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W Niedziel´ Palmowà Papie˝ Franciszek wezwa∏ wiernych, by wybierali drog´ Jezusa Chrystusa – drog´ pokory. Pokora – mówi∏ – to zawsze robienie miejsca
dla Boga. ˚ycz´, by ten Êwiàteczny czas sta∏ si´ dla
wszystkich okazjà do czynienia miejsca dla Pana.
Poznajmy Go po ∏amaniu chleba. Budujmy naszà codziennoÊç na tej Mi∏oÊci, która nieustannie pochyla si´ nad nami i nadaje sens naszemu ˝yciu. Niech wspólne Êwi´towanie umocni
rodzinne wi´zi, stanie si´ okazjà do przebaczenia tego, co z∏e, niech Pan naprawd´
zasiàdzie przy naszych sto∏ach. Pozwólmy
Zmartwychwsta∏emu odnowiç nasze
˝ycie, byÊmy w myÊl s∏ów Êw. Paw∏a
mogli powiedzieç: ju˝ nie ja ˝yj´, lecz
˝yje we mnie Chrystus... Zdrowych,
spokojnych, b∏ogos∏awionych Âwiàt.
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Niech moc Wielkiej Nocy
przemienia Wasze serca na coraz pi´kniejsze
i niech prowadzi Was
nawet najbardziej kr´tymi Êcie˝kami
z podniesionà g∏owà i nies∏abnàcà wiarà.
A Êwiàteczne dni niech wype∏nia bezgraniczna
radoÊç i wiele mi∏ych spotkaƒ z najbli˝szymi.

Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
sk∏adam najserdeczniejsze ˝yczenia
wielkanocne: radosnego Êwi´towania,
pogody ducha i wszelkiej pomyÊlnoÊci.

ks. Marcin O˝óg
proboszcz Parafii Dobrego Pasterza w Miedzeszynie

Pogodnych,
pe∏nych nadziei i radoÊci
Âwiàt Wielkiej Nocy,
rodzinnego ciep∏a
i wspania∏ych spotkaƒ przy
wielkanocnym stole ˝yczà
Zarzàd i Rada Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Na Âwi´ta Wielkanocne
˝ycz´ Paƒstwu
najlepszych myÊli i nastrojów,
radoÊci z obecnoÊci najbli˝szych,
a tak˝e wielu sukcesów
i wszelkiej pomyÊlnoÊci!
Z wyrazami ˝yczliwoÊci
i szacunku,
Ligia Krajewska,
pos∏anka na Sejm RP

Odjazdowy Bibliotekarz
Sulejówek – Weso∏a – Wawer – Józefów
9 maja 2015 (sobota)
NASZ PATRONAT
„Odjazdowy Bibliotekarz” to ogólnopolska
„akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i mi∏oÊnicy ksià˝ek oraz rowerów, przeje˝d˝ajàc przez miasto lub okolic´, mogà przyjemnie i aktywnie sp´dziç czas w gronie osób o podobnych pasjach”
– tak okreÊla akcj´ organizator i pomys∏odawca
http://bibliosfera.net/odjazdowy-bibliotekarz/.
Rajd b´dzie mia∏ miejsce w czasie XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek og∏oszonego przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pod has∏em „Wybieram Bibliotek´”.
Organizatorzy:
Biblioteki publiczne: Wawer, Weso∏a, Józefów,
Sulejówek, Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku, Miejski OÊrodek Kultury w Józefowie.
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Patronat medialny:
WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – Wawer – Praga-Po∏udnie – Rembertów, Gazetka Sàsiedzka,
Gazeta Otwocka, Linia Otwocka, Józefów nad
Âwidrem, Tygodnik Regionalny.
Wsparcie organizacyjne:
Zak∏ad Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych WITOPLAST, K&M Delikatesy, PAWO Piekarnia-Cukiernia, Polpain-Putka, Piekarnia Oskroba, OK-sklep, Fundacja RadoÊç dla Ludzi, Vita Medica,
Platon – Dystrybucja Ksià˝ek, ABUD – Market
Budowlany, Stowarzyszenie Nasza Weso∏a, harcerki z 44 MDH-ek Kasjopea im. Danuty Siedzikówny „Inki”, CYKLON Sport Serwis, Rembertowska Masa Krytyczna.
O bezpieczeƒstwo na trasie zadba lokalna policja.

Trasa (29 km):
Mapa: http://www.bikemap.net/en/route/2917431
-odjazdowy-bibliotekarz-2015/
■ 10.00 Start – Muzeum Józefa Pi∏sudskiego,
Sulejówek, ul. Oleandrów 5 (zbiórka: 9.30)
■ 11.00 Przystanek: Weso∏a, Biblioteka G∏ówna, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31
■ 12.30 Przystanek: Wawer, Biblioteka G∏ówna, ul. Trawiasta 10
■ 15.00 Meta – Miejski OÊrodek Kultury Józefów, ul. Kardyna∏a Wyszyƒskiego 1
Do Rajdu mo˝na do∏àczyç na trasie – na ww.
przystankach.
Atrakcje na mecie: grill, s∏odkoÊci, bookcrossing, konkurs na najlepiej udekorowany rower,
spotkanie z autorkà ksià˝ek Agnieszkà Wojdowicz, pokaz rowerów nietypowych, koncert plenerowy, kàcik dla dzieci, wóz stra˝acki, pamiàtkowe zdj´cie uczestników.
Wi´cej informacji niebawem na stronach Organizatorów oraz w naszych placówkach!
W imieniu Organizatorów
– El˝bieta Dani∏owicz
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Marzec w Radzie Dzielnicy Wawer
11 marca 2015 roku odby∏a si´ czwarta sesja Rady Dzielnicy. G∏ównym
przedmiotem obrad by∏o
zaopiniowanie
zmian
w za∏àczniku bud˝etowym
na rok 2015. Zmiany te
spowodowane by∏y przeniesieniem kwoty 25 tysi´cy z∏otych na zakup wyposa˝enia dodatkowego
w Przedszkolu nr 338 przy ul. Kadetów. Druga
zmiana dotyczy∏a przekazania kwoty w wysokoÊci 180 tys. z∏otych na zaadaptowanie lokalu
mieszkalnego w SP nr 124 na dzia∏alnoÊç przedszkolnà placówki przy ulicy Bartoszyckiej.
Kolejnym punktem obrad by∏o zaopiniowanie
sprawozdania z wykonania za∏àcznika bud˝etowego za rok 2014. Rada po zapoznaniu si´ ze
stanowiskiem Komisji: Bud˝etowej, OÊwiaty,
Kultury i Sportu, Inwestycyjnej oraz Spo∏ecznej

pozytywnie przeg∏osowa∏a uchwa∏´.
Na sesji poruszono tak˝e zagadnienia zwiàzane z utrudnieniami spowodowanymi remontem
Trasy ¸azienkowskiej. Pojawi∏o si´ wiele kwestii
i pomys∏ów na usprawnienie komunikacji pomi´dzy dzielnicà Wawer a Centrum. W tym celu
zostanie zwo∏ane posiedzenie Komisji Inwestycyjnej, na którà zostanà zaproszeni przedstawiciele ZTM. Przedmiotem rozmów b´dà zmiany
majàce na celu popraw´ komfortu podró˝owania oraz dostosowanie sieci po∏àczeƒ do wymagaƒ mieszkaƒców Wawra.
Bardzo istotnà rol´ zacz´∏y odgrywaç parkingi
samochodowe przy stacjach PKP Goc∏awek, Mi´dzylesie oraz RadoÊç, które szczególnie w godzinach porannych prze˝ywajà prawdziwe obl´˝enie. Potwierdza to s∏usznoÊç tego typu inwestycji. W tym roku powstanà kolejne parkingi: przy
PKP Miedzeszyn (po stronie wschodniej) i PKP
Falenica (po stronie zachodniej).

Wiosna w koƒcu do nas zawita∏a. Mo˝e zatem
czas na zmian´ Êrodka transportu na rower? A gdyby tak rozwinàç sieç rowerów miejskich Veturilo
w Wawrze? Jako radni b´dziemy dowiadywaç si´
o takie mo˝liwoÊci w Zarzàdzie Transportu Miejskiego, a je˝eli coÊ si´ w tej sprawie wyjaÊni, b´dziemy
informowali na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Korzystajàc z pierwszych dni wiosny, chcia∏bym ˝yczyç Czytelnikom wielu radoÊci oraz optymizmu, a tak˝e zdrowych i spokojnych Âwiàt
Wielkanocnych:
„Jare Âwi´to* ju˝ za nami,
Promieƒ s∏oƒca za oknami
Zatem cieszmy si´ nadchodzàcymi Âwi´tami
Weso∏ego Alleluja”
¸ukasz Kubik
radny Dzielnicy Wawer
* Jare Âwi´to (Jare Gody, Topienie Marzanny)

Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Zapraszamy!
Punkt Aktywizacji Zawodowej oraz Agencja Zatrudnienia nr 5839 mieszczàce si´
w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer,
ul. W∏ókiennicza 54 oferujà pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy osobom bezrobotnym, poszukujàcym zatrudnienia, nieaktywnym zawodowo, które chcà podnieÊç swoje kwalifikacje,
zmieniç prac´ bàdê wróciç na rynek pracy. Mo˝na bezp∏atnie skorzystaç ze szkoleƒ, warsztatów
oraz z artyku∏ów piÊmienniczych i sprz´tu komputerowego. Osoby, które pierwszy raz korzystajà z oferty Agencji, proszone sà o wype∏nienie
kwestionariusza osobowego w celu u∏atwienia
kontaktu przy rekrutacji na zg∏oszone przez pracodawc´ oferty zatrudnienia. Osoby ucz´szczajàce do Punktu majà mo˝liwoÊç zapoznania si´
z ofertami pracy zamieszczonymi w prasie, skorzystania z telefonu, Internetu, ksero i skanera.
Oferujemy tak˝e konsultacje indywidualne,
w tym z doradcà zawodowym. Pracownicy pomogà w napisaniu bàdê zredagowaniu dokumentów aplikacyjnych, poka˝à, gdzie i jak szu-

kaç pracy w Internecie, za∏o˝à skrzynk´ e-mailowà, przygotujà na rozmow´ o prac´. Cz´stym
elementem porady jest wsparcie psychiczne oraz
wzmocnienie motywacji. Organizowane sà tak˝e
Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, kursy komputerowe, szkolenia dotyczàce za∏o˝enia dzia∏alnoÊci gospodarczej czy pisania biznesplanu.
Pracodawców zapraszamy w celu zg∏oszenia
wolnych miejsc zatrudnienia. Istnieje równie˝
mo˝liwoÊç zorganizowania gie∏dy pracy do 40
osób. Wspó∏praca jest ca∏kowicie bezp∏atna.
Zapraszamy od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach 8.00–16.00
Punkt Aktywizacji Zawodowej
Agencja Zatrudnienia NR 5839
przy Klubie Integracji OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. W∏ókiennicza 54, pokój 122 (os. Falenica),
tel. 22 872 03 85, tel. kom. 723 82 83 72
agnieszka.dregiel@opswawer.waw.pl

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
zaprasza do
Punktu Aktywizacji Zawodowej
(ul. W∏ókiennicza 54, pok. 122)
Tel.: 22 872 03 85
na dy˝ur poÊrednika pracy
w dniu 13 kwietnia 2015 r.
w godzinach 9.00–12.00.
Z oferty mogà skorzystaç wszyscy
zainteresowani, bez wzgl´du na wiek!
Zapraszamy w ka˝dy pierwszy
poniedzia∏ek miesiàca (z wy∏àczeniem
Êwiàt)! Nasze us∏ugi sà bezp∏atne!

REKL AMA

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie
– miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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NASZ PATRONAT
Dialogi – Festiwal Czytajàcych – to wydarzenia na terenie ca∏ej dzielnicy Wawer, które rozpocz´∏y si´ ju˝ w marcu, a zakoƒczà w po∏owie
czerwca. Za∏o˝eniem Dialogów jest zintegrowanie ró˝norodnych przedsi´wzi´ç na terenie
Wawra wpisujàcych si´ w promocj´ ksià˝ki i czytelnictwa. Festiwal organizowany przez Wawerskie Centrum Kultury objà∏ projekty i dzia∏ania
poszczególnych filii, takie jak np. ogólnopolski
konkurs literacki „Z∏ote Pióro”, realizowany przez
Fili´ RadoÊç. Wpisuje si´ te˝ w o˝ywienie czytelnictwa – w osiedlowych placówkach WCK powstajà biblioteczki bàdê wymienialnie ksià˝ek,
a za przyk∏adem Wawerskiej Strefy Kultury piszemy w nich „na marginesie ksià˝ki”, w ramach akcji „Ksià˝ka na marginesie”.

Esencjà Festiwalu sà jednak targi ksià˝ki, na
które zapraszamy w dniach 24–26 kwietnia
2015. W nawiàzaniu do I Wawerskich Targów
Ksià˝ki, realizowanych przez Stacj´ Falenica
w 2012 roku, realizowane sà one przy wspó∏udziale falenickiej Kinokawiarni i Ksi´garni, która w Êrodkowym dniu targów, czyli w sobot´
25 kwietnia, zaprasza dzieci na poranek z ilustratorkà Agnieszkà Malmon, a nieco starszych – do
klubu gier planszowych i na kiermasz ksià˝ek.
Pierwszy, inauguracyjny dzieƒ ksià˝kowych targów jest z kolei przeznaczony dla szkó∏ – w ciàgu dnia organizujemy w Wawerskim Centrum
Kultury warsztaty z twórczego pisania i kultury
j´zyka, prezentujemy literatur´ m∏odzie˝owà
i zapraszamy na spotkanie z Markiem ¸awrynowiczem, autorem wielokrotnie ju˝ nagrodzonej
ksià˝ki „Patriotów 41”. Wieczorem tego dnia
m∏odzie˝ b´dzie mog∏a wziàç udzia∏ w kreatywnym spotkaniu kostiumowym, tzw. Cosplay.
W dniu Otwartych Targów, 26 kwietnia, zaprezentujà si´ w obszernym hallu Wawerskiego Centrum Kultury rozmaite wydawnictwa, a tak˝e lokalne ksi´garnie. Na parterze b´dziemy goÊciç artystów ilustratorów, m.in. Dariusza Twardocha,
wspó∏organizujàcych Festiwal Lektorów (Adama
Tkaczyka z EchoAudio i Hann´ Niewiadomskà
– Bajczytanki Pani Hanki), a tak˝e zwiàzanych
z Wawrem znanych pisarzy, takich jak Ma∏gorzata Gutowska-Adamczyk i Tomasz Jastrun. Równolegle zapraszamy do Sali Teatralnej – tego dnia
b´dà w niej wystawiane spektakle nawiàzujàce
w sposób szczególny do literatury, wystàpi m.in.
Poczekalnia Literacka. Na Jarmarku Dzieci´cym
czekaç na nas b´dà rozmaite warsztaty plastyczne i literackie dla najm∏odszych i troch´ starszych
uczestników. Literaci i amatorzy b´dà mogli si´
zaprezentowaç w Strefie Wolnego S∏owa. Wsparciem dla osób kupujàcych b´dà Doradcy Literaccy, s∏u˝àcy pomocà w doborze odpowiednich tytu∏ów. Dla wszystkich nie zabraknie kawy, herbaty i smacznych przekàsek.

Og∏aszamy nabór na poszczególne
festiwalowe propozycje:
■

„Las i BaÊƒ” (marzec-czerwiec) – edukacyjny
projekt plastyczno-przyrodniczy realizowany
przez WCK Fili´ Aleksandrów dla klas 1–3
szko∏y podstawowej, dla którego punktem
wyjÊcia jest literatura dzieci´ca (zapisy: jjanisz
@wck-wawer.pl);

■

„Wokó∏ bajkoterapii” (12 i 18 kwietnia)
– spotkania dla rodziców prowadzone przez
Milen´ Bajer wprowadzajàce w zagadnienie
bajkoterapii i jej metod (zapisy: mbajer@wck-wawer.pl);

■

„Doradca Literacki” (26 kwietnia) – poszukujemy osób, które w dniu Otwartych Targów
b´dà chcia∏y promowaç swoje ulubione tytu∏y
i zach´caç innych do czytania;

■

Strefa Wolnego S∏owa (26 kwietnia) – czyli
inaczej Turniej Jednego Wiersza (zapisy:
aredzisz@wck-wawer.pl);

■

Cosplay (24 kwietnia) – happening polegajàcy na przebraniu si´ za postaç z ksià˝ki lub autora, wydarzenie zakoƒczy si´ wspólnym zdj´ciem przebranych osób (zapisy: aredzisz
@wck-wawer.pl).

Zach´camy do aktywnego uczestnictwa
w dniach targowych, a tak˝e we wszystkich akcjach zwiàzanych z wiosennymi Dialogami –
Festiwalem Czytajàcych. Honorowym patronem
wydarzeƒ jest Franciszek Pieczka, który u˝yczy∏
swojego g∏osu dla promocji Festiwalu, a „Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat medialny nad imprezà. Szczegó∏owy program wydarzeƒ dost´pny jest na stronie Wawerskiego Centrum Kultury: wck-wawer.pl.
Serdecznie zapraszam!
Joanna Janisz

WESO¸E SPACERY PO WARSZAWIE
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy serdecznie zaprasza wszystkich Seniorów na wspólne spacery.

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

A oto czego m.in. b´dziecie si´ mogli dowiedzieç na najbli˝szym spacerze:
■ Dlaczego Adam Mickiewicz prawie na
Êmierç przestraszy∏ swojego sàsiada?
■ Gdzie znajdowa∏a si´ Sodoma i Gomora
XX wieku?

■
■

Co to by∏y teatry Êwietlne?
Jaki nietypowy pokaz zorganizowano
w Warszawie na czeÊç króla Afganistanu?

