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si´ osoby mniej utalentowane, takie którym
nie uda∏o si´ dostaç do telewizji.
Koncert laureatów roz∏o˝y∏by go na ∏opatki.
Nie sàdz´, by w telewizyjnym show us∏ysza∏
pi´kniejsze wykonanie „Taƒczàcych Eurydyk”
Anny German ni˝ to, jakie zaprezentowa∏a
Emilka Chlewicka z M∏odzie˝owego Domu Kultury w Kielcach, zdobywczyni I miejsca w kategorii wiekowej 11–13 lat.
Pozostali laureaci tak˝e wzbudzali zachwyt
swoimi wspania∏ymi g∏osami, u˝ywanymi bardzo
Êwiadomie i dojrzale, co robi∏o wra˝enie szczególnie w przypadku najm∏odszych uczestników.
List´ zwyci´zców z dumà prezentujemy na naszej
stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl. Zapami´-

PRAWDZIWE TALENTY
odkrywane sà w Zastowie
W Polsce ju˝ od jakiegoÊ czasu panuje moda
na ró˝nego rodzaju talent show. Dzieci, m∏odzie˝
i doroÊli prezentujà swoje umiej´tnoÊci wokalne,
a po wyst´pie g∏ównà rol´ grajà emocje. Rozdmuchane, przerysowane emocje jurorów i wykonawców. Wzruszenia, zachwyty, ∏zy... i rozmowy jury z uczestnikami, które majà byç zabawne,
a cz´sto sà po prostu ˝enujàce.

Piknik nad Wis∏à
z Wawerskim Centrum Kultury

Tymczasem w naszej cichej dzielnicy ju˝ od 19 lat, bez tej ca∏ej szopki, odbywa si´ Ogólnopolski Przeglàd Piosenki
Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”. Tutaj od poczàtku do koƒca pierwsze
skrzypce gra talent Êpiewajàcych. I zdziwi si´
ten, kto myÊli sobie, ˝e do nie tak medialnego
jak telewizyjne programy konkursu zg∏aszajà

tajcie ich nazwiska, bo mam przeczucie, ˝e jeszcze o nich us∏yszycie. JeÊli b´dà rozwijaç swoje
zdolnoÊci, b´dà mogli zachwyciç swoim Êpiewem
ca∏y Êwiat. To w∏aÊnie sà prawdziwe talenty!
Hanna Kowalska

Ju˝ dziÊ warto zarezerwowaç sobie czas na niedzielne popo∏udnie 24 maja. Tego dnia odb´dzie
si´ jedna z najbardziej kolorowych imprez w Wawrze – „Zielone Âwiàtki na Urzeczu”. Jest to
wydarzenie po raz pierwszy organizowane wspólnie przez gminy i dzielnice: Góra Kalwaria,
Konstancin-Jeziorna, Karczew, Wilanów, Wawer. Dzi´ki niemu odkryjemy na nowo zapomniany
nadwiÊlaƒski mikroregion zwany Urzeczem, w którego pobli˝u mieszkamy. B´dzie okazja pop∏ynàç Wis∏à na tradycyjnej ∏odzi flisackiej, poznaç zwyczaje panujàce na tym terenie, obejrzeç stroje z tradycyjnym haftem, zataƒczyç szota (taniec charakterystyczny dla tego regionu), zaÊpiewaç
wspólnie przy ognisku i biesiadowaç razem z flisakami. Poka˝emy te˝ wspó∏czesnà interpretacj´ „Flisa” Stanis∏awa Moniuszki i wyst´py artystów z filii WCK.
Na „Piknik nad Wis∏à” zapraszamy 24 maja do Klubu Golfowego (na skraju ulicy Droga
Golfowa, blisko Wa∏u Miedzeszyƒskiego) od godz. 17.00. Na cz´Êç artystycznà wst´p wolny.
Gwarantujemy Êwietny nastrój. Dla zmotoryzowanych – parking, dla rowerzystów – postój.
Zaprasza Burmistrz Dzielnicy Wawer i Wawerskie Centrum Kultury.
WCK
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Kwiecieƒ w Radzie Dzielnicy Wawer
Warto dzieliç si´ dobrymi i pozytywnymi informacjami odnoÊnie do planowanych inwestycji na terenie naszej dzielnicy. 28
kwietnia zosta∏a podpisana umowa na zaprojektowanie zespo∏u szkolno-przedszkolnego w osiedlu
NadwiÊle (róg ulic Cyklamenów i Skalnicowej).
Planuje si´ otwarcie 5 oddzia∏ów przedszkolnych mogàcych pomieÊciç do 130 dzieci, jak
równie˝ szko∏´ podstawowà liczàcà 12 oddzia∏ów oraz gimnazjum z 6 oddzia∏ami. B´dzie to
bez wàtpienia najbardziej nowoczesny obiekt na
terenie ca∏ej dzielnicy, który b´dzie móg∏ pomieÊciç przesz∏o 600 uczniów. Realizacja tego projektu przypada na lata 2015–2017 i poch∏onie
oko∏o 15 mln z∏otych.
To nie koniec dobrych informacji. Dostrzegamy
równie˝ coraz wi´kszà potrzeb´ stworzenia przyjaznego miejsca dla naszych najm∏odszych mieszkaƒców. Dzielnica, wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom, planuje wybudowaç równie˝ ˝∏obek.
O przebiegu prac zwiàzanych z tym projektem

pozwol´ sobie Paƒstwa informowaç w nadchodzàcych wydaniach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Maj b´dzie równie˝ obfitowa∏ w wiele imprez,
na które warto si´ wybraç. Ju˝ 23 maja odb´dzie si´ kolejna edycja „Czwórboju Wawerskiego”. W tym roku zaczynamy od wyÊcigów rowerowych, kolejnymi dyscyplinami b´dà: p∏ywanie,
biegi prze∏ajowe, a zimà narty lub ∏y˝wy (w zale˝noÊci od warunków atmosferycznych i iloÊci
Êniegu). WyÊcigi rowerowe wystartujà 23 maja
2015 r. o godz. 10.00. Podobnie jak w poprzednim roku zawody rozegramy na terenie Centrum
Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”
przy ul. Hafciarskiej 80/86. Wi´cej informacji na
http://czworboj.wawer.warszawa.pl/.
Na 24 i 25 maja zosta∏a zaplanowana impreza pod has∏em „Zielone Âwiàtki na Urzeczu”,
której cz´Êç odb´dzie si´ w naszej dzielnicy. Wi´cej na ten temat w oddzielnym materiale na
ok∏adce oraz w internecie pod adresem:
http://www.zieloneswiatki.pl.
Zatem do zobaczenia!
¸ukasz Kubik
radny dzielnicy Wawer

