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Zielone Âwiàtki na Urzeczu w Wawrze
W niedzielne popo∏udnie 24 maja na nadwiÊlaƒskim terenie Wawra odby∏o si´ jedno z najbarwniejszych widowisk plenerowych, które zosta∏o zorganizowane przez Wawerskie Centrum
Kultury i Spo∏eczne Ognisko Muzyczne im. A. Kulikowskiego z RadoÊci przy wsparciu Urz´du Dzielnicy Wawer. Piknik „Zielone Âwiàtki na Urzeczu”
by∏ ukoronowaniem przedsi´wzi´cia, którego pomys∏odawcà jest kierowana przez Andrzeja Staƒskiego fundacja „Szerokie Wody”. Ideà jest promocja terenów nadwiÊlaƒskich i mikroregionu zwanego Urzeczem ciàgnàcego si´ od Góry Kalwarii a˝
po warszawskà Saskà K´p´. By∏o to przedsi´wzi´cie realizowane wspólnie z po∏o˝onymi na tym
terenie gminami i dzielnicami – Górà Kalwarià,
Karczewem, Konstancinem-Jeziornà i Wilanowem.
Wawerska cz´Êç imprezy, która wystartowa∏a
o godz. 17.00, rozpocz´∏a si´ prezentacjami m∏odych artystów z wszystkich filii Wawerskiego Centrum Kultury. We fragmentach teatralnych spektakli zaprezentowa∏a si´ grupa „Intermedium” z Falenicy, fili´ Marysin oklaskiwano za oryginalne
pokazy taneczne, Zastów pokaza∏ zespó∏
„Rock’n’Rollki” oraz wokalistk´ Zuzann´ Dziewulskà, filia RadoÊç wystàpi∏a z zespo∏em wokalnym
„Kolorowe Nutki”, a Aleksandrów i Anin prowadzi∏y warsztaty i zabawy dla dzieci. Nie zabrak∏o
te˝ nagrodzonej wieloma krajowymi i zagranicznymi laurami grupy tanecznej Roberta Jakubowskiego, która dzia∏a w filii Wawerska Strefa Kultury WCK w Mi´dzylesiu. Póêniej na scenie pojawili
si´ m∏odzi artyÊci, którzy od kilku miesi´cy przygo-

towywali si´ do prezentacji projektu „Teatralne
˚ywio∏y” realizowanego wspólnie z WCK. Przedsi´wzi´cie realizowane pod okiem Magdaleny Dakowskiej i Katarzyny ˚ytomirskiej przywo∏uje zwyczaje panujàce na terenie Urzecza. T´ cz´Êç „Zielonych Âwiàtek” mieli ju˝ okazj´ obejrzeç flisacy,
którzy przyp∏yn´li ∏odziami na wawerskà cz´Êç

Nr

53

ISSN 2082-3266

WAWERS K IE

obchodów, do strefy obrz´dów. Wyst´p „Teatralnych ˚ywio∏ów” zosta∏ nagrodzony gromkimi brawami przez licznie przyby∏ych widzów. Chwil´
póêniej flisackà flot´ chlebem i solà powita∏a Pani
Barbara Karniewska, Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury. Bez chwili zw∏oki na scenie rozpocz´∏o si´ przedstawienie, które by∏o oczekiwane
i zapowiadane od d∏ugiego czasu, oparte na operze „Flis” Stanis∏awa Moniuszki. Jego pomys∏odawcà jest prof. Krzysztof Heering, na co dzieƒ
wyk∏adowca w Uniwersytecie Muzycznym im.
F. Chopina. W Wawrze wraz z ˝onà Wandà kierujà Spo∏ecznym Ogniskiem Muzycznym im. A. Kulikowskiego. Pan Profesor dokona∏ adaptacji i opracowania muzycznego tego dzie∏a, Pani Wanda
przygotowa∏a artystów od strony wokalnej i estradowej. Ca∏oÊç wyre˝yserowa∏ Philippe Chauvin. W przedstawieniu wzi´li udzia∏ artyÊci dzia∏ajàcy we wspomnianym Ognisku Muzycznym, do
których do∏àczyli wykonawcy na co dzieƒ wspó∏pracujàcy z WCK. Spektakl zosta∏ nagrodzony
przez bardzo licznà widowni´ owacjà na stojàco.
WÊród uczestników niedzielnego pikniku byli
m.in. cz∏onkowie Zarzàdu Dzielnicy Wawer, Burmistrz ¸ukasz Jeziorski i Zast´pca Burmistrza Leszek Baraniewski oraz przedstawiciele Rady Dzielnicy. „Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie” by∏y
patronem medialnym tej imprezy.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury

Kino samochodowe – sezon 2015, a jesienià...
Ubieg∏oroczne wawerskie kino samochodowe cieszy∏o
si´ ogromnà popularnoÊcià, parking pod naszym ratuszem wype∏nia∏o mnóstwo aut na ka˝dej projekcji. Urzàd
Dzielnicy postanowi∏ powtórzyç w tym roku plenerowe
spotkania mi∏oÊników kina, tym razem na wi´kszym parkingu – przy Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska
przy ul. Marsa 56c. W maju odby∏ si´ pierwszy seans,
a przed nami jeszcze pi´ç kolejnych: 24 czerwca, godz.
21.45 – „Niemo˝liwe”, 8 lipca, godz. 21.45 – „Adwokat diab∏a”, 22 lipca, godz. 21.45 – „Âcigany”, 5 sierpnia, godz. 21.15 – „Goràczka”, 19 sierpnia, godz.
21.15 – „Pan i w∏adca na kraƒcu Êwiata”. Wst´p wolny!
Jednak wraz z ostatnim seansem kina samochodowego wcale nie skoƒczà si´ niezwyk∏e projekcje filmowe w naszej dzielnicy. W kwietniu OSiR Wawer pilota˝owo zaprosi∏ mieszkaƒców
Wawra na seans filmowy na... basenie. Widzowie wygodnie rozsiedli si´ na przyniesionych materacach, ko∏ach i pontonach, aby w hali p∏ywalni „Anin”, przy przygaszonych Êwiat∏ach, obejrzeç film „Scoop” Woody'ego Allena. Pomys∏ bardzo przypad∏ im do gustu, w zwiàzku z czym kierownik p∏ywalni – pan Konrad Kurek zapowiada kontynuacj´. Jesienià (wst´pnie pod koniec paêdziernika) ruszy cykliczne – z seansami co miesiàc – „Kino na p∏ywalni”.
Hanna Kowalska

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Maj w Radzie Dzielnicy Wawer
Pe∏nà parà idzie budowa tunelu w Mi´dzylesiu
pod torami kolejowymi.
Realizacja tego typu inwestycji nie by∏aby mo˝liwa
bez koniecznoÊci zmiany
organizacji ruchu. Na
dzieƒ zamkni´cia tego numeru „WiadomoÊci Sàsiedzkich” mo˝emy przekazaç dwie bardzo wa˝ne informacje. Pierwsza dotyczy daty zamkni´cia
przejazdu w Mi´dzylesiu, która przypadnie na
dzieƒ 19 czerwca. Z informacji, jakie uda∏o nam
si´ uzyskaç – mamy zapewnienie od PKP, ˝e ze
wzgl´dów technicznych otwarcie przejazdu przy
PKP Anin nastàpi tydzieƒ póêniej, tj. 26 czerwca.
Ponadto 3 czerwca odb´dzie si´ konferencja
z udzia∏em ZDM, ZTM i ZMiD, organizowana
przez firm´ STRABAG, na której zostanà przekazane informacje na temat terminów wprowadzania zatwierdzonej organizacji ruchu dotyczàcej
przejazdów, nowych tras autobusów oraz wy∏àczenia z ruchu ul. ˚egaƒskiej. Poinformujemy
Paƒstwa o ustaleniach przy okazji kolejnego wydania „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

Mo˝emy podzieliç si´ równie˝ kolejnymi dobrymi informacjami odnoÊnie do budowy zespo∏u szkolno-przedszkolnego w NadwiÊlu. Zosta∏
rozstrzygni´ty przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zespo∏u
szkolno-przedszkolnego u zbiegu ulic Cyklame-

nów i Skalnicowej. Projektant przystàpi∏ ju˝ do
prac i mog´ podzieliç si´ z Paƒstwem pierwszymi wizualizacjami.
Wizualizacja zespo∏u szkolno-przedszkolnego
– zdj´cie w za∏àczeniu.
Maj sprzyja równie˝ porzàdkom w ogrodach.
W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkaƒców
odnoÊnie do odbioru odpadów zielonych chcia∏-

Sala sensoryczna w SP nr 216

bym poinformowaç, ˝e od maja do listopada tego
rodzaju zbiórka b´dzie organizowana na terenie
naszej dzielnicy 1 raz w miesiàcu. Wa˝nà informacjà jest to, ˝e ich odbiór nastàpi bezpoÊrednio
sprzed posesji oraz altan Êmietnikowych.
Odpady zielone (trawa, liÊcie, rozdrobnione
ga∏´zie) nale˝y wystawiç przed posesj´ we w∏asnych, zwiàzanych workach o pojemnoÊci do
120 l w wyznaczonym do odbioru dniu przed

godzinà 6 rano. Ekipy odbierajàce odpady zielone nie b´dà wchodziç na teren posesji. Odpady
pozostawione luzem nie b´dà odbierane. Odbiór
odpadów nastàpi mi´dzy godzinà 6 a 22.
Harmonogram odbioru odpadów znajduje si´
na stronie internetowej: www.lekaro.pl/odpady-zielone. Informacj´ o terminie wywozu mo˝na
równie˝ uzyskaç pod numerami telefonów:
■ Infolinii LEKARO – 22 112 02 84
■ Centrum Komunikacji z Mieszkaƒcami – 19 115
■ Informacja Urz´du Dzielnicy Wawer – 22 44
37 000