14 kwietnia 2015 r. (wtorek)
poczàtek o godz. 12.00
Zapisy – OPS Wawer, ul. Korkowa 119/123
Ewelina Belter lub pod numerem
tel. 22 613-38-44 w. 16

REKL AMA

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

tel. 694-747-213
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Wawerskie obchody Dnia Pami´ci
˚o∏nierzy Niez∏omnych-Wykl´tych
Ju˝ po raz piàty obchodzono w naszej Ojczyênie dzieƒ upami´tniajàcy ˝o∏nierzy walczàcych po wojnie przeciwko narzuconej przez
umow´ mocarstw i brutalnà okupacj´ w∏adzy komunistycznej. 1 marca obchodziliÊmy
Dzieƒ Pami´ci ˚o∏nierzy Wykl´tych.

pod tajnym oÊrodkiem szkoleniowo-Êledczym
w obecnym budynku Pogotowia Opiekuƒczego.
Kulminacjà obchodów by∏ II Marsz Szlakiem ˚o∏nierzy Niez∏omnych-Wykl´tych ulicami Falenicy.
Wyruszy∏ on oko∏o godziny 18.00 spod budynku
szko∏y podstawowej – siedziby koszar AK w Falenicy w sierpniu 1944 roku, gdzie sowieckie NKWD
usi∏owa∏o aresztowaç wszystkich ˝o∏nierzy. Przemaszerowano te˝ ko∏o budynku dawnej siedziby

W naszej okolicy nie by∏o d∏ugo utrzymujàcych si´ ognisk walki – partyzanckich oddzia∏ów
czy tajnych bunkrów z ludêmi. Natomiast z uwagi na silnà struktur´ polskiego Podziemia Niepodleg∏oÊciowego w czasie okupacji niemieckiej
nowy okupant musia∏ obezw∏adniç
kilkunastotysi´cznà struktur´ IV Rejonu AK Otwock, przygotowywanà
do walki w momencie przegranej
przez Niemcy Hitlera wojny.
Od poczàtku sierpnia 1944 roku
w teren na linii otwockiej ruszy∏y lotne grupy Êledcze sowieckiego NKWD
i kolaboracyjnego MBP, dokonujàce
Spotkanie w RadoÊci pod siedzibà powiatowego UBP.
aresztowaƒ wed∏ug wybranych list
fot. Wojciech Zalewski
wszystkich ˝o∏nierzy Armii Krajowej.
Represje trwa∏y do jesieni 1945 roku, kiedy wi´ktej ponurej formacji w Falenicy. W marszu wzi´∏o
szoÊç oddzia∏ów AK ujawni∏a si´. Póêniej na linii
udzia∏ oko∏o 90 osób, co jest faktem Êwiadczàcym
otwockiej istnia∏y tajne oÊrodki przes∏uchaƒ
o powa˝nym zainteresowaniu mieszkaƒców Falei wi´zienia do przetrzymywania wrogów „ludonicy dziejami miejsca, w którym toczy si´ ich ˝ycie.
wej” w∏adzy. Dopiero po∏owa lat 50. XX wieku
Po drodze organizatorzy omawiali wydarzenia
przynios∏a mo˝liwoÊç ˝ycia bez zbytniego strachu
nie tylko z dziejów represji sowieckich wobec AK
dla mieszkaƒców Polski „ludowej”.
na terenie Falenicy, ale te˝ wa˝ne wydarzenia
Ju˝ po raz drugi w naszej dzielnicy odby∏y si´
z jej walk z niemieckim okupantem. Powstanie
obchody tego Êwi´ta. W Falenicy odprawiono
konspiracji opisano ko∏o podziemnej rusznikarni,
Msz´ Âwi´tà w intencji wszystkich poleg∏ych ˝o∏szkolenie kadr Polski Podziemnej przy Willi Droznierzy Podziemia z lat 1939–56 z okolicy. Póêniej
dowskich, gdzie znajdowa∏y si´ zarówno szpital,
w RadoÊci pod budynkiem dawnego Urz´du
jak te˝ magazyn broni, skrzynka kontaktowa
Bezpieczeƒstwa Publicznego Powiatu Warszawi miejsce szkoleƒ kadr AK. Likwidacj´ zdrajców
skiego odby∏a si´ manifestacja z prelekcjà histoopisano ko∏o stacji kolejki wàskotorowej, zniszryka, modlitwami okolicznoÊciowymi i apelem
czenie akt Urz´du Gminy w Falenicy i w Urz´dzie
poleg∏ych, która zgromadzi∏a oko∏o 50 osób. Z∏oPracy – przy miejscach tych wydarzeƒ. Wyjàtko˝ono wieƒce pod pustà Êcianà dawnej katowni.
wy nastrój wydarzenia podkreÊla∏y p∏onàce poNale˝y mieç nadziej´, ˝e nied∏ugo miejsce to
chodnie niesione przez m∏odzie˝. Oko∏o godziny
otrzyma tablic´ pamiàtkowà. O godzinie 17.00
20.00 Marsz zakoƒczy∏ si´ pod dawnym budyngrupa kilkunastu osób spotka∏a si´ w Michalinie
kiem ˝ydowskiego Domu Starców „Ezra”, w któ-

Autyzm – grupa wsparcia
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
serdecznie zaprasza rodziców
i opiekunów dzieci z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu na spotkania
w ramach grupy wsparcia.
Spotkania odbywaç si´ b´dà dwa
razy w miesiàcu, w piàtki o godz.
11.00 na ul. Korkowej 119/123,
04-519 Warszawa. Grupa rusza
ju˝ w kwietniu.
Zapisy przyjmujemy pod numerem
telefonu: 22 612 62 27
oraz za poÊrednictwem maila:
sara.kilian@opswawer.waw.pl.
Szczegó∏owe informacje na temat
grupy mo˝na uzyskaç telefonicznie.
Udzia∏ w spotkaniach jest bezp∏atny.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

rym podczas okupacji mieÊci∏o si´ Gestapo, a po
1944 roku siedziba Urz´du Bezpieczeƒstwa
i tymczasowe wi´zienie.
Smutnym epilogiem by∏a informacja, ˝e tej samej nocy „ktoÊ” podpali∏ Will´ Drozdowskich...
Nazajutrz Zak∏ad Energetyczny Warszawa RWE
Stoen od∏àcza∏ budynek od sieci energetycznej.
Niby zwarcie to powód po˝aru, ale dlaczego sta∏o si´ to tej samej nocy, kiedy spora grupa mieszkaƒców Falenicy i okolic pozna∏a jego histori´...
Histori´, która mo˝e zaginàç bezpowrotnie!
Piotr Bieliƒski
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SPRZEDAŻ PANELI

REMONTY, WYKAŃCZANIE MIESZKAŃ
INDYWIDUALNE CENY, DARMOWE WYCENY.

OGRODZENIOWYCH

NOWE, NISKIE CENY!

Fuego Frog
Zadowolony Klient to Podstawa

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.fuegofrog.pl

Nie czekaj, zadzwoń już dziś! Tel. 731 332 366
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Dla rodziców i nie tylko
Co sprawia, ˝e jedni osiàgajà wiele i c i e s z à s i ´
˝yciem, a inni, nie mniej, a czasem bardziej utalentowani, nie bardzo majà si´ czym pochwaliç,
zmagajà si´ z przeciwnoÊciami losu, a bywa, ˝e na
dodatek przeÊladuje ich pech albo choroby? Bogata literatura naukowa na ten temat prezentuje
czynniki sukcesu w ró˝nych obszarach ˝ycia, poczynajàc od kariery zawodowej, poprzez udane
zwiàzki, poczucie sensu i spe∏nienia, a w k o ƒ c u
dobre zdrowie. Co stwierdzajà naukowcy?
O mniej lub bardziej udanym ˝yciu decydujà
w ogromnej mierze okreÊlone, diametralnie ró˝niàce
si´ mi´dzy sobà, sposoby myÊlenia i dzia∏ania. Wiadomo, jakie nastawienia i przekonania wzmacniajà cz∏owieka, a jakie os∏abiajà. Jakie nawyki i zwyczajowe
sposoby reagowania w ró˝nych sytuacjach sprzyjajà
skutecznemu dzia∏aniu, a jakie je uniemo˝liwiajà. Co
jest warunkiem autentycznego kontaktu i budowania
trwa∏ych wi´zi. Jakie postawy mentalne sà nieodzowne, by dzia∏aç kreatywnie. I tak dalej... Lepiej ni˝ kiedykolwiek rozumiemy prawa rzàdzàce szcz´Êciem
i powodzeniem, skàdinàd znane od dwóch tysi´cy lat.
To dobra wiadomoÊç dla tych, którzy serio dà˝à do jakiegoÊ sukcesu – awansu zawodowego czy majàtku,
szcz´Êcia rodzinnego czy zdrowia i kondycji. Dla tych,
którzy chcà stworzyç coÊ wartoÊciowego albo wyjÊç
naprzeciw potrzebom Êwiata. Wiadomo, jakie warunki muszà spe∏niç – co muszà w sobie wykszta∏ciç albo
zmieniç, ˝eby spe∏niç marzenia. Co wi´cej – wiadomo,
jak si´ do tego najskuteczniej zabraç.
Inwestowanie czasu i si∏ w rozwój osobisty – bo tak
dziÊ nazywa si´ proces budowania wewn´trznych
podwalin pod przysz∏e, szeroko rozumiane osiàgni´cia

Naszej Kole˝ance
Agnieszce Sedzielowskiej
sk∏adamy szczere
wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci ojca.
Dyrektor i zespó∏ Wawerskiego
Centrum Kultury

(dawniej mówi∏o si´ o rozwijaniu cnót i charakteru), jest
przejawem rozsàdku i dalekowzrocznoÊci. Wymaga wiedzy i wysi∏ku. Ale efekty
sà spektakularne. Ludzie, którzy – w wyniku takich inwestycji – dysponujà silnà wolà, zestawem wzmacniajàcych przekonaƒ i dobrze skomponowanà sekwencjà konstruktywnych nawyków, szybko dystansujà kolegów, którzy nigdy o takie narz´dzia sukcesu
si´ nie starali. Sà w stanie dawaç z siebie wi´cej i pokonywaç trudniejsze przeszkody. Skuteczniej realizujà
cele i marzenia. Sà silniejsi i bardziej otwarci.
Zarówno konstruktywne, jak i destrukcyjne sposoby myÊlenia i dzia∏ania wykszta∏cajà si´ g∏ównie
w dzieciƒstwie i latach szkolnych. Budowanie tych
pierwszych, kluczowych dla dojrza∏oÊci i osiàgni´ç,
nie wymaga w tym okresie trudu, z jakim wià˝e si´
kszta∏towanie charakteru w póêniejszych latach. Odbywa si´ naturalnie, o ile tylko rodzice sà w stanie
stworzyç dziecku do tego odpowiednie warunki. O ile
wiedzà, jak wspieraç je w budowaniu podstaw pod
przysz∏à skutecznoÊç, kreatywnoÊç, zdolnoÊç do
wspó∏dzia∏ania, cieszenia si´ ˝yciem i tak dalej. Czy
tak si´ dzieje? Niestety, bardzo cz´sto nie. A jednym
z kluczowych powodów jest brak wiedzy. Wcià˝ pokutuje wiele b∏´dnych praktyk i opinii, zarówno odnoÊnie do czynników szeroko rozumianego sukcesu,
a w konsekwencji udanego ˝ycia, jak i na temat
sprzyjajàcych ich wykszta∏ceniu metod wychowawczych. Cz´sto, mimo najlepszych ch´ci, zmniejszamy
szanse naszych dzieci na wspania∏e ˝ycie.
To powód, dla którego Fabryka Dobrych Zmian
– niedawno uruchomiony w Falenicy d∏ugoterminowy projekt Fundacji Innowacji Spo∏eczno-Kulturalnych – rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç cyklem bezp∏atnych
poniedzia∏kowych wyk∏adów w∏aÊnie dla rodziców.