Wybory do rad osiedli
Rada Dzielnicy ustali∏a
16 maja 2015 roku jako
dzieƒ wyborów w radach
osiedli. Mieszkaƒcy 13
osiedli na terenie dzielnicy
Wawer wybiorà swoich
przedstawicieli. Cz∏onkowie rad osiedli to lokalni
spo∏ecznicy, którym dobro
osiedla autentycznie le˝y na sercu. Rady osiedlowe sà po to, aby pomagaç Radzie Dzielnicy i Zarzàdowi w∏aÊciwie planowaç inwestycje i tworzyç plany wydarzeƒ kulturalnych lub sportowych. Rady osiedla dzia∏ajà te˝ na rzecz poprawy
bezpieczeƒstwa, bo nikt tak jak one nie zna potrzeb osiedla w tym zakresie. Rady osiedlowe
mogà wyst´powaç do Rady Dzielnicy z inicjatywà
uchwa∏odawczà i projektami stanowisk w sprawach lokalnych, dotyczàcych interesów mieszkaƒców osiedla. Mogà sk∏adaç interpelacje i za-

pytania w sprawach lokalnych zwiàzanych z osiedlem i jego mieszkaƒcami.
Uprawniony do g∏osowania w wyborach na
cz∏onków rady osiedla jest ka˝dy, kto stale zamieszkuje na obszarze osiedla (jest wpisany do
rejestru wyborców dzielnicy Wawer pod adresem
znajdujàcym si´ na obszarze osiedla), posiada
obywatelstwo polskie i ukoƒczy∏ 18 lat.
Ka˝da rada osiedla sk∏ada si´ z 9 cz∏onków. Do
8 maja 2015 (piàtek) b´dzie mo˝na zg∏aszaç kandydatów do rady osiedla. Kandydatem na cz∏onka rady osiedla mo˝e byç ka˝dy, komu przys∏uguje prawo wybierania do rady osiedla. Kandydaci
na cz∏onków rady osiedla zg∏aszajà swojà kandydatur´ do Dzielnicowej Komisji Wyborczej,
w Urz´dzie Dzielnicy Wawer, ul. ˚egaƒska 1, pokój 112, za∏àczajàc do zg∏oszenia oryginalnà list´ co najmniej 15 osób zamieszka∏ych na obszarze danego osiedla, popierajàcych kandydata. Lista do zbierania podpisów osób popierajàcych
i zgoda na kandydowanie stanowià za∏àczniki do
Zasad przeprowadzania wyborów. Materia∏y te

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
zaprasza do
Punktu Porad i Informacji Obywatelskiej,
Punktu Aktywizacji Zawodowej
oraz Agencji Zatrudnienia NR 5839
na bezp∏atne

„WARSZTATY
Z ZAKRESU AKTYWNEGO
POSZUKIWANIA PRACY”
Plan warsztatów:
I dzieƒ – 5 godzin, 8 czerwca br. (poniedzia∏ek) w godz. 9.00–14.00.
II dzieƒ – 5 godzin, 10 czerwca br.
(Êroda) w godz. 9.00–14.00.
III dzieƒ – 5 godzin, 12 czerwca br.
(piàtek) w godz. 9.00–14.00.
IV dzieƒ – 5 godzin, 15 czerwca br.
(poniedzia∏ek) w godz. 9.00–14.00.
V dzieƒ – 5 godzin, 17 czerwca br.
(Êroda) w godz. 9.00–14.00.
Zaj´cia odb´dà si´ w Punkcie Porad
i Informacji Obywatelskiej OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy, ul. Korkowa 119/123
(Marysin), Warszawa.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Agnieszka Dregiel – Starszy pracownik socjalny / PoÊrednik pracy, Punkt Aktywizacji
Zawodowej oraz Agencja Zatrudnienia NR
5839 przy Klubie Integracji OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. W∏ókiennicza 54, pokój 122;
tel. kom. 723 82 83 72, 22 872 03 85.
b´dzie mo˝na otrzymaç w czasie dy˝urów Dzielnicowej Komisji Wyborczej lub pobraç ze stromy
BIP Rady Miasta (http://bip.warszawa.pl/NR/
exeres/098C6255-6535-4171-B2C3-167EDE
727D85,frameless.htm).
W∏odzimierz Zalewski
przewodniczàcy
Dzielnicowej Komisji Wyborczej
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Warszawska nagroda literacka
dla ksià˝ki „Patriotów 41”
„To ksià˝ka o zwyk∏ych ludziach.
Jak zwykle zresztà, bo ja zawsze
pisz´ o zwyk∏ych ludziach”.
9 kwietnia br.
w Klubie Ksi´garza
na Rynku Starego
Miasta wr´czona
zosta∏a nagroda –
Warszawska Premiera Literacka
stycznia 2015 dla
autora ksià˝ki pt.
„Patriotów
41”
Marka ¸awrynowicza (Wydawnictwo Zysk i S-ka).
Jej recenzj´ mogli Paƒstwo przeczytaç
w styczniowym numerze WS.
To jedna z najstarszych sto∏ecznych nagród ksià˝kowych. Inicjatywa zosta∏a zapoczàtkowana w 1985 roku przez warszawskich ksi´garzy i bibliotekarzy. Co miesiàc
wybierana jest ksià˝ka miesiàca, a pod koniec roku – ksià˝ka roku.
Celem Warszawskiej Premiery Literackiej jest promocja najbardziej wartoÊciowych intelektualnie i literacko pierwszych
wydaƒ ksià˝ek ˝yjàcych autorów i t∏umaczy
z Warszawy i Mazowsza.
WÊród czytelników Marek ma ju˝ wyrobionà opini´. Lubià go za poetyckie opisy
rzeczywistoÊci z dozà groteski i ironii. Nie
bez powodu – wszak poezja jest mu bardzo
bliska. Mówià o nim: polski Hrabal.

O swojej ksià˝ce Marek ¸awrynowicz
powiedzia∏: „To jest ksià˝ka o praktycznym patriotyzmie, o ludziach, którzy nie
u˝ywajà wielkich s∏ów, ale majà mocny
system wartoÊci. Zresztà tak by∏o w stalinizmie, choç ma∏o kto ju˝ to pami´ta.
Gdy zaczyna∏ si´ stalinizm, polskie spo∏eczeƒstwo mia∏o ÊwiadomoÊç ukszta∏towanà przed wojnà i w czasie okupacji. Nie
byli w stanie broniç si´ fizycznie, przed
represjami, natomiast starali si´ broniç
mentalnie, duchowo. I to jest ten inny rodzaj patriotyzmu, mniej ha∏aÊliwy, taki
«trwamy przy swoim, nie dajemy si´». To

Autor czyta fragment swojej nagrodzonej ksià˝ki

ksià˝ka o zwyk∏ych ludziach. Jak zwykle
zresztà, bo ja zawsze pisz´ o zwyk∏ych ludziach”.
Anna Oleksiak

Bud˝et partycypacyjny 2016
– etap weryfikacji szczegó∏owej
Obecnie pracownicy Urz´du Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy prowadzà weryfikacj´ szczegó∏owà projektów z∏o˝onych przez mieszkaƒców
w ramach bud˝etu partycypacyjnego 2016.
W tym roku mieszkaƒcy z∏o˝yli 230 projektów,
z czego 207 zosta∏o poddanych weryfikacji szczegó∏owej. Etap ten potrwa do 22 maja.
W przypadku stwierdzenia naruszenia kryteriów pracownik urz´du dzielnicy lub w∏aÊciwej
jednostki skontaktuje si´ z autorem projektu
w celu wspólnego wypracowania niezb´dnych
zmian projektu.

Nast´pnie zweryfikowane projekty b´dà na
bie˝àco przekazywane do Zespo∏u ds. bud˝etu
partycypacyjnego, a jeÊli jego cz∏onkowie b´dà
mieli wàtpliwoÊci co do zasadnoÊci wyniku weryfikacji projektu, b´dà mogli zwróciç si´ z proÊbà o ponownà weryfikacj´.
Do tej pory Zespó∏ ds. bud˝etu partycypacyjnego przepracowa∏ 72 projekty.
Harmonogram pracy Zespo∏u dost´pny jest na
stronie http://wawer.warszawa.pl/ w zak∏adce
Bud˝et Partycypacyjny 2016.
Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

