´ powiedzieç kilka s∏ów o takim spotkaniu.
Na zaj´ciach nauczymy si´ podstawowych kroków
ró˝nych taƒców – od latynoamerykaƒskich do street
dance. Oprócz specjalnych çwiczeƒ spalajàcych tkank´ t∏uszczowà g∏ównà cz´Êç zaj´ç stanowi uk∏ad choreograficzny, którego instruktor uczy nas krok po kroku. To równie˝ zabawa przy Êwietnej muzyce.
Jakie konkretne korzyÊci daje regularny taniec?
Oprócz spalania kalorii – oko∏o 450–500 kcal/godz.
– zyskujemy kondycj´ i pi´kne ruchy cia∏a. Zaj´cia taneczne sà normalnà aktywnoÊcià fizycznà, która przynosi efekty, jeÊli robimy to systematycznie. Taniec leczy

w Warszawie, Beauty & Harmony, Kinokawiarnia
Stacja Falenica, Gospoda Do Syta z Anina, K&M
Delikatesy RADOÂå, KAYAX – wytwórnia p∏ytowa, Kawa i Chili z Mi´dzylesia, Klub Sosnowy,
Klub w Trakcie, Koloris – szko∏a makija˝u z Warszawy, La Petite France – szko∏a j´zykowa z Józefowa, La Repubblica – restauracja z Falenicy,
Margo – salon kosmetyczny z RadoÊci, My Masujemy – salon masa˝u z RadoÊci, Omnibus
– szko∏a j´zykowa z RadoÊci, Pizza z RadoÊci, RADA DZIELNICY WAWER, Studio Ravella – salon
fryzjerski z RadoÊci, Âwiat RoÊlin z Anina, Travel
Concierge – biuro podró˝y i Wotsport – sklep
sportowy z Otwocka.
Wszystkim bardzo dzi´kujemy i ju˝ dziÊ zapraszamy na przysz∏oroczny bal!
Zapraszamy równie˝ do obejrzenia fotorelacji
z balu na stronie www.rodzice120.pl.
Rada Rodziców ZS 120
z kompleksów. W niektórych rodzajach taƒca posiadanie nieco wi´cej cia∏a jest atutem. To pozwala okràglejszym osobom nabraç pewnoÊci siebie. Poza tym
pomi´dzy kursantami jest bardzo fajna, ciep∏a, partnerska relacja. Nikt nie patrzy na nikogo krytycznie.
O ile wiem, Twoja pasja zacz´∏a si´ kilka lat temu? Co mo˝esz o tym powiedzieç?
Tak, to ju˝ 7 lat taƒca. I po tych latach jestem zupe∏nie innà kobietà. Ale ju˝ po pierwszym miesiàcu
wiedzia∏am, ˝e to jest to! Taniec piel´gnuje we mnie
kobiecoÊç, daje poczucie szcz´Êcia. Za ka˝dym razem,
kiedy jestem na sali treningowej w legginsach i zwyk∏ej koszulce, czuj´ si´ pi´knie. Taniec to moja wielka
mi∏oÊç! Wszystkim kobietom polecam taniec. Moim
zdaniem powinien byç przepisywany na recept´!
Ale zanim to nastàpi, zapraszamy na bezp∏atne pokazowe warsztaty taneczne w Akademii
Zdrowego ˚ycia.
A szczególnie zapraszamy osoby z nadwagà i te, które zawsze chcia∏y taƒczyç. Wiek u nas nie ma znaczenia.
Kontakt – akademia@trzykroki.org
tel. 504 699 512, 669 000 069

REKL AMA
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WAWERSKIE

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
04-618 Warszawa-Anin, ul. Trawiasta 10
tel. (22) 815 30 57

■

■

■

WYSTAWY, KONCERTY, FILMY
„Klamra – w przedsionku Êmierci” – projekcja filmu o mjr. Adamie Lazarowiczu. Miejsce: siedziba
g∏ówna Biblioteki, Wypo˝yczalnia nr 87 i Czytelnia
nr XIII, ul. Trawiasta 10.

■

ZIMOWA BIBLIOTEKA
■

■

■

14 marca, godz. 16.00. Promocja ksià˝ki Marka
¸awrynowicza „Patriotów 41”. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 121, ul. ˚egaƒska 1.
18 marca, godz. 17.00. „NadwiÊlaƒskie Urzecze” –
spotkanie z ¸ukaszem Maurycym Stanaszkiem, etno-

■

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

IWO-AGO

SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY, PIORĄCY:
KÄRCHER, GARDENA
22
1

503 150 991

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1 i 2.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

PRZYCZEPY, LAWETY

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

◗ Sprzedam dom – segment energooszcz´dny, rekuperacja z wentylacjà mechanicznà, centralny
odkurzacz, kominek z rozprowadzonym ogrzewaniem. BezpoÊrednio 609 231 230
◗ Wczasy dla Seniora w Krynicy Morskiej. Turnus 7
dni od 599 z∏, 14 dni od 999 z∏. tel. (22) 834 95 29
◗ Do wynaj´cia lokal 34 m2 w Mi´dzylesiu, na dzia∏alnoÊç gospodarczà, biuro, mieszkanie, magazyn.
Cena 700 z∏ miesi´cznie+op∏aty. tel. 22 615 30 60

WYPOŻYCZALNIA

Z¸OTA RÑCZKA

tel.: 532 234 128

■

■

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.