W czerwcu ruszà warsztaty. W dniach 13 i 20
kwietnia o godz. 19.15 w budynku SOP-u przy ul.
Frenkla 15 zaprezentujemy ju˝ trzeci temat w cyklu:
„Sposoby poprawiania pami´ci i koncentracji dziecka oraz techniki, których stosowanie u∏atwia nauk´”. W imieniu organizatora, Fundacji Innowacji
Spo∏eczno-Kulturalnych, serdecznie zapraszam.
Aleksandra Chwedorowicz

JAK WSPIERAå DZIECKO W DRODZE
DO DOJRZA¸OÂCI I OSIÑGNI¢å
Poniedzia∏ki, godz. 19.00, Falenica, ul. Frenkla 15, I pi´tro, sala 6. Informacja i terminy
wyk∏adów na: fisk.fundacja@gmail.com,
tel. 501 016 193. WST¢P WOLNY
Najbli˝sze wyk∏ady:
1. Mogà osiàgaç wi´cej, wk∏adajàc w to
mniej czasu i wysi∏ku.
Jak wspieraç dziecko w budowaniu nawyków sprzyjajàcych odnoszeniu sukcesów
i skutecznemu dzia∏aniu?
2. Mogà byç silniejsi dzi´ki opanowaniu
swoich myÊli i przekonaƒ.
Jak wspieraç dziecko w Êwiadomym sterowaniu uwagà, tworzeniu wzmacniajàcych przekonaƒ? Jak zapobiegaç tworzeniu przekonaƒ
os∏abiajàcych?
3. Mogà skuteczniej uczyç si´ dzi´ki poprawie pami´ci i koncentracji.
W jakich warunkach dziecko lepiej koncentruje si´ i zapami´tuje?
Nieznane techniki zwi´kszajàce skutecznoÊç
przyswajania wiedzy.

Pomó˝ sàsiedzko swoim 1 procentem
Trzy miesiàce temu w Otwocku los boleÊnie
doÊwiadczy∏ Panià Katarzyn´ Kuczamer – jej
dom doszcz´tnie sp∏onà∏ w po˝arze. Odbudowanie go wymaga przeogromnych nak∏adów finansowych, a trudna sytuacja Pani Katarzyny nie pozostawia nawet cienia nadziei na zrealizowanie
tej odbudowy. Dlatego te˝ zwracamy si´ do Paƒ-

stwa z proÊbà o wybranie przy tegorocznym rozliczeniu PIT numeru KRS Caritasu Diecezji Warszawsko-Praskiej, który zbiera fundusze na odbudow´ domu Pani Katarzyny.
KRS 0000223182, cel szczegó∏owy
„odbudowa spalonego domu”

REKL AMA
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KARNISZE
$5$1¿$&-(

SALON

DEKORACJI

OKIEN I WNĘTRZ

KARNISZE NOWOCZESNE I STYLOWE
SYSTEMY ROLETOWE I PANELOWE
FIRANY, ZASŁONY
GOTOWE DEKORACJE OKIENNE
PROFESJONALNE DORADZTWO I PROJEKT
SZYCIE NA ZAMÓWIENIE
DODATKI I AKCESORIA

'(.25$&-(

ul. Terespolska 75,

05-074 Halinów.
Nowy Konik k. Warszawy,
tel.: 22 760 69 01,
fax.: 22 760 69 19,
salon@marcindekor.com.pl
Czynny:

pn.-pt. 10-18 , sob. 10-15
WAZONY

PATERY

STOJAKI NA WINO

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

5

WAWERSKIE

Super Break Girls!
Marzec w Breaku zdominowa∏y dziewczyny. Panie pojawi∏y
si´ w Dzieƒ Kobiet na kortach,
˝eby aktywnie sp´dziç czas, bioràc udzia∏ w II Turnieju Lejdis
Cup. Mecze, rozgrywane systemem FastFour, by∏y zaci´te i obfitowa∏y w wiele wyrafinowanych zagraƒ. Zdarzy∏o si´ nawet,
˝e potrzebna okazywa∏a si´ dogrywka, ˝eby wy∏oniç zwyci´˝czyni´ grupy, a fina∏ zakoƒczy∏
si´ dopiero tie-breakiem. Dzi´ki
sponsorom pula nagród wynios∏a ponad 3000 z∏. Goràce podzi´kowania kierujemy do Klaudii Jans-Ignacik oraz firm: Gabinet Medycyny Estetycznej Marka
Antiszko, Sushi Weso∏a, Dermika,

Uczestniczki Lejdis Cup 2015

Marika, Matylda, Zuzia,
Karolcia i Jurek Janowicz

Decoretta, Salon Kosmetyczno-Fryzjerski Margo, Wiza˝ Gosia
Snowacka i KT Break.
Mniejsze, ale równie waleczne „kobietki” z Breaka prze˝y∏y
w marcu fantastycznà przygod´,
a mianowicie zosta∏y ballkids
podczas meczu Davis Cup Polska – Litwa w P∏ocku. Podawanie pi∏ek to niezapomniane doÊwiadczenie i ci´˝ka praca, która

wymaga koncentracji, wytrwa∏oÊci i refleksu.
Dziewczyny da∏y rad´, a nasi tenisiÊci zwyci´˝yli
3:2. Zuzia, Matylda, Marika i Karolcia – brawo!
Wiele zdj´ç z P∏ocka, m.in. z Jerzym Janowiczem, ¸ukaszem Kubotem, Marcinem Matkowskim, oraz tabelki i fotki z Lejdis Cup na naszej
stronie www.tenisbreak.pl i na Facebooku:
Break Klub Tenisowy ☺.
Magda Szmyd
fot. Angela Kosowska i PC

Turniej im. ˚o∏nierzy Wykl´tych w Falenicy
Uczniowski Klub Sportowy ˚agle Warszawa
we wspó∏pracy z MKS Polonia Warszawa zorganizowa∏ w dniach 27.02–1.03 niezwyk∏y
turniej pi∏ki no˝nej w hali sportowej przy
ul. Poezji 5. Rywalizacja sportowa ∏àczy∏a si´
z wàtkiem patriotycznym, edukacjà historycznà i wydarzeniem kulturalnym.
– Rozpocz´liÊmy ju˝ w piàtek Mszà Âwi´tà.
Nast´pnie podczas wieczornicy zosta∏a przybli˝ona m∏odym pi∏karzom postaç Henryka Koƒczykowskiego, ps. Halicz, powstaƒca warszawskiego oraz ˝o∏nierza wykl´tego. O bohaterze opowiedzieli Jaros∏aw Wróblewski (autor ksià˝ki
„ZoÊkowiec”) oraz Andrzej Koƒczykowski, syn
kombatanta. Piàtkowe spotkanie zakoƒczy∏o si´
wzruszajàcym koncertem – powiedzia∏ Mateusz
Nagórski, koordynator Turnieju.
W sobot´ i niedziel´ poza rozgrywkami turniejowymi dru˝yny wzi´∏y udzia∏ tak˝e w grze te-

renowej Stowarzyszenia M∏odzi dla Polski.
Uczestnicy z kraju i z zagranicy wspólnie wykonywali liczne zadania, co by∏o Êwietnà okazjà do
integracji i nauki wspó∏pracy.
Po zaci´tej rywalizacji w ostatnim meczu UKS
˚agle II Warszawa zwyci´˝y∏ 2:1 z Polonià i za-

pewni∏ sobie pierwsze miejsce w ca∏ym
turnieju! Drugie miejsce zajà∏ zespó∏
Boru Regut, a trzecie – Czarne Koszule.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
zosta∏ W∏adys∏aw Czeczko (Sokó∏ Grodno), najlepszym obroƒcà Jakub Blankiewicz (UKS ˚agle II), najlepszym strzelcem Jan Krawczyk (KS Nadstal), najlepszym bramkarzem Piotr Szewczyk
(Polonia), a najlepszym asystentem Mateusz Wirtek (Bór Regut).
Patronat honorowy: Szef Urz´du ds. Kombatantów oraz Osób Represjonowanych
Patronat medialny: Przeglàd Sportowy, Radio
Kampus
Partnerzy: Instytut Pami´ci Narodowej, Stowarzyszenie M∏odzi dla Polski, Kibice Razem, SuperDrob, Zina.
UKS ˚agle Warszawa