REKL AMA

Fundację
undację można teżż wesprze
esprzećć
korzystając z lekcji jazdy konnej
w Stajni Pociecha
ul. Wybrzeże Puckie 2, Warszawa
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60-lecie Szko∏y Podstawowej w Aninie
Szko∏a Podstawowa nr 218 przy ul. Micha∏a
Kajki 80/82 Êwi´tuje w tym roku szkolnym swoje 60 urodziny. Z okazji tego szacownego jubileuszu 24 kwietnia powita∏a w swych progach
znamienitych goÊci. WÊród nich byli p. Leszek Jastrz´bski – Pose∏ na Sejm RP, p. ¸ukasz Jeziorski
– Burmistrz Dzielnicy Wawer, p. Renata Potrzebowska – Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania Dzielnicy Wawer, Dyrektor Dzielnicowego
Biura Finansów OÊwiaty – p. Anna Piwowarek
oraz przedstawiciele ZNP, Kombatantów RP, ZHP,
OSIR-u, Wawerskiego Centrum Kultury, biblioteki publicznej, Âwietlicy Ârodowiskowej „Trampolina” i innych organizacji dzia∏ajàcych w Aninie.
WÊród goÊci znaleêli si´ tak˝e dyrektorzy i byli
dyrektorzy wawerskich szkó∏, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedstawiciele obecnej i by∏ych Rad Rodziców SP nr 218.
Zgromadzeni obejrzeli przedstawienie zatytu∏owane „Historia szko∏y na weso∏o”.
W tym oryginalnym teatralnym przedsi´wzi´ciu na scenie stan´li obok siebie dyrekcja,
nauczyciele, rodzice i uczniowie SP nr 218.
Spektakl pe∏en muzyki, taƒca, Êpiewu, komputerowych prezentacji oraz wspania∏ej gry aktorów amatorów zabra∏ obecnych na sali goÊci
w podró˝ w czasie. By∏a to podró˝ niesamowita, pe∏na nie tylko nostalgicznych wspomnieƒ,
ale tak˝e, a mo˝e przede wszystkim, wspania∏ej dawki humoru.
O tym, ˝e by∏y to naprawd´ dowcipnie ukazane dzieje placówki, Êwiadczy∏y raz po raz wybuchajàce na sali g∏oÊne salwy Êmiechu. Szczególnà weso∏oÊç wzbudzi∏ zw∏aszcza fragment,
w którym szóstoklasista przywo∏ywa∏ s∏owa poety: „Gdy ci´ nie widz´, nie wzdycham, nie p∏acz´; / Nie trac´ zmys∏ów, kiedy ci´ zobacz´”,
zwracajàc si´ do swojego podr´cznika do nauki
szkolnej. I chyba nie do koƒca przekona∏ go kolega, który, parafrazujàc s∏owa Mickiewicza, próbowa∏ sk∏oniç swojego rówieÊnika do zmiany
zdania: „Jednak˝e gdy go d∏ugo nie oglàdasz /
CzegoÊ ci braknie, kogoÊ widzieç ˝àdasz...”.
Po spektaklu zebrani goÊcie wzi´li udzia∏
w pocz´stunku, którego ukoronowaniem by∏
wielki bia∏y tort. Gdy przyszed∏ czas zakoƒczenia

imprezy, wszyscy opuszczali mury szko∏y w doskona∏ych humorach i z uÊmiechem na ustach.
W ramach obchodów 60 urodzin szko∏a zorganizowa∏a te˝ szereg spotkaƒ z by∏ymi nauczycielami, pracownikami, absolwentami, rodzicami
uczniów. Da∏y one wielu osobom okazj´ do spotkania po raz pierwszy od wielu, wielu lat.
Od poczàtku wrzeÊnia organizowane sà te˝ na
terenie placówki ró˝nego rodzaju konkursy plastyczne, literackie skupione wokó∏ jubileuszu,
w których ch´tnie uczestniczà uczniowie. Z szerokim odzewem spotka∏ si´ konkurs pt.: „Ja
i moja rodzina tworzymy histori´ szko∏y”. Wzi´∏y
w nim liczny udzia∏ rodziny uczniów, których losy splot∏y si´ z dziejami szko∏y na przestrzeni lat.
WÊród absolwentów tej placówki jest bowiem
wielu dziadków i rodziców obecnych uczniów.
W ramach obchodów szeÊçdziesi´ciolecia istnienia SP nr 218 zaplanowano jeszcze festyn rodzinny 23 maja, na który wszystkich zainteresowanych szko∏a goràco zaprasza.
Iwona Myrcha
Fot. Dziennikarze KIDM SP 218
(Ko∏o Informatyczno-Dziennikarsko-Muzyczne)

W czasie pikniku odb´dzie si´ zbiórka elektroÊmieci. PrzynieÊ zu˝yty sprz´t, a otrzymasz upominek!
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REMONTY, WYKAŃCZANIE MIESZKAŃ
INDYWIDUALNE CENY, DARMOWE WYCENY.

Fuego Frog
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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Zadowolony Klient to Podstawa

www.fuegofrog.pl

Nie czekaj, zadzwoń już dziś! Tel. 731 332 366
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Jak nie daç si´ z∏owiç?
Internet przypomina du˝e jezioro pe∏ne ryb.
P∏ywajà w nim p∏ocie, uklejki i karpie, jak i wiele
drapie˝ników. DziÊ jednak o tym, jak uniknàç
„w´dkarzy”. W sieci funkcjonuje zjawisko znane
jako „spear phishing” lub swojsko nazywane
„wiadomoÊç na rybk´”. To próba oszustwa w formie sprofilowanego e-maila do konkretnej osoby,
grupy osób lub organizacji. Celem jest uzyskanie
dost´pu do poufnych danych. Przest´pcy internetowi przed z∏owieniem ofiary wk∏adajà sporo
„serca” i pracy w znalezienie informacji o niej.
Niestety z pomocà oszustom najcz´Êciej przychodzimy sami za poÊrednictwem portali spo∏ecznoÊciowych. Zamieszczone tam materia∏y stanowià
doskona∏y wk∏ad do stworzenia wiadomoÊci
o formie tak sugestywnej, ˝e odbiorca zak∏ada jej
pochodzenie od osoby znajomej lub od firmy,
z którà mamy regularne kontakty. Informacje, jakie majà uprawdopodobniç t´ prób´ kradzie˝y, to
m.in. Twoje imi´ i nazwisko, adres e-mail, dane
osobowe lub odwo∏anie do wspólnego znajomego. Wst´p wiadomoÊci cz´sto mo˝e byç spersonalizowany lub odejÊç od typowej formy grzecznoÊciowej na rzecz zwyk∏ego „CzeÊç”, by wzbudziç zaufanie. W treÊci wiadomoÊci proszeni
jesteÊmy o przes∏anie swoich danych takich jak
login, has∏o, PIN lub numer karty kredytowej.
Mo˝e te˝ zdarzyç si´ proÊba o otwarcie za∏àcznika lub klikni´cie w niebezpieczny link.
Jak mo˝e to wyglàdaç w praktyce? Dostajecie mail od pozornie znanej osoby z pytaniem

o has∏o do serwisu,
gdzie publikujecie swoje
zdj´cia zrobione nowo
kupionym aparatem fotograficznym. Uzasadnieniem mo˝e byç np. ch´ç sprawdzenia funkcjonowania takiego serwisu zanim „fa∏szywy”
znajomy za∏o˝y na nim konto. JeÊli taka informacja zostanie przest´pcy przekazana, przetestuje on has∏o i ró˝ne jego odmiany, by zyskaç
dost´p do innych us∏ug, przejàç konta w ró˝nych serwisach lub zrobiç zakupy w sklepach,
z których korzystamy przez Internet. Jako to
mo˝liwe, ˝e tyle informacji znajdzie si´ w wys∏anym „na rybk´” e-mailu? Wystarczy wpis na
profilu spo∏ecznoÊciowym o treÊci: „Kapitalne
zdj´cie moim nowym aparatem”. Posty takie
zalewajà codziennie sieç.
Innym przyk∏adem mo˝e byç wiadomoÊç ∏udzàco podobna do korespondencji otrzymywanej z banku lub innej instytucji finansowej
z proÊbà o podanie has∏a celem odblokowania
konta, które rzekomo zosta∏o zablokowane ze
wzgl´dów bezpieczeƒstwa. Na marginesie: ˝adna szanujàca si´ instytucja finansowa nie powinna Was nigdy prosiç mailowo o podanie PIN-u,
has∏a czy loginu do konta.
O skali zjawiska mo˝e Êwiadczyç to, ˝e nie tylko indywidualni u˝ytkownicy sieci sà nara˝eni
na takie ataki. Nawet du˝ym firmom zdarza si´
przelaç ogromne sumy na podane „nowe” konto