Dzi´ki sprzeda˝y cegie∏ek dost´pnych w formie ksià˝eczki – bajki o Misiaku Serduszko autorstwa Paw∏a Anio∏a – w wawerskiej Szkole Podstawowej nr 216 z Oddzia∏ami Integracyjnymi
powsta∏a sala do terapii sensorycznej dla dzieci.
Pomys∏odawcà zbiórki pieni´dzy by∏ autor ksià˝eczki dla dzieci, do której ilustracje stworzy∏a Oliwia Burlikowska. W uroczystym otwarciu sali sensorycznej wzi´li udzia∏ uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczyciele placówki. Urzàd Dzielnicy
reprezentowa∏ burmistrz ¸ukasz Jeziorski.

Zbiórka odpadów zielonych z terenów zarzàdzanych przez spó∏dzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe odbywa si´ na dotychczasowych zasadach.
Czerwiec b´dzie obfitowa∏ równie˝ w wiele
imprez plenerowych organizowanych m.in.
z okazji Dnia Dziecka. B´dziemy kontynuowali
tak˝e imprez´ „Czwórbój Wawerski” i kolejny sezon kina samochodowego (wi´cej o tym w oddzielnym artykule).
Wiele dobrego przed nami.
Zatem do zobaczenia,

Izabela Gloskiewicz
êród∏o: www.wawer.warszawa.pl

¸ukasz Kubik
radny Dzielnicy Wawer

Na miejscu nie zabraknie atrakcji, przygotowanych mi´dzy innymi z myÊlà o najm∏odszych, dzieci
b´dà mia∏y do dyspozycji: plac zabaw, kàcik plastyczny i plenerowà ksi´garenk´. Organizatorzy
przewidzieli równie˝ mini bar
z napojami i przekàskami.
Dla kupujàcych udzia∏ w Gara˝UFFce jest bezp∏atny. Liczba
miejsc dla wystawców jest ograniczona, a o rezerwacji decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
Wi´cej informacji znaleêç mo˝na na profilu
Gara˝UFFki na FB oraz w specjalnie utworzonym
wydarzeniu na FB, jak te˝ pod adresem mailowym:
wyprzedaz@garazuffka.pl.
Urszula G∏owicka

Gara˝UFFka – wyprzeda˝ mi´dzysàsiedzka
NASZ PATRONAT

Nie wyrzucaj niepotrzebnych rzeczy. Odwiedê Gara˝UFFk´, baw si´,
sprzedawaj i zasilaj domowy bud˝et! Do gara˝u! Gotowi! Start!
Pierwsza wawerska Gara˝UFFka odb´dzie si´ ju˝ w sobot´, 13 czerwca
2015 w godz. 10.00–15.00 na terenie
Szko∏y Podstawowej nr 109, przy ul.
Przygodnej 2. Patronem medialnym
akcji sà: WiadomoÊci Sàsiedzkie i Wawer Rodzinki.
Gara˝UFFka to mi´dzysàsiedzka inicjatywa majàca na celu integracj´ wawerskiej spo∏ecznoÊci, po∏àczona z mo˝liwoÊcià bezpoÊredniej wyprzeda˝y u˝ywanego sprz´tu sportowego, akcesoriów

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

i ubranek dzieci´cych, artyku∏ów
wyposa˝enia wn´trz oraz
wszelkich innych przedmiotów
domowego u˝ytku. Z mieszkaƒcami dzielnicy spotkajà si´ tu tak˝e przedstawiciele: szkó∏ j´zykowych, przedszkoli, klubów dla dzieci,
salonów fryzjerskich i kosmetycznych, klubów fitness czy lokalnych restauracji, dbajàcych
na co dzieƒ o atrakcje kulturalne, rozwój talentów, kondycj´ fizycznà i urod´ oraz gusta i potrzeby kulinarne mieszkaƒców Wawra.

1

WAWERSKIE

Wyniki wyborów do rad osiedlowych
Pierwszy raz wybory do
rad osiedlowych w dzielnicy Wawer przeprowadzono w sobot´ – 16 maja.