Co dwóch Jakubów,
to nie jeden
Tenisowy sezon halowy jest ju˝ na ostatniej
prostej. TenisiÊci Uczniowskiego Klubu RadoÊç
90 przed rozpocz´ciem przygotowaƒ do gry na
kortach otwartych odnieÊli jeszcze kilka wartoÊciowych rezultatów.
WÊród skrzatów najwi´cej powodów do zadowolenia mia∏ Kuba Tomczyk, który w koƒcówce sezonu halowego zaliczy∏ kilka dobrych wyst´pów turniejowych. Zawodnik z RadoÊci dwukrotnie wystàpi∏ w najlepszej czwórce zawodów
rangi WTK 5 organizowanych przez WTS Orze∏
i UKT RadoÊç 90. Tomczykowi równie dobrze
sz∏o w grze podwójnej. M∏ody tenisista razem
z Jakubem Rogoyskim na kortach „Or∏a”
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w pierwszym turnieju zaj´li drugie
miejsce, a w kolejnym zrobili krok dalej i okazali si´ ju˝
bezkonkurencyjni. W turnieju
organizowanym przez klub
z RadoÊci dobrze zagrali równie˝ Adrian Smater i Ignacy
Skar˝yƒski, którzy zaj´li trzecie miejsce w deblu.
Kategori´ wy˝ej rywalizuje m.in. Micha∏ Marchewka.
Reprezentant klubu z RadoÊci nie mia∏ sobie równych
podczas zawodów zorganizowanych przez CT Prestige.
„Misiek” w decydujàcym
o losach tytu∏u pojedynku

Para Rogoyski/Tomczyk, zwyci´zcy
deblowego turnieju na kortach „Or∏a”

pokona∏ Piotra Strza∏kowskiego. Dwa tygodnie póêniej Marchewka w parze
z Janem Wajdemajerem okazali si´ najlepsi w grze podwójnej w turnieju zorganizowanym przez WTS Orze∏.
Joanna Grzegrzó∏ka w turnieju WTK 5 seniorek zorganizowanym przez CT Prestige zaj´∏a drugie miejsce.
Grzegrzó∏ka przegra∏a w finale z Weronikà Falkowskà.
Na poczàtku kwietnia zawodnicy UKT RadoÊç 90 wyje˝d˝ajà do ˚ywca na obóz
przygotowawczy do sezonu
letniego.
Anna Niemiec
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To ju˝ wiosna!
Tradycji sta∏o si´ zadoÊç.
21 marca w Filii Zastów
WCK podczas XIX Wawerskiego Âwi´ta Wiosny oficjalnie po˝egnano zim´
i powitano wiosn´.
Pierwsi goÊcie zach´ceni
pi´knà, s∏onecznà pogodà
przybyli ju˝ przed godzinà
siedemnastà. Ale nie byli oni
sami, bo towarzyszy∏y im
panny marzanny, spoÊród
których wybrano Miss Wiosny 2015 oraz I i II Wicemiss,
Miss Foto, Miss Gracji, Miss
Tradycji, Miss Eco. Autorzy
najpi´kniejszych marzann zostali przepasani
szarfami jak na prawdziwych wyborach.

Na naszej scenie nie zabrak∏o wiosennych
konkursów i taƒców. By∏o wielu ch´tnych do
wspólnej zabawy, do której zaprasza∏y Pani Wiosna i Pani Zima. Rozwiàzanie zimowych
i wiosennych zagadek nikomu
nie sprawi∏o k∏opotu, a konkurs muzyczny potwierdzi∏, ˝e
nasi goÊcie Êwietnie znajà
wspó∏czesne przeboje.
Po taƒcach mo˝na by∏o pokrzepiç si´ kie∏basà pieczonà
w ognisku i goràcà herbatà
z cytrynà. Potem przyszed∏ czas
na palenie marzann, które przy
okrzykach „Odejdê, zimo z∏a”
by∏y wrzucane do ognia. Ognisko p∏on´∏o, a my cieszyliÊmy
si´ z przyjÊcia wiosny.
To by∏a super impreza!
Filia Zastów WCK

Grupa autorów „Poczekalnia Literacka”
dzia∏ajàca przy Wawerskim Centrum Kultury
zaprasza do wspó∏pracy m∏ode osoby
dzia∏ajàce w obszarze s∏owa pisanego.
Kontakt: jjanisz@wck-wawer.pl

Kobiety z pasjà
– Chata z pomys∏ami zaprasza!
Misjà Stowarzyszenia Rodzin i Przyjació∏ Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym „Chata z pomys∏ami” istniejàcego na terenie Anina sà dzia∏ania
wÊród osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Od wrzeÊnia 2014 roku dzi´ki
wsparciu Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci realizujemy w ramach konkursu
dotacyjnego „Seniorzy w akcji” (www.seniorzywakcji.pl)
projekt „Kobieta z pasjà”.
To projekt cyklicznych spotkaƒ
kobiet ˝yjàcych twórczo. Kobiet, które niesie przez ˝ycie pasja oraz ∏àczy rodzicielstwo niepe∏nosprawnego dziecka. Warsztaty
majàce artystyczny charakter realizowane sà wokó∏ tematu MOJA NATURA rozumianego podwójnie: jako praca z tematem przyrody i pochylenie si´ nad samà sobà.
Na warsztaty zapraszamy równie˝ bliskie osoby Kobiet z Pasjà: sàsiadki, kole˝anki, jak rów-

nie˝ ojców osób niepe∏nosprawnych i lokalnych
seniorów.
Recepturà projektu jest przyjemna, relaksujàca atmosfera „kobiecych spotkaƒ”.
W tym roku Kobiety z Pasjà wzi´∏y udzia∏
w warsztatach ZIO¸A W URODZIE. Uczestniczki
warsztatu otrzyma∏y profesjonalne porady kosmetyczki dotyczàce piel´gnacji ràk i twarzy. Nauczy∏y si´ przyrzàdzaç z naturalnych sk∏adników maseczki, toniki i peelingi.
Podczas kolejnego wspólnego spotkania ruszy∏a „produkcja” ozdobnych myde∏ek
w wersji „eko”. Panie wykazywa∏y si´ du˝à kreatywnoÊcià, dobiera∏y kolory i zabarwia∏y gliceryn´, a nast´pnie komponowa∏y
zapachy tej masy i zatapia∏y w niej eko-ozdoby:
muszelki, p∏atki kwiatów, listki zió∏ i przypraw.
Myde∏ka by∏y pi´kne, kolorowe i odznacza∏y si´
wspania∏ym aromatem.
Tu˝ przed Âwi´tami Wielkanocnymi odby∏y si´
warsztaty wyjàtkowych, niepowtarzalnych dekoracji Êwiàtecznych w kolorach wiosny z naturalnych materia∏ów. Inspiracjà by∏o pi´kno budzàcej si´ do ˝ycia przyrody. W kwietniu ruszamy
z serià spotkaƒ artystycznych, zapraszamy do Êledzenia wydarzeƒ na:
https://www.facebook.
com/chatazpomyslami.
Chata z pomys∏ami

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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KAWIARNIA NAUKOWA 1a
NASZ PATRONAT

Wawerskie Centrum Kultury sta∏o si´ drugim w stolicy miejscem,
w którym dzia∏a Kawiarnia Naukowa. 12 marca odby∏ si´ inauguracyjny wyk∏ad, który poprowadzi∏a prof. dr hab. Magdalena Fikus
z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, naukowiec – biolog molekularny, Przewodniczàca Rady Upowszechniania Nauki PAN, wspó∏twórczyni Festiwalu Nauki w Warszawie. Prelekcja dotyczy∏a genetyki
i jej wp∏ywu na rozwój cz∏owieka. Okazuje si´, ˝e nawet pozornie
powa˝ne i naukowe tematy mogà byç ∏atwo zrozumia∏e dla ka˝dego odbiorcy. Pani Profesor w przyst´pny sposób ods∏ania∏a tajniki
genetyki, a goÊcie na bie˝àco zadawali pytania nawiàzujàce do tematu spotkania. Wyk∏ad spotka∏ si´ z tak du˝ym zainteresowaniem,
˝e przerodzi∏ si´ w indywidualne rozmowy kontynuowane po jego zakoƒczeniu. (Obszerny wywiad z Panià Profesor na stronie www-wck.wawer.pl).
Organizatora, czyli Wawerskie Centrum Kultury, mile zaskoczy∏a frekwencja. GoÊci Kawiarni Naukowej by∏o tak wielu, ˝e z trudem mieÊcili si´
na sali, a wÊród s∏uchaczy byli m.in. Joanna Buczyƒska, zast´pca przewodniczàcego Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu, Hanna Chodecka i Przemys∏aw Zaboklicki – cz∏onkowie tej komisji.
Pad∏o wiele propozycji tematów kolejnych spotkaƒ – od fizyki kwantowej po komórki macierzyste. Najbli˝szy wyk∏ad odb´dzie si´ 9 kwietnia
o godz. 18.30. „Jak si´ k∏óciç i pozostaç w przyjaêni” wyjaÊni dr Ewa Woydy∏∏o, psychoterapeuta, zwiàzana z Fundacjà Batorego. „WiadomoÊci Sàsiedzkie” sà patronem medialnym tego cyklu.
WCK