US¸UGI HYDRAULICZNE

85

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

■

13 marca, godz. 12.00–13.00. G∏oÊne czytanie i zaj´cia plastyczne dla dzieci w wieku 3–5 lat. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
17 marca, godz. 10.00. Spotkanie autorskie z Hannà Niewiadomskà – autorkà ksià˝ki dla dzieci pt.
„Bajczytanki” (kl. I–III SP). Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, ul. Trawiasta 10.
18 marca, godz. 11.30 – „ABC polszczyzny” – spotkanie na temat poprawnoÊci j´zyka polskiego dla
kl. VI SP. Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Oddzia∏
Dzieci´cy, ul. Trawiasta 10.
27 marca, godz. 12.00–13.00. G∏oÊne czytanie i zaj´cia plastyczne dla dzieci w wieku 3–5 lat. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.

kompleksowo, uprawnienia gazowe,
odbiory, 30 lat tradycji

Od 1 stycznia 2015 r. na naszych ∏amach 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 nale˝y dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22 810 26 04 lub adresem e-mail: drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.
◗ Zapraszamy na szkolenie pt. „Skuteczna sprzeda˝” dnia 20 i 21 marca 2015 r. (dwa terminy),
przy Urz´dzie Dzielnicy W-wa Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 38. Wi´cej informacji na stronie:
www.hermaneducation.pl
◗ Chcesz wreszcie schudnàç zdrowo i bez efektu
jojo? Zadzwoƒ 782 765 646, Psycholog, Trener
od˝ywiania
◗ Psycholog dla doros∏ych. 782 765 646

ZAJ¢CIA DLA DZIECI
■

REMONTY BUDOWLANE
tel. 507 031 677

242

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

Tel. 660-769-211

36

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

PRACA DLA WOèNEJ
w Spo∏ecznej Szkole
Podstawowej nr 12 w Weso∏ej.
Tel. (22) 773-55-92

240

M O N TA ˚ :
kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

194

■

anteny TV i SAT
■ domofony

Dojazd do Klienta Gratis!
Konkurencyjne Ceny!

503-759-762

506 173 607

160

WYCINANIE, PODCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE
WERTYKULACJA TRAWNIKÓW
I WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE

tel. 513 148 238

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

www.anteny-kamery.pl

biuro@s2invest.pl

tel. 663-677-701

196

501-758-140

231

243

Instalacje elektryczne,

DACHY

remonty, projektowanie.

SPRZEDA˚, MONTA˚

Tel. 501-831-921

501 14 14 40

239

Prowadzenie Ksià˝ki
Przychodów i Rozchodów

– TANIO I SOLIDNIE –

122

■

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

HYDRAULIK

17
4

■

grafem. Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Wypo˝yczalnia nr 87 i Czytelnia nr XIII, ul. Trawiasta 10.
21 marca, godz. 16.00. Spotkanie z cyklu spotkaƒ poetyckich „Cztery pory roku z poetami”. Miejsce:
Wypo˝yczalnia nr 121, ul. ˚egaƒska 1.
23–29 marca „Tydzieƒ z Internetem” – spotkania
przybli˝ajàce ró˝norodne mo˝liwoÊci Internetu. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
25 marca, godz. 16.00 – spotkanie z Joannà Zawadzkà, podró˝niczkà, mieszkankà Wawra. Miejsce:
Wypo˝yczalnia nr 26, ul. B∏´kitna 32.
25 marca – Âwiatowy Dzieƒ Czytania Tolkiena (od
2003 r.). J. R. R. Tolkien to nie tylko „Hobbit”. Miejsce:
Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
„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 godz. 11.00–12.30. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.

23
4

MARCOWE PROPOZYCJE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ZARZÑDZANIE
NIERUCHOMOÂCIAMI waw.pl

OBS¸UGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
tel. 508-223-642, 508-223-643
e-mail: biuro@zn.waw.pl www.zn.waw.pl

REKL AMA

Us∏ugi hydrauliczne

MONTA˚, POD¸ÑCZENIE I NAPRAWA

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

SPRZ¢TU AGD W DOMU KLIENTA

tel. 694-747-213

e-mail: stachyra-uslugi@wp.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Tel. 507 130 389, 500 322 255
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meble
Z DREWNA
oferujemy:

Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

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

∏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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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