w sfa∏szowanej fakturze z podmienionymi danymi do przelewu dostawcy lub podwykonawcy.
Przest´pcy sà specjalistami w swoim fachu i potrafià kamuflowaç nieszczere intencje.
Przed takimi próbami oszustwa ochroniç nas
mo˝e jedynie przestrzeganie zasad higieny pracy
i u˝ytkowania urzàdzeƒ z dost´pem do sieci. Nie
nale˝y otwieraç za∏àczników w e-mailach, jeÊli
mamy cieƒ wàtpliwoÊci odnoÊnie do ich pochodzenia. Linki w tego typu wiadomoÊciach równie˝ powinny wzmagaç czujnoÊç. Zasada ograniczonego zaufania te˝ znajduje tu zastosowanie.
Zastanówcie si´ zawsze, czy osoba, od której
otrzymujecie wiadomoÊç, ma powód, by prosiç
o Wasze dane. Zawsze mo˝na to potwierdziç telefonicznie. Wa˝nà rzeczà jest te˝ dbanie o jakoÊç hase∏ do ró˝nych us∏ug lub stron. Ich
uproszczenie lub powtarzalnoÊç sà zaproszeniem dla oszustów. Ale o tym wi´cej za miesiàc.
Zapraszamy na stron´ www.cyberetyka.pl,
by dowiedzieç si´ wi´cej.
Aleksander Zawada,
Adrian Pupek

Ruch – Twoja recepta na zdrowie
FILIA MARYSIN

FILIA „MARYSIN”
WAWERSKIEGO CENTRUM KULTURY
Warszawa, ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37

zaprasza
na bezp∏atne zaj´cia w ramach projektów
z Bud˝etu Partycypacyjnego:

ZAJ¢CIA PLASTYCZNE
DLA MALUCHÓW 2–5 LAT

poniedzia∏ki, godz. 12.00–13.00

ZAJ¢CIA RUCHOWO-TANECZNE
DLA MALUCHÓW 2–5 LAT

wtorki i czwartki, godz. 14.30–15.30

AEROBIK Z MAMÑ
wtorki, godz. 10.00–11.00
Êrody, godz. 12.30–13.30
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Zapraszam na wyk∏ad, na którym dowiesz
si´, ˝e energia, uÊmiech, optymizm i ch´ç ˝ycia
to cechy zarezerwowane nie tylko dla m∏odoÊci!
Ka˝dy mo˝e si´ tak poczuç dzi´ki ró˝norodnym zaj´ciom ruchowym, które proponuje Klub
Integracji OPS Wawer w ramach kompleksowego programu prozdrowotnego dla osób w wieku przed- i emerytalnym.
Aktywnym fizycznie powinno si´ byç w ka˝dym wieku, jednak ruch
i aktywnoÊç nabierajà szczególnego znaczenia w wieku starszym, poniewa˝ aktywne starzenie si´ umo˝liwia d∏ugie zachowanie samodzielnoÊci
i niezale˝noÊci, a tym samym przyczynia si´ do poprawy jakoÊci ˝ycia.
W czasie wyk∏adu us∏yszysz, dlaczego aktywnoÊç fizyczna jest tak wa˝na, jakie mogà byç skutki obni˝onej aktywnoÊci fizycznej oraz jakie sà jej
pozytywne efekty.
Dowiesz si´ tak˝e, jakà aktywnoÊç fizycznà dobraç dla siebie, ˝eby by∏o
to przyjemne i po˝yteczne, i jak to robiç, jeÊli mamy powa˝niejsze problemy zdrowotne.
Urszula Stanowska
instruktor rekreacji ruchowej
specjalistka kinezygerontoprofilaktyki

Wyk∏ad odb´dzie si´ 13 maja 2015 r. (Êroda)
w godzinach 10.00–11.30
ul. Korkowa 119/123
– OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer
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Bieg Dziecka

Fundacja Dogoƒ Marzenia serdecznie zaprasza w sobot´ 30 maja
o godz. 10.00 na Bieg Wawerczyka – imprez´ biegowà z szeregiem
atrakcji dla ca∏ych rodzin podczas Pikniku Rodzinnego na terenie Hotelu Boss (ul. ˚wanowiecka 20).
Do wyboru dystanse: 5 km i 10 km dla doros∏ych oraz 1000 m dla dzieci.
Szczegó∏y tras mogà Paƒstwo poznaç na stronie http://www.biegdziecka.pl/. Tutaj te˝ nale˝y si´ zarejestrowaç, chcàc wziàç udzia∏ w biegu. Pakiety startowe dla dzieci sà bezp∏atne, doroÊli p∏acà 49 z∏, a 10 z∏ z ka˝dego numeru startowego zostanie przeznaczone na cele charytatywne. Tak˝e pieniàdze uzyskane od sponsorów zostanà przekazane na cele statutowe Fundacji.
W biegu podobnie jak rok temu weêmie udzia∏ grupa biegowa Spartanie
Dzieciom, która aktywnie wspiera dzia∏ania na rzecz najm∏odszych.
Zwyci´zcà biegu zostanie ka˝dy, kto ukoƒczy bieg! Otrzyma pamiàtkowy
medal i dyplom. Najlepsi otrzymajà równie˝ atrakcyjne nagrody.
Piknik Rodzinny to zabawy i ciekawe pokazy zarówno dla m∏odszych, jak
i starszych dzieci. B´dà: zje˝d˝alnie, dmuchany zamek, malowanie twarzy,
pokaz Spartan, pokaz sztuk walki (karate i sumo), miniturniej pi∏karski oraz
pokazy s∏u˝b ratunkowych: karetka pogotowia, stra˝ po˝arna, policja.
Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Urzàd Dzielnicy Wawer,
a medialny obj´∏y „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
O FUNDACJI
Fundacja Dogoƒ Marzenia powsta∏a z inicjatywy Micha∏a Kacprzyka z myÊlà
o wychowaniu dzieci w sportowym duchu i zdrowej rywalizacji. Jej podopieczni to dzieci i m∏odzie˝ z rodzin ubogich oraz wielodzietnych. Wsparcie Fundacji
kierowane jest do trzech grup wiekowych: 6–10 lat (dofinansowanie nauki na
kursach i szkoleniach oraz zaj´ç sportowych), 11–16 lat (wyjazdowe obozy szkoleniowe) oraz studentów (program sta˝owy w firmach b´dàcych partnerami fundacji dla najzdolniejszych i najbardziej zmotywowanych osób, aby zdoby∏y cenne doÊwiadczenie, a w przypadku owocnej wspó∏pracy – tak˝e zatrudnienie).
REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Mali gimnastycy z Wawra
20 marca tradycyjnie ju˝ w Szkole Sióstr Felicjanek odby∏y si´ mistrzostwa dzielnicy
Wawer w gimnastyce sportowej. Uczniowie
rywalizowali w wieloboju gimnastycznym,
w którego sk∏ad wchodzà trzy konkurencje:
uk∏ad çwiczeƒ wolnych, skok rozkroczny przez
koz∏a, dla dziewczàt uk∏ad na ∏aweczce gimnastycznej, a dla ch∏opców wymyk na drà˝ku.
Zawody zdominowali gospodarze, zajmujàc
wszystkie czo∏owe miejsca.
W rywalizacji dziewczàt wygra∏a Zofia Szumowska, druga by∏a Hanna ZawiÊlak, uczenni-