P´dzlem po Wawrze
Od 20 kwietnia w Wawerskim Centrum Kultury na ul. ˚egaƒskiej 1a rusza
projekt przeznaczony dla grupy 10 lokalnych malarzy amatorów w wieku powy˝ej 16 lat. Uczestnicy, pod okiem doÊwiadczonego plastyka, wezmà udzia∏
w bezp∏atnych zaj´ciach teoretycznych i praktycznych w ∏àcznym wymiarze
52 godzin. Projekt ten jest realizowany przez Fundacj´ RadoÊç dla Ludzi.
W ramach projektu przewidziane sà:
• 4 godziny z historii malarstwa, w tym informacje o lokalnych twórcach,
• 32 godziny z 4 technik rysunkowo–malarskich,
• 16 godzin plenerów artystycznych.
Na koniec projektu zorganizowana zostanie wystawa stworzonych
przez uczestników prac, podczas której b´dà oni mogli pochwaliç si´ szerszemu gronu odbiorców. Powsta∏e podczas projektu prace b´dà mog∏y s∏u˝yç promocji dzielnicy na ró˝nego rodzaju wydarzeniach kulturalnych.
Udzia∏ w zaj´ciach jest bezp∏atny.
Jak zach´cajà organizatorzy:
Rozwiniemy waszà wiedz´ oraz umiej´tnoÊci malarskie, zorganizujemy
wam zaj´cia plenerowe i wspólnie spróbujemy zachowaç na p∏ótnach aktualny obraz naszej dzielnicy!
Informacje: tel.: 889 381 278, e-mail info@radoscdlaludzi.pl

Âwietlica RadoÊci
Od 1 kwietnia w Wawerskim Centrum Kultury na ul. ˚egaƒskiej 1a rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç Âwietlica RadoÊci. Ma ona na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i m∏odzie˝y z Wawra (od 7 do 18 roku ˝ycia). Âwietlica jest czynna od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 15–19.
Projekt Êwietlicy jest realizowany przez Fundacj´ RadoÊç dla Ludzi.
Âwietlica organizuje m.in.: krótkie wycieczki, zaj´cia plastyczne, zaj´cia sportowe, pomoc w nauce, warsztaty z wolontariuszami Fundacji, spotkania prewencyjne oraz wiele innych ciekawych atrakcji!
Udzia∏ w zaj´ciach jest bezp∏atny!
Kreatywnie zagospodarujemy czas wolny Twojego dziecka!
Informacje: tel.: 889 381 278, e-mail info@radoscdlaludzi.pl
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PROGRAM NA KWIECIE¡
WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
STREFA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH zaprasza na zaj´cia i spotkania, m.in.: gimnastyka dla
doros∏ych, rozwój kreatywnoÊci, rzeêba, breakdance,
klub szalonego naukowca, komiks, freestyle basketball, korepetycje z angielskiego, salsa kubaƒska, spotkania mam, warsztaty z doradcà zawodowym, zaj´cia muzyczno-ruchowe, warsztaty z coachem, spotkanie z psychologiem dzieci´cym, warsztaty florystyczne,
improwizacja ruchowa dla doros∏ych i seniorów (50+),
bajkowanie, nauka programowania, pisanie ikon,
konsultacje zdrowotno-ruchowe, ju-jitsu fun, szachy
dla dzieci, robotyka. Szczegó∏y i pe∏na oferta na:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl (artyku∏ „Propozycje
WCK na kwiecieƒ 2015” w dziale Kultura).
NOWOÂCI
25 kwietnia (sobota), godz. 18.00
„Ha∏as” – otwarcie muzycznego studia nagraƒ za∏o˝onego przez Jakuba Âcichockiego z zespo∏u „20 mil
od miasta”. W programie m.in. koncerty, rozmowy,
prezentacje mo˝liwoÊci studia nagraƒ. Wst´p wolny.
TANIEC – zapraszamy do nowo otwartej sekcji taƒca:
hip-hop, disco, freestyle, jazz. Adresaci – dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zapisy i informacje dodatkowe
– Robert Jakubowski, tel. 502 356 762.
TEATR
12 kwietnia (niedziela), godz. 18.00
„Dlaczego nie ja? – dwa dni z ˝ycia sàsiada”. Wyst´p Kabaretu „Zadra” w spektaklu wokalno-muzycznym. Kabaret ZADRA istnieje od 1980 r. Wst´p 5 z∏.
19 kwietnia (niedziela), godz. 18.00
Zapraszamy do Tanga. Wst´p wolny.
godz. 17.00 – koncert Formacji Tango Para Todos
w sk∏adzie: chór i orkiestra.
godz. 18.00 – lekcja podstawowego kroku tanga prowadzona przez profesjonalnych nauczycieli tanga.
godz. 19.00 – milonga, czyli potaƒcówka w rytmie tanga.
29 kwietnia (Êroda), godz. 18.00
Dziwny Êwiat – spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej Assunta, re˝. Monika Rokicka. Wst´p wolny!

WCK FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
10 kwietnia (piàtek), godz. 18.00–19.30
„Crime impro” – spektakl Teatru Improwizowanego
„Pan Wigwam” dla m∏odzie˝y i doros∏ych. Wst´p wolny.
10 kwietnia (piàtek), godz. 19.00–20.30
„Karol, który zosta∏ Êwi´tym”, re˝.: Orlando Corradi,
Grzegorz Sadurski. Seans filmowy w „Kinie za Rogiem”.
Adresaci: m∏odzie˝ i doroÊli. Wst´p biletowany – 5 z∏!
11 kwietnia (sobota), godz. 10.00–14.30
II Turniej Szachowy „Smerfogranie 2015” o Mistrzostwo Dz. Wawer. Zapisy w godz. 9.00–9.55. Adresaci: dzieci i m∏odzie˝ do lat 20. Wst´p: op∏ata wpisowa
– 15 z∏ od uczestnika, rodzeƒstwo – 10 z∏ od osoby.
11 kwietnia (sobota), godz. 16.00–18.00
Wernisa˝ wystawy malarskiej Anny Siekierko.
14 kwietnia (wtorek), godz. 12.40–13.40
Australia – w kraju kangurów, koali i eukaliptusów.
Spotkanie z podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem.
Podczas spotkania prelekcja i film. Wst´p wolny!

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

17 kwietnia (piàtek), godz. 17.30–19.30
Wieczór z Towarzystwem Przyjació∏ Warszawy – oddzia∏ Anin. Adresaci: m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny!
17 kwietnia (piàtek), godz. 19.00–20.30
„W ciemnoÊci”, re˝.: Agnieszka Holland. Seans filmowy w „Kinie za Rogiem”. Adresaci: m∏odzie˝ i doroÊli. Wst´p biletowany – 5 z∏!
18 kwietnia (sobota), godz. 15.00–16.00
Czerwony kapturek – bajka teatralna dla dzieci, wyk.
teatr „Art-Re”. Adresaci: dzieci. Wst´p biletowany – 6 z∏!
20 kwietnia (poniedzia∏ek), godz. 14.00–16.00
Spotkanie osób zainteresowanych realizacjà w∏asnych
projektów i wydarzeƒ w partnerstwie z WCK Filia Anin.
24 kwietnia (piàtek), godz. 19.00–20.30
„Kamerdyner”, re˝.: Lee Daniels. Seans filmowy w „Kinie za Rogiem”. Adresaci: m∏odzie˝ i doroÊli. Wst´p 5 z∏!

WCK FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
7 kwietnia (wtorek), godz. 16.00
„KOSOVO – podró˝ ponad podzia∏ami?” – spotkanie
z podró˝nikiem Andrzejem Pas∏awskim. Wst´p wolny.
10 kwietnia (piàtek), godz. 18.00
„Jeszcze dalej ni˝ pó∏noc”, re˝. Dany Boon (film) +
warsztat plastyczny dla dzieci. Wst´p 5 z∏.
11 kwietnia (sobota), godz. 13.00
Otwarte drzwi „Wiosna” i otwarcie projektu „Nowe
Ogrody Kultury”. Happening z okazji poczàtku wiosny.
Zapraszamy dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych. Wst´p wolny.
12 kwietnia (niedziela), godz. 13.00
„MiÊ Jogi o ekologii” – przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu artystów Teatru „Fantazja”. Wst´p 5 z∏.
15 kwietnia (Êroda), godz. 11.00
„Z Wis∏y do Wis∏y – podró˝e z kropelkiem”. Film
i warsztat ekologiczno-plastyczny dla dzieci. Wst´p 5 z∏.
17 kwietnia (piàtek), godz. 18.30
„Ga∏czyƒski nad Âwidrem” – biesiada artystyczna.
W programie m.in. wystawa fotografii, miniwarsztat
snycerski, program artystyczny z poezjà i muzykà w tle.
22 kwietnia (Êroda), godz. 12.00
Filmowa Êroda – doroÊli – „Pora umieraç” (2007), re˝.
Dorota K´dzierzawska. Czas: 104 minuty. Wst´p wolny.
25 kwietnia (sobota), godz. 18.00
„Takà nas Êcie˝kà poprowadê”, koncert piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej w wyk. Beaty Ka∏udow i Leszka P∏oƒskiego. Akompan. Andrzej Sajdak. Wst´p 15 z∏.
29 kwietnia (Êroda), godz. 12.00
Filmowa Êroda: „Z mi∏oÊci do...” (1999), re˝yseria:
Richard Wenk, czas trwania: 115 min. Wst´p wolny.

WCK FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
12 kwietnia (niedziela), godz. 16.00
Klocki Lego – twórcze budowanie. Pilota˝owa sesja warsztatowa. Adresaci: dzieci. WejÊciówki 5 z∏.
Wegaƒskie smaki – Kulturalnej Rady Sàsiadów
Osiedla Falenica. Warsztaty kulinarne w ramach spotkania sàsiedzkiego. Adresaci: dzieci. WejÊciówki 10 z∏
30 kwietnia (czwartek), godz. 17.00
Kolorowe skrzynki, zielnik domowy. Otwarta sesja
warsztatowa w ramach projektu „Nowe Ogrody Kultury”, adresaci: dzieci, rodzice. Wst´p wolny.

MARATON TEATRALNY. Karnety w cenie 15 z∏, wejÊciówki na pojedyncze spektakle 5 z∏. Zapraszamy:
17 kwietnia (piàtek), godz. 19.00
Przemijajàc – widowisko literacko-teatralne. Pokaz
przedpremierowy. Adresaci: doroÊli, m∏odzie˝.
18 kwietnia (sobota), godz. 18.00
Transmogryfikacje wg Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego. Adresaci: doroÊli, m∏odzie˝.
19 kwietnia (niedziela), godz. 18.00
Narkotyczne piosenki z Witkacym w tle. Grupa
Teatralna „Falenica”. Adresaci: doroÊli, m∏odzie˝.
25 kwietnia (sobota), godz. 18.00
„Wariat i zakonnica”, Stanis∏aw Ignacy Witkiewicz.
Premiera spektaklu. Adresaci: m∏odzie˝, doroÊli.

WCK FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
11 kwietnia (sobota), godz. 17.00
„Kabaretowe popo∏udnie” – program autorski pana
Waldemara Nowaka – aktora, komika. Wst´p wolny.
16 kwietnia (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie Sàsiedzkie „Nowe ogrody kultury” –
tworzenie kompozycji roÊlinnej. Wst´p wolny.
18–19 kwietnia, (sobota, niedziela)
Przeglàd Kogucik 2015 – przes∏uchania konkursowe.
23 kwietnia (czwartek), godz. 18.00
Kulturalna Akademia Seniora – plener malarski
pod kierunkiem Bogdana Wajnera. Wst´p wolny.
25 kwietnia (sobota), godz. 15.00
Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „MiÊ Jogi –
o ekologii”. Spektakl Teatru „Fantazja”. Wst´p 5 z∏.
29 kwietnia (Êroda), godz. 17.00
Etiudy Baletowe – pokaz umiej´tnoÊci dziewczynek
z sekcji baletowych. Wst´p wolny.

WCK FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
1–30 kwietnia
„Panna Marzanna” – relacja fotograficzna z wyboru
Miss Wiosny 2015 – wystawa Ma∏gorzaty Szybiƒskiej.
18 kwietnia (sobota)
Koncert piosenki w wykonaniu laureatów XIX Przeglàdu
Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer” po∏àczony z galà wr´czenia nagród. Wst´p wolny.
22 kwietnia (Êroda), godz. 19.00
„Wachlarz poezji”, wieczór poezji Filipa Kamaç. Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru od 13 kwietnia.
27 kwietnia (poniedzia∏ek), godz. 19.15
„Dobry Wieczór Sàsiedzki” – spotkanie sàsiedzkie
pt. „Wieczór wspomnieƒ”.

WCK FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
7–10 kwietnia, godz. 13.00–19.00
Wystawa prac uczestników projektu „Terminal kultury –
Skrzydlaty Êwiat”. 10 kwietnia o godz. 14.00 wernisa˝
wystawy pokonkursowej, wr´czenie dyplomów i nagród.
11 kwietnia (sobota), godz. 12.00–13.00
„Ma∏y czarodziej” – interaktywny spektakl familijny
w wykonaniu aktorów teatru „Urwis”.
15 kwietnia (Êroda), godz. 16.00–17.00
„Ach jak przyjemnie...” – spotkanie sàsiedzkie. GoÊciem b´dzie Jolanta Drozda. Wst´p wolny.
25 kwietnia (sobota), godz. 9.00–18.00
XIX Wawerski Przeglàd Taƒca Nowoczesnego na
hali sportowej przy ZS nr 115, ul. Króla Maciusia 5. Impreza barwna, na parkiecie 700 wyst´pujàcych uczestników!
8, 22, 29 kwietnia (Êrody) – spotkania Klubu Seniora. Wst´p wolny!
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VI Dzielnicowy Konkurs Wiedzy
o Fryderyku Chopinie

25 lutego 2015 roku w Zespole Szkó∏ nr 111
odby∏ si´ po raz szósty Dzielnicowy Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie Chopin te˝ mieszka∏

W mojej szkole
„Oddech dzieci spieszàcych do szko∏y
podtrzymuje Êwiat”
Talmud
DziÊ chcielibyÊmy opowiedzieç Wam o naszej
szkole, szkole, którà bardzo lubimy. Szko∏a Podstawowa nr 86, bo to o niej mowa, to „Szko∏a
– Pomnik Tysiàclecia”. Placówka zosta∏a oddana
do u˝ytku w 1962 roku, czyli dzia∏a ju˝ 52 lata.
Patronem szko∏y jest Bronis∏aw Czech, niezwyk∏y cz∏owiek, olimpijczyk, wielokrotny mistrz
Polski, który podczas II wojny Êwiatowej zosta∏
zamordowany przez hitlerowców. Od 2011 roku
szko∏a wraz z Gimnazjum nr 102 tworzà Zespó∏
Szkó∏ nr 116.
Co jest dla nas wa˝ne? Najwa˝niejsze sà: stosowanie metod aktywizujàcych, wykorzystanie
technologii informacyjnej i komunikacyjnej
w procesie nauczania, rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiàzywanie problemów wychowawczych, bliski kontakt z domem rodzinnym
ucznia, umo˝liwienie ka˝demu uczniowi osiàgni´cia sukcesu na miar´ jego mo˝liwoÊci, promowanie bezpiecznego, zdrowego modelu ˝ycia, wyeliminowanie drugorocznoÊci.
Nasza szko∏a jest kameralna, niewielka, panuje tu mi∏a atmosfera. Organizujemy wiele im-

w Warszawie organizowany dla uczniów klas
I–III szkó∏ podstawowych.
W tym roku by∏ to konkurs szczególny, gdy˝
przewodniczàcà jury by∏a pani Anna LeÊniewska
reprezentujàca Wydzia∏ OÊwiaty i Wychowania
Dzielnicy Wawer. W jury zasiad∏a równie˝ pani
dyrektor ZS 111 Maria Maciak oraz nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej ze szkó∏ wawerskich.
Oprawà multimedialnà zaj´∏a si´ pani wicedyrektor Agnieszka Konowrocka. Ca∏oÊç przygotowa∏a i przeprowadzi∏a Iwona Myszkowska.

prez szkolnych i Êrodowiskowych. Aktywnie
dzia∏a u nas Rada Rodziców i Samorzàd
Uczniowski. Dzieci korzystajà z nowoczesnego
placu zabaw, boiska szkolnego, sali gimnastycznej, dwóch pracowni komputerowych, tablic interaktywnych. W razie jakiegokolwiek problemu
pomocà s∏u˝à wykwalifikowani
specjaliÊci (logopeda, psycholog, pedagog, terapeuci pedagogiczni). Âwietlica dostosowana jest do ró˝nych grup wiekowych i pracuje od 7.00 do
17.30. Wszyscy nauczyciele majà skoƒczone studia magisterskie, studia podyplomowe i kursy podnoszàce kwalifikacje.
Wszyscy równie˝ zostali przeszkoleni w zakresie pracy
z dzieckiem szeÊcioletnim.
W naszej szkole oprócz lekcji
przewidzianych programem nauczyciele prowadzà liczne bezp∏atne zaj´cia dla uczniów. Pojawiajà si´ lekcje
wspierajàce dziecko, wyrównujàce szanse edukacyjne, a tak˝e zaj´cia terapeutyczne. Liczne sà
te˝ zaj´cia odkrywajàce i rozwijajàce talenty
– gry, zabawy, ko∏a, SKS, kluby itp.
W ramach projektów edukacyjnych i eTwinningu nasza szko∏a prowadzi wspó∏prac´
z przedszkolami i szko∏ami z Europy. Nasi

XV Dzieƒ M∏odzie˝y na Wichrowej
Podczas tegorocznego Êwi´ta powitania
wiosny m∏odzie˝ z Gimnazjum nr 102 zawita∏a do krajów goràcej Afryki: do Egiptu, Kenii i Tanzanii. To ju˝ 15. edycja wiosennej lekcji geografii, taƒca i gotowania,
której inicjatorkà jest nauczycielka geografii pani Ma∏gorzata Gotowiec.
Tradycyjnie ju˝ rozegrano trzy konkurencje: afrykaƒskie klimaty, smaki i rytmy.
Uczniowie ka˝dej klasy w formie zabawnych scenek prezentowali kultur´, obyczaje
i obrz´dy wczeÊniej wylosowanego kraju.
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Dzieci, jak zawsze, wykaza∏y si´ ogromnà wiedzà na temat ˝ycia i twórczoÊci Fryderyka Chopina.
■

■
■

I miejsce zaj´∏y ex aequo dru˝yny z SP 138
i SP 124
II miejsce – dru˝yna z SP 109
III miejsce – dru˝yna z SP 76.

Bardzo gratulujemy wszystkim uczestnikom
i zapraszamy w przysz∏ym roku!
Iwona Myszkowska

uczniowie sà laureatami konkursów sportowych
i przedmiotowych.
Mo˝emy si´ pochwaliç wysokimi wynikami
w sprawdzianie szóstoklasisty, tytu∏em „SZKO¸A
Z KLASÑ”, a tak˝e certyfikatami „Szko∏a bez przemocy”, „WF z klasà”, „Hats off”, „Start po zdrowie”.