ce klasy czwartej, trzecià lokat´ zaj´∏a drugoklasistka Klara Tekieli.
WÊród ch∏opców mistrzem zosta∏ uczeƒ klasy
pierwszej Maciej Wi´ckowski, drugi by∏ trzecioklasista Stefan Szumowski, a trzeci tak˝e uczeƒ
klasy pierwszej Tymoteusz Kurowski.
Tydzieƒ póêniej gimnastycy ze Szko∏y Sióstr Felicjanek reprezentowali dzielnic´ Wawer w mistrzostwach Warszawy w ramach Warszawskiej
Olimpiady M∏odzie˝y. W rywalizacji z innymi zespo∏ami, wÊród których by∏y czo∏owe kluby
i szko∏y sportowe specjalizujàce si´ w tej dyscyplinie sportu, nasi zawodnicy uplasowali si´ na

wy ruchowe, wszyscy uczestnicy „Zajàczka”, rodzice oraz trenerzy przeszli do sali Breakoland,
gdzie czeka∏y pozosta∏e atrakcje: s∏odko-owocowy pocz´stunek, malowanie „giga jaj”, rozbijanie piniat (zajàca i kurczaka) oraz upominki.
Dzi´ki rodzicom naszych tenisistów, sponsorom
oraz znajomym ka˝dy otrzyma∏ podarunek (pe∏na lista osób, które wspomog∏y Break, na stronie www.tenisbreak.pl). Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj´ç na stronie Breaka oraz na
profilu na fb Break Klub Tenisowy.

Zajàczek w Breaku
Ponad dziewi´çdziesi´cioro dzieci poszukujàcych czekoladowych jajek na kortach. Troch´
niespotykane... Ale to zupe∏nie naturalny widok
podczas zajàczkowej imprezy w Breaku. Jak co
roku z okazji Âwiàt Wielkanocnych odby∏a si´
na Korkowej bezp∏atna super zabawa dla
wszystkich dzieciaków. Ze wzgl´du na to, ˝e
Klub dysponuje ró˝nymi obiektami sportowymi,
dzieci zosta∏y podzielone wg roczników i ka˝da
grupa wiekowa bawi∏a si´ oddzielnie pod opiekà trenerów – cz´Êç na kortach ziemnych, cz´Êç

8 miejscu wÊród dziewczàt i bardzo dobrym,
5 miejscu w kategorii ch∏opców. Gratulacje dla
wszystkich sportowców!!!
Rafa∏ Wi´ckowski

na korcie z nawierzchnià trawiastà. Po zakoƒczeniu cz´Êci sportowej, podczas której dzia∏y
si´ ró˝nego rodzaju berki, wyÊcigi, gry i zaba-

Magda Szmyd
fot. Aga Caruk

REKL AMA
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VI Wawer Music Festival:

Grupa MoCarta gra Mozarta
Zapraszamy na Gal´ Fina∏owà VI edycji Wawer Music Festival, na której wystàpi fantastyczna Grupa MoCarta. Koncert odb´dzie si´
7 czerwca 2015 r. o godz. 17.30, tradycyjnie
na estradzie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu Boss w Warszawie przy ul.
˚wanowieckiej 20.
Mówià o sobie: „JesteÊmy na przekór dostojnej
powadze sal koncertowych, na przekór nu˝àcej
codziennoÊci ˝ycia muzyków, na przekór zaprzysi´g∏ym melomanom i na przekór fanom rocka,
rapu czy muzyki pop, którzy bojà si´ klasyki jak
ognia. Traktujemy naszà Matk´ Muzyk´ z ˝artobliwà ironià i jesteÊmy pewni, ˝e si´ nie obrazi”.
W programie Grupy jak zwykle dominowaç
b´dzie muzyka klasyczna, okraszona kulturalnym ˝artem. Muzycy oprócz znanych i lubianych

aran˝acji zagrajà wiele nowych utworów.
Wszystkie utwory wykonujà za pomocà dwóch
par skrzypiec, altówki i wiolonczeli, jednak˝e
nierzadko u˝ywajà ogólnodost´pnych przedmiotów u˝ytkowych, co pozwala artystom na
uzyskanie niebanalnych dêwi´ków!
GoÊçmi honorowymi koncertu b´dà w∏adze
dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Krótkà rozmow´ z zaproszonymi Burmistrzem oraz Wiceburmistrzami przeprowadzi pomys∏odawca i gospodarz koncertu prof. Jaros∏aw Drzewiecki.
Bilety w cenie 50 z∏ mo˝na kupiç:
■ na eBilet.pl
■ na biletyna.pl
■ w recepcji Hotelu Boss, tel. 22 516 61 00.
PFRK

Wychodzenie z cienia, czyli nic za darmo

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Jednym s∏owem – nie chcemy nic za darmo, jeÊli ktoÊ zamówi u nas us∏ug´, otrzyma faktur´ i dobrze wykonanà prac´. Nasze ceny sà konkurencyjne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.pieknemiejsce.com.pl
i korzystania z naszych us∏ug!
Stowarzyszenie „Azaliowa”

Autor plakatu „Odnowa” – Ewa Stolarz

Spó∏dzielnia Socjalna „Pi´kne Miejsce” zosta∏a
utworzona przez dwie organizacje – Stowarzyszenie
Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Ârodowiskowej
„Azaliowa” oraz Kamiliaƒskà Misj´ Pomocy Spo∏ecznej. Stowarzyszenie „Azaliowa”, prowadzàce Ârodowiskowy Dom Samopomocy w Aninie, jest organizacjà pozarzàdowà, za∏o˝onà przez grup´ specjalistów
(psychologów, terapeutów i lekarzy), którzy nie godzili si´ na to, aby pomaganie ludziom chorym psychicznie, bezdomnym
i starym oznacza∏o zrzucanie ich problemów na barki instytucji szpitalnych.
Upowszechniajà oni tzw. Êrodowiskowy model opieki zdrowotnej, który
polega na zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi pomocy
i opieki, czyli takich form wspierania i oparcia, aby mog∏y one ˝yç we w∏asnym Êrodowisku spo∏ecznym, w sposób zapewniajàcy jak najwy˝szà jakoÊç ˝ycia, respektowanie osobowej godnoÊci i praw obywatelskich.
W prowadzonych przez
Azaliowà oÊrodkach terapii dziennej (jeden dla
osób chorujàcych psychicznie, drugich dla ludzi dotkni´tych chorobà
Alzheimera) k∏adziemy
nacisk na rozwój umiej´tnoÊci ˝yciowych i spo∏ecznych uczestników
oraz wzmacnianie radzenia sobie z doÊwiadczeniem choroby. Z doÊwiadczeƒ Stowarzyszenia wynika jednak, ˝e nie samà terapià dochodzi si´
do zdrowia. Pacjenci doprowadzeni do dobrej formy psychicznej szybko tracà rezon, jeÊli nie mogà wróciç do pracy. Praca rozwija z kolei ich zaradnoÊç
osobistà i daje poczucie sprawczoÊci. Pracownicy sà pod sta∏à opiekà lekarskà, terapeutycznà i wspó∏pracujà z doradcà zawodowym. Wa˝nym aspektem jest poprawa ich sytuacji materialnej, a w niektórych przypadkach nawet mo˝liwoÊç usamodzielnienia si´.
Dlatego wraz z Kamiliaƒskà Misjà Spo∏ecznà, która zajmuje si´ aktywizacjà osób bezdomnych, za∏o˝yliÊmy Spó∏dzielni´ Socjalnà „Pi´kne Miejsce”,
która Êwiadczy us∏ugi remontowe, ogrodnicze i porzàdkowe na zasadach
rynkowych. Spó∏dzielnia powsta∏a przy wsparciu Fundacji Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych, teraz czas na rozwój i zdobywanie klientów.
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Debiutanci i absolwenci „Assunty”
na VI Grochowskich Spotkaniach Teatralnych
kazaç wynik swojej pracy, ale tak˝e obejrzeç
spektakle przygotowane przez inne zakwalifikowane zespo∏y teatralne. WartoÊcià „Rogatek”
jest tak˝e spotkanie z profesjonalnym jury, podczas którego ka˝da grupa teatralna mo˝e wys∏uchaç uwag na temat swojego spektaklu.
„Dziwny Êwiat” zosta∏ doceniony przez jury, które przyzna∏o nam III nagrod´ tegorocznej edycji festiwalu. Bardzo ucieszy∏a nas tak˝e ocena wyra˝ona przez jurorów podczas omówienia spektaklu.
Us∏yszeliÊmy, ˝e nasze spektakle cechuje profesjonalizm, ˝e dbamy o szczegó∏y podczas pokazów
oraz tworzymy jeden z trudniejszych rodzajów teatru. Doceniono naszà prac´ nad ruchem i cia∏em.