W tym roku prowadzimy nabór dzieci z roczników 2010, 2009 i 2008 do klas pierwszych
i oddzia∏ów przedszkolnych zorganizowanych
na terenie szko∏y.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!
Dyrekcja, Nauczyciele,
Rodzice i Uczniowie SP nr 86

Na sto∏ach pojawi∏y si´ afrykaƒskie dania oparte na prostych sk∏adnikach, m.in. sa∏atki z egzotycznych owoców, ciasta z owocami oraz regionalne potrawy: shoarma (kurczak z warzywami),
ugali (papka kukurydziana) oraz piero˝ki faszerowane mi´sem, tzw. samosy, i chapati – okràg∏e placki z màki. W rytm afrykaƒskiej muzyki
m∏odzie˝ taƒczy∏a i Êpiewa∏a. Wykonawcy zapraszali do wspólnej zabawy licznie zgromadzonà publicznoÊç.
Przez trzy godziny na sali gimnastycznej by∏o
bardzo weso∏o i kolorowo. Najciekawszy wyst´p
taneczny zostanie zaprezentowany podczas dnia
otwartego w gimnazjum.
Ma∏gorzata Rodak
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REKL AMA

ZAPRASZA NA

B R U N C H
LIVE COOKING – THAI - THAI

PRZEKÑSKI ZIMNE, DANIA GORÑCE I WYÂMIENITE DESERY PODANE W BUFECIE...

19.04.2015 - 12:00–17:00
W CZASIE OBIADU DZIEåMI ZAJMUJE SI¢ ZESPÓŁ ANIMATORSKI

NAPISZ DO NAS 13.04.2015, A DOWIESZ SI¢ JAKIE MENU DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIÂMY!!!

CENA – menu „jesz ile chcesz!”
• 49 zł/osoba dorosła • 19 zł/dziecko (3–12 lat) • 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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WYSTAWY, KONCERTY, FILMY
■

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

■

■

■

■

15 kwietnia (Êroda), godz. 17.00 – spotkanie z Piotrem
Kitrasiewiczem, poetà, publicystà, krytykiem literackim
i teatralnym, autorem ksià˝ki „Apetyt na Melpomen´”.
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, ul. Trawiasta 10.
18 kwietnia (sobota), godz. 16.00 – spotkanie z cyklu
spotkaƒ poetyckich „Cztery pory roku z poetami”.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 121, ul. ˚egaƒska 1.
„Biblioteczne konsultacje komputerowe” – zaj´cia dla seniorów w godzinach porannych. Zapisy
w placówce lub pod nr. tel. 22 872 43 78. Miejsce:
Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
„Warsztaty malarstwa, rysunku artystycznego
dla osób doros∏ych”, w czwartki w godzinach
11.00–12.30. Zapisy w placówce lub pod nr tel. 22 872
43 78. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
„Biblioteka korepetycji” – bezp∏atne korepetycje
z matematyki, poziom od szko∏y podstawowej do matury. Zapisy w placówce lub pod nr. tel. 22 872 43 78.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.

23 kwietnia (czwartek), godz. 17.00 – „Dziecko jego
˝ycia” – projekcja filmu o Kazimierzu Szpotaƒskim. Film
Tadeusza Bystrama i Andrzeja Rukowicza. Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Wypo˝yczalnia nr 87 i Czytelnia
nr XIII, ul. Trawiasta 10. B´dzie tu mo˝na obejrzeç tak˝e
wystaw´ „Kazimierz Szpotaƒski i jego dzie∏o”.

■

■

ZAJ¢CIA DLA DZIECI
■

■

■

■

■

11 kwietnia (sobota) godz. 10.00–11.00 – „Warszawa wczoraj i dziÊ”, spotkania historyczne dla dzieci
wieku 6–12 lat. Temat: „Syrenka czy Jednoro˝ec? O poczàtkach Warszawy”. Zaj´cia p∏atne 10 z∏ za wyk∏ad.
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, ul. Trawiasta 10.
13, 20, 27 kwietnia (poniedzia∏ki), w godz. 10.00–11.00
– „OpowieÊci Êwiata”, zaj´cia dla dzieci wieku 5–6
lat. Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, ul. Trawiasta 10.
13 kwietnia (poniedzia∏ek), godz. 17.00–18.00 –
„Warsztaty przyrodnicze”, zaj´cia dla dzieci od 6 do
11 lat. Ka˝de zaj´cia p∏atne 20 z∏ za dziecko. Miejsce:
siedziba g∏ówna Biblioteki, ul. Trawiasta 10.
18 kwietnia (sobota), godz. 10.00–10.45 – „Smykofonia – Wiatr znad Afryki”, koncert dla dzieci w wieku
0–5 lat i ich rodziców. Zaj´cia odp∏atne. Informacja
w Oddziale Dzieci´cym lub pod nr. 22-815-33-21 w. 25.
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, ul. Trawiasta 10.
21 kwietnia (wtorek), godz. 10.00 – warsztaty plastyczne pt. „Przygody je˝a spod miasta Zgierza” Wan-

■

■

dy Chotomskiej dla kl. II SP. Miejsce: siedziba g∏ówna
Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
21 kwietnia (wtorek), godz. 16.00 – „G∏oÊne czytanie dzieciom”. W programie ksià˝ka Anny Onichimowskiej „O kangurku, który zosta∏ listonoszem”.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia 10.
24 kwietnia (piàtek) – „G∏oÊne czytanie i zaj´cia plastyczne dla dzieci”. Zaj´cia dla dzieci w wieku 3–5 lat.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
28 kwietnia (wtorek), godz. 10.00, spotkanie z Piotrem Nowickim – autorem wielu komiksów. Spotkanie dla dzieci (kl. I–III SP). Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, ul. Trawiasta 10.
G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Podró˝e z legendà: legendy o najs∏ynniejszych miejscach w Polsce”,
Mariola Jarocka. Wtorki godz. 13.00–14.00, piàtki
godz. 15.00–16.00. Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, Anin ul. Trawiasta 10.

KONKURSY
■

29 kwietnia (Êroda), godz. 9.00 – konkurs ortograficzny pt. „Wawerska wiewiórka 2015” dla dzieci
wieku 9–10 lat (kl. III SP). Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, ul. Trawiasta 10.

Zapraszamy do Êledzenia strony Biblioteki:
www.bibliotekawawer.pl i profilu facebookowego
www.facebook.com/BibliotekaWawer?fref=ts oraz
www.facebook.com/muzeumwawra?fref=nf.

WARTO SKORZYSTAĆ

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

POŻYCZKI: Konsumenckie, Biznesowe.
- nawet do 25 000 zł
- na oświadczenie do 4 000 zł
- minimum formalności
Konsultant Proﬁ Credit

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.
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tel. 784 862 425
250

KWIETNIOWE PROPOZYCJE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ZDROWE STOPY
Gabinet podologiczny
Profesjonalne zabiegi w zakresie stóp i paznokci
przynoszàce znacznà ulg´ w dolegliwoÊciach
bólowych, w tym usuwanie odcisków, modzeli,
zak∏adanie klamer na wrastajàce paznokcie.

Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

SPRZEDAM DOM W ZABUDOWIE
BLIèNIACZEJ – 1/2 BLIèNIAKA,
WESO¸A CENTRUM.
Bardzo dobra lokalizacja.
Tel. 782 202 380.
211
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

◗ Okazja. Sprzedam bezpoÊrednio, atrakcyjne
mieszkanie 60 m2, na osiedlu ogrodzonym, 2 pi´tro, du˝y balkon lod˝a+gara˝. Nowe, do zamieszkania tel. 721 828 893.
◗ Sprzedam nieruchomoÊç (733 m2) w centrum Rembertowa ul. ChruÊciela 17. Obr´b 30925, dz. ew.
105/2 i 105/1. Tel. 693-862-799, parzonka@op.pl
◗ Dachy – sprzeda˝, monta˝. Tel. 501 14 14 40.

tel. 512 545 619 Falenica, ul. Bystrzycka 40

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

WILLA ZAGÓRZE ZATRUDNI:
kelnerów, kucharzy, cukierników, serwis
zmywajàcy, hotelowy. Praca w tygodniu
lub w weekendy – do wyboru.

NAUKA GRY NA GITARZE

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

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

WYCINANIE,
PODCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE

„HORTUS”

251

US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269
www.hortus.waw.pl

M O N TA ˚ :
■
■

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

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

MEBLE NA WYMIAR

REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
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➧

22
1

Tel. 660-769-211

WERTYKULACJA TRAWNIKÓW
I WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE

tel. 513 148 238

e-mail: kameleo.pl@wp.pl
160

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

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

503 150 991

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

CV na adres: praca@willazagorze.pl
tel. 513 642 374
247

MYCIE ELEWACJI
MYCIE DACHÓW, KOSTKI BRUK.
USUWANIE MCHÓW, GLONÓW
MALOWANIE ELEWACJI
PODNOÂNIK KOSZOWY
54

HYDRAULIK

196

Z¸OTA RÑCZKA
tel.

122

36

tel. 792 077 071
Prowadzenie Ksià˝ki
Przychodów i Rozchodów
Dojazd do Klienta Gratis!
Konkurencyjne Ceny!

503-759-762

23
4

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

85

◗ Dzia∏k´ pracowniczà 450 m2 w Wawrze odstàpi´,
tel. 722 26 44 78
◗ Sprzedam Volverk-Termomix – robot kuchenny,
zdrowe, szybkie gotowanie na parze, pieczenie
itd. Nowy, okazja! tel. 667 007 231
◗ Wynajem lokali na biuro (na godziny/dni), handel
i us∏ugi vis a vis Urz´du Dzielnicy Weso∏a. Tel.
693-862-799, parzonka@op.pl

Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego: Konrad Skorupka,
tel. 607-314-667, konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
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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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