Nasza radoÊç jest tym wi´ksza, ˝e ponad po∏ow´
grupy stanowià obecnie uczniowie klas pierwszych
gimnazjum, którzy dopiero zaczynajà swojà przygod´ z teatrem. OczywiÊcie nie oby∏o si´ bez uwag.
DowiedzieliÊmy si´, nad czym pracowaç i jakich
b∏´dów powinniÊmy unikaç. Nasz sukces nie by∏by
mo˝liwy bez pomocy absolwentów Assunty, tworzàcych obecnie Teatr Ani Pó∏ dzia∏ajàcy przy WCK
w Mi´dzylesiu. Nie tylko pomogli nam podczas pracy nad spektaklem, ale tak˝e zapewnili obs∏ug´
technicznà pokazu konkursowego, za co jesteÊmy
im bardzo wdzi´czni.
Grupa Teatralna Assunta
wraz z instruktorem Monikà Rokickà

Kawiarnia Naukowa 1a zaprasza!

nia i formowania cz∏owieczeƒstwa? Pytania te sà
tylko z pozoru retoryczne. Dominujàcy we wspó∏czesnej myÊli zachodniej sposób opisu
i uzasadniania fundamentalnych
poj´ç, takich jak istota cz∏owieczeƒstwa, etyka, paƒstwo,
prawo, czyni sensownoÊç
kszta∏cenia co najmniej trudnà,
a byç mo˝e nawet niemo˝liwà do
teoretycznego uzasadnienia.

Niezwykle mi∏o nam poinformowaç o nowym
spektaklu Grupy Teatralnej Assunta pt. „DZIWNY
ÂWIAT”, którego premiera nastàpi∏a 20 marca
podczas VI Grochowskich Spotkaƒ Teatralnych
„Na rogatkach” – imprezy o charakterze konkursowym organizowanej przez LXXII LO im. J. Jasiƒskiego. Podczas konkursu mo˝na nie tylko po-

NASZ PATRONAT

Wawerskie Centrum Kultury zaprasza
w dniu 11 czerwca o godz. 18.30 na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Kawiarnia Naukowa 1a”. Tym razem b´dzie to
spotkanie z dr. hab. Janem Rutkowskim,
specjalistà w zakresie filozofii wychowania, kierownikiem Zak∏adu Pedagogiki
Ogólnej i Filozofii Edukacji UW. Temat debaty: „Czy mamy prawo wychowywaç?

O sprzecznoÊciach nowoczesnej
edukacji”. Czy wspó∏czeÊni doroÊli majà prawo i obowiàzek
wychowywania m∏odych ludzi? Czy dzisiejszy przedstawiciel kultury zachodniej potrzebuje kszta∏cenia w znaczeniu, jakie
przypisywano greckiemu poj´ciu paideia? Czy
uznaje si´ jeszcze potrzeb´/koniecznoÊç kszta∏ce-

WCK / Marta Frejtan
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WAWERSKIE CENTRUM KULTURY

WYBRANE PROPOZYCJE NA MAJ
(pe∏en program na maj znajduje si´ w art. „Propozycje WCK na maj 2015” na stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl)

WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
FUNDACJA AD HOC – sala 112, II pi´tro
Agnieszka Âwiàtecka (zapisy): 889 981 780; fundacja@adhoc.org.pl
1. TKACTWO ARTYSTYCZNE – KURS DLA POCZÑTKUJÑCYCH (piàtki w godz. 17.00–20.00)
2. ZOSTA¡ RYÂLICIELEM 25 maja, godz. 18.00–21.00
Warsztaty dla doros∏ych, którym wydaje si´, ˝e nie potrafià rysowaç.
Zaj´cia w ramach projektu „Cyfrowa sztuka” wspó∏finansowanego ze Êrodków Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy: ROBOTYKA MUZYKA, MINECRAFTEM
MALOWANE, SZTUKA Z LICZB – INTERAKTYWNE
WIZUALIZACJE – kontynuacja warsztatów.
STREFA KREATYWNOÂCI
14 maja, godz. 18.00 – NadwiÊlaƒskie Urzecze
w fotografii Jakuba Chmielewskiego, wernisa˝
16 maja, godz. 10.00 – Nowe Ogrody Kultury
– spotkanie dla wszystkich, którzy chcà w∏àczyç si´
w tworzenie kultury w Wawrze
31 maja, godz. 15.00 – Podaruj drugie ˝ycie zabawkom, którymi ju˝ si´ nie bawisz – stoiska z u˝ywanymi zabawkami w Wawerskim Centrum Kultury.

WCK FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
Seanse filmowe w „Kinie za rogiem”:
15 maja, godz. 19.00 „Casanova po przejÊciach”,
22 maja, godz. 19.00 „Wi´cej ni˝ miód” (film dokumentalny), 29 maja, godz. 19.00 „Triszna. Pragnienie mi∏oÊci”. Wst´p biletowany – 5 z∏!
15 maja, godz. 17.00–20.00
Zetkanje z ¸užicu – spotkanie z ¸u˝ycami. Benefis Honorowego Prezesa Towarzystwa Polsko-Serbo∏u˝yckiego z okazji 70 lat dzia∏alnoÊci na rzecz Serbo∏u˝yczan.
16 maja, godz. 15.00–16.00
Bajeczna ksi´ga – bajka teatralna dla dzieci w wykonaniu teatru „Urwis” z Krakowa. Wst´p biletowany – 6 z∏!

22 maja, godz. 17.30–20.00
Wieczór z Towarzystwem Przyjació∏ Warszawy
– oddzia∏ Anin. GoÊciem spotkania b´dzie piosenkarka Stenia Koz∏owska. Wst´p wolny.

WCK FILIA ALEKSANDRÓW

w czasie których uczestnicy wykonajà prac´ sk∏adajàcà
si´ z r´cznie zrobionych niezapominajek. Wst´p wolny.
21 maja, godz. 18.00
Spotkanie Sàsiedzkie „Majówka”. Kolejne z cyklu
spotkaƒ w gronie bli˝szych i dalszych sàsiadów. Mile
widziane smako∏yki na wspólny stó∏. Wst´p wolny.
28 maja, godz. 18.00
Kulturalna Akademia Seniora. Warsztaty z decoupage’u. Wst´p wolny.

WCK FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63

15 maja, godz. 17.00
„Historia i dzieƒ dzisiejszy Êwidermajera” – wyk∏ad i prezentacja multimedialna. Wst´p wolny.
15 maja, godz. 18.30
„Budujemy mosty” – biesiada artystyczna. Spotkanie
poetycko-muzyczne po∏àczone z prezentacjà dwóch
majowych wydarzeƒ artystyczno-spo∏ecznych: Festiwalu „Âwidermajer” i Âwi´ta Saskiej K´py. Wst´p: 10 z∏.
30 maja, godz. 13.00
„WIELKA MAJÓWKA” – koncert i impreza familijna.
Koncert Ewy Jarzymowskiej-Ka∏udowej i sekcji dzieci´cej, warsztaty plast. „Portret Mamy i Taty”. Animacje
dla dzieci i doros∏ych w ogrodzie, grill. Wst´p: 10 z∏.

20 maja, godz. 18.00
Warsztaty „I Ty mo˝esz stworzyç swój ogród
marzeƒ” w ramach projektu „Ogrody marzeƒ”. Wa˝ne: w warsztatach mo˝e wziàç udzia∏ 12 osób. Zapisy od 12 do 15 maja.
20 maja (do godz. 19.30) jest te˝ ostatecznym terminem przyjmowania prac w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Ogrody marzeƒ”. Wi´cej na:
www.wck-wawer.pl/zastow/.
26 maja, godz. 17.00
„Rowerowy zawrót g∏owy” – impreza plenerowa
z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka. W programie m.in.:
koncert pt. „Dla Mamy i Taty”, konkurencje rowerowe,
kiermasz – mo˝na wymieniç, kupiç, sprzedaç rower
i akcesoria. Wi´cej na: www.wck-wawer.pl/zastow/.

WCK FILIA FALENICA

WCK FILIA MARYSIN

ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85

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

ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37

17 maja, godz. 15.00
Otwarcie Miniwilli Âwidermajer. Sesja warsztatów
artystycznych tematycznie zwiàzanych z architekturà
„Êwidermajer” w obiekcie miniwilli, która powsta∏a dzi´ki rewitalizacji nieu˝ytkowanego obiektu. Wst´p wolny.
23 maja, godz. 19.00
NARKOTYCZNE PIOSENKI z Witkacym w tle.
Spektakl z uzale˝niajàcymi PIOSENKAMI z przedwojennego kabaretu o wszelkiego rodzaju u˝ywkach.
Adresaci: doroÊli, m∏odzie˝. Wst´p wolny.
31 maja, godz. 12.00
ÂLADAMI CIUCHCI, cz. II. Przystanek Falenica.
Impreza interdyscyplinarna zrealizowana w ramach
rajdu rowerowego z okazji 101 rocznicy uruchomienia
odcinka kolejki wàskotorowej Wawer–Karczew.

12, 14, 19, 21, 26, 28 maja, godz. 11.30–13.00
„Nordic walking” – bezp∏atne zaj´cia na boisku osiedlowym SYRENKA II.
18 maja, godz. 12.00–13.00
„Serduszka gipsowe na Dzieƒ Mamy” – bezp∏atne zaj´cia plastyczne dla maluchów 2–5 lat.
20 maja, godz. 16.00–17.00
„Wianki sobótkowe” – warsztaty plastyczne z projektu
„Jest taki kraj... Polska”.
20 maja, godz. 16.00–17.00
„Sàsiad w ogrodzie” – sadzenie roÊlin na balkonie
w Klubie Seniora
27 maja, godz. 16.00–17.00
„Mój ogród” – zespo∏owe robienie makiety ogrodu
13, 20, 27 maja – odbywajà si´ spotkania Klubu
Seniora, na które robione sà zakupy spo˝ywcze.

WCK FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
15 maja, godz. 11.00
Dzieƒ Polskiej Niezapominajki. Rozpoczniemy warsztatami plastycznymi w dniu 12 maja o godz. 16.00,

Programy mogà ulec zmianom
z przyczyn niezale˝nych od organizatorów!

WCK

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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RzeczywistoÊç skrzeczy, a statystyki sà nieub∏agane: za ma∏o si´ ruszamy, wa˝ymy za du˝o, zbyt wiele czasu sp´dzamy przy komputerach i przed telewizorami, zjadamy po˝ywienie,
które rozregulowuje nasz metabolizm. Natura
i ewolucja przeznaczy∏y nas do innych form aktywnoÊci i stàd
ten tryb ˝ycia powoduje choroby, z∏e samopoczucie „nie
wiadomo skàd”,
apati´ i kiepski
nastrój. I nie chodzi ju˝ tylko o nasze prywatne dyskomforty, problem
nabra∏ rozmiarów
spo∏ecznej bolàczki.
Pod wzgl´dem plagi oty∏oÊci i chorób z tym zwiàzanych doganiamy, a czasami nawet przeganiamy Zachód.
Akademia Zdrowego ˚ycia, projekt
wspó∏finansowany ze Êrodków m.st. Warszawy, to jeden z programów, które t´ sytuacj´ majà zmieniç. Fundacja Trzy Kroki, realizujàca ów
program, ca∏y swój wysi∏ek skierowa∏a na cel:
wyciàgnàç ludzi z foteli, kanap i sprzed ekranów
na Êwie˝e powietrze i do sal treningowych, za-

proponowaç zmiany, uwolniç oddech i myÊlenie.
Stàd promowanie w Akademii zaj´ç nordic walking, tanecznych i ruchowych.
Ale to nie wszystko – istotnym celem programu
jest te˝ wskazanie mo˝liwoÊci poznania i nauczenia si´ nowego stylu ˝ycia: zdrowego od˝ywiania,
dokonywania dobrych wyborów i dà˝enia do równowagi we wszystkich
dziedzinach ˝ycia.
Aby ten drugi cel
osiàgnàç, Akademia wspó∏pracuje
m.in. z Klubem
Równowagi, w którym psychodietetyk
Anna Szczypek, autorka metody równowagi
metabolicznej, z ogromnym powodzeniem odchudzi∏a ju˝ wiele osób, nie g∏odzàc
ich, nie narzucajàc ˝adnych diet,
uczàc nowego spojrzenia na jedzenie,
pot´gi pracy zespo∏owej i dobrego humoru
z lekkim „przymru˝eniem oka”.
„Poprzez zrównowa˝enie swojej diety, a w∏aÊciwie codziennego menu, w Klubie uczymy si´
te˝ wprowadzenia wi´kszej równowagi w innych
sferach ˝ycia, tak aby mog∏o nas ono cieszyç we

˚yciowe wybory

dzie Oliwnym, by póêniej przenieÊç si´ na sal´
sàdowà (brawurowa gra Weroniki Kowalczyk
w roli s´dziny i Patryka K´pskiego wcielajàcego
si´ w rol´ prokuratora), nast´pnie na scen´
króla popu (Êwietna gra Kuby Górskiego) i do
domu pewnego ma∏˝eƒstwa – w roli m´˝a
opanowany Micha∏ Pajdowski, a w roli ˝ony
Ada Biernacka. W ka˝dej sytuacji bohaterowie
wydarzeƒ podejmujà ró˝ne wa˝ne, ˝yciowe decyzje. Wszystkim bohaterom towarzyszy g∏os
sumienia pod postacià anio∏a i diab∏a (znakomita gra Zosi Janiszewskiej i JaÊka Oryla).

Tu˝ przed Êwi´tami wielkanocnymi szkolna
grupa teatralna Gimnazjum 102 zaprezentowa∏a najnowszà sztuk´ „Wybory” wg scenariusza s. Agnieszki Miduch SCSC i w re˝yserii
p. Ma∏gorzaty Rodak.
Sztuk´ tworzy osiem scen, które ∏àczy postaç
poniewieranego Jezusa (kolejna wspania∏a rola
Wiktora Poklepy). Akcja rozpoczyna si´ w Ogro-

wszystkich swoich przejawach. Poniewa˝ wiadomo, ˝e wprowadzanie jakichkolwiek zmian w ˝yciu wymaga czasami bardzo odwa˝nych decyzji
i odpowiedniej motywacji, w Klubie w∏aÊnie motywacji, jej odnalezieniu i utrzymaniu poÊwi´ca
si´ sporo uwagi” – zauwa˝a Anna Szczypek.
Akademia Zdrowego ˚ycia zaprasza na bezp∏atne warsztaty pokazowe metody równowagi,
które co miesiàc prowadzi Anna Szczypek, psychodietetyk, twórczyni metody równowagi metabolicznej i za∏o˝ycielka Klubu Równowagi –
szczegó∏y na stronie www.trzykroki.org w zak∏adce ➝ Akademia Zdrowego ˚ycia.

Anna Szczypek,
Mariola B´dkowska
Projekt współfinansuje m.st.Warszawa

Dzi´ki dofinansowaniu m.st. Warszawy mo˝emy
pomóc osobom z nadwagà i oty∏ym znaleêç
najlepszy sposób na zdrowie i szczup∏à sylwetk´.

W czasie 40-minutowego
spektaklu pojawia si´ jeszcze jeden bohater – to muzyka – refleksyjna, miejscami agresywna, a nawet
oskar˝ajàca. Nastrój pog∏´bia ostre Êwiat∏o, punktowo oÊwietlajàce bohaterów kolejnych scen. Spektakl sk∏ania do refleksji nad
sobà, ˝yciem, a przede
wszystkim stosunkiem cz∏owieka do drugiego cz∏owieka. W okresie wielkanocnym warto by∏o zastanowiç
si´ nad mottem przedstawienia: ZATRZYMAJ SI¢, TO
PRZEMIJANIE MA SENS...
Ma∏gorzata Rodak
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Schudnàç nie sztuka, pozostaç szczup∏ym – ju˝ tak!

WAWERSKIE

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
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

aresztowania (15 wrzeÊnia
1945 roku), potem zosta∏a
uwolniona na podstawie amnestii (dekret z 22 lipca 1945 roku,
obowiàzujàcy do 30 paêdziernika 1945 r.). Wychowa∏a czworo
Dzi´ki temu Danuta Zaremba
dzieci. Od 1951 roku pracowa∏a
mog∏a zdobywaç informacje
poczàtkowo jako telefonistka,
wa˝ne dla organizacji. Dokona∏a
potem jako ksi´gowa, a w koƒrozpoznania budynków Gminy
cu do emerytury w Urz´dzie
Falenica przed akcjà oddzia∏u
Miasta Warszawy. Do 1988 roku
„Skrytego” 19 lipca 1943 roku
spo∏ecznie pracowa∏a w komisji
oraz w Michalinie w dniu
socjalno-bytowej zwiàzku kom30 marca 1944 roku. Przewozi∏a
batantów ZBOWiD w Falenicy.
Danuta Zaremba, zdj´cie
broƒ, ukrywa∏a kolegów z odOd 1989 roku by∏a w Âwiatoz lat 70. XX wieku
dzia∏u po spaleniu lokalu w Rawym Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
doÊci w styczniu 1944 roku.
Krajowej, pomaga∏a te˝ w redaAresztowana przez NKWD w marcu 1945 roku
gowaniu pisma „Na przedpolu Warszawy”, na
w Warszawie, by∏a wi´ziona w siedzibie UB na Praktórego ∏amach publikowali weterani Okr´gu AK
dze przy ul. Ârodkowej, a potem w obozie w RemWarszawa Powiat „Obro˝a”.
bertowie. Uwolni∏a jà akcja AK w nocy 21 maja.
Piotr Bieliƒski
W czerwcu 1945 roku wysz∏a za mà˝ i wyjechaInicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
∏a do Gdaƒska. Tam przebywa∏a do powtórnego
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com

Danuta Zaremba ps. „Monika”

85

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).

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

◗ Dzia∏k´ pracowniczà 450 m2 w Wawrze odstàpi´,
tel. 722 264 478.
◗ Panie i Panowie, pedicure w domu po telefonicznym umówieniu si´: 605 334 643.
◗ 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.

WYCINANIE,
PODCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE

HYDRAULIK

◗ Serwis elektromechaniczny POSZUKUJE ELEKTROMECHANIKA. Tel. 501 151 066. Praca w Marysinie Wawerskim.

– TANIO I SOLIDNIE –

Od projektu pod klucz
160

STARSZÑ OSOBÑ

Tel. 695-622-848

tel.669 791 970

MEBLE NA WYMIAR

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80

Z¸OTA RÑCZKA

„HORTUS”

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

US¸UGI OGRODNICZE

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

196

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych
Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

12

113

tel.

503 150 991

36

22
1

anteny TV i SAT
■ domofony

255

posiadam referencje

M O N TA ˚ :
■

515-928-181

ZAOPIEKUJ¢ SI¢

ZaGRAJ NA GITARZE

Tel. 660-769-211

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

115

BUDOWA DOMÓW

tel. 513 148 238

■

Tel. 22 773 33 77

Energooszcz´dnych/Pasywnych

przy ognisku czy na wyjeêdzie JESZCZE
TEGO LATA! Szybka i skuteczna nauka
w mi∏ej atmosferze, wakacyjny repertuar :-)

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

WERTYKULACJA TRAWNIKÓW
I WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE

506 173 607

507 097 028

Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna

122

◗ Dzia∏k´ pracowniczà 300 m przy Trakcie Lubelskim odstàpi´. tel. 22 773 19 39.

- POSIADAM REFERENCJE -

16
9

◗ Zamieni´ mieszkanie, wykoƒczone, 60 m2, gara˝,
nowy apartamentowiec przy ul. Zgierskiej na
dom w Warszawie (niewielka dop∏ata lub remont
w rozliczeniu) 511 980 315.

(URZÑDZANIE OGRODÓW),
PORZÑDKOWE, MALOWANIE itp.

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne

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

Zamówienia nale˝y dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22 810 26 04 lub adresem e-mail: drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.

US¸UGI OGRODNICZE

21
5

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

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

251

Prowadzenie Ksià˝ki
Przychodów i Rozchodów

tel. 691 260 269

Dojazd do Klienta Gratis!
Konkurencyjne Ceny!

www.hortus.waw.pl

503-759-762

Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej

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

Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

114

23
4

Urodzona 1 stycznia 1926 roku, córka Mieczys∏awa Szymaƒskiego, ukoƒczy∏a szko∏´ Powszechnà w Falenicy w 1939 roku. W czasie
wojny ucz´szcza∏a do Gimnazjum i Liceum Handlowego Wandy Siod∏owskiej w Warszawie przy
ul. Moniuszki 2. Dostarcza∏a na zaj´cia ksià˝ki
wycofane przez okupanta. Od 1942 roku rozwozi∏a tajnà pras´, w tym „Biuletyn Informacyjny”,
do Mi´dzylesia i Zbytek. Na tajnych kompletach
zda∏a w 1943 roku ma∏à matur´. 1 lipca 1943 roku z∏o˝y∏a przysi´g´ AK na r´ce Feliksa Zaremby
ps. „˚mudzin”, swojego przysz∏ego m´˝a.
Jej matka by∏a w∏aÊcicielkà domu w Falenicy
przy ul. 11 Listopada (dzisiaj M∏oda), po∏o˝onego
w sàsiedztwie stacji kolejki wàskotorowej. MieÊci∏a
si´ w nim restauracja „Kasztelanka” przeznaczona
tylko dla Niemców i funkcjonariuszy okupacyjnych.
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WAKACJE NA

www.dom-kaszubski.pl

W NOWO WYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Na skraju lasu, w pobliżu jeziora, duży teren – 14 ha
z dobrym dojazdem. Wspaniała baza wypadowa
na wycieczki rowerowe, kajakowe
i piesze. Wymarzone miejsce na
spokojny i cichy wypoczynek.

O więcej informacji prosimy
dowiadywać się
telefonicznie lub mailem:

601 314 822

Ostatnie 2 mieszkania

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

(wieczorem)

marcin@dom-kaszubski.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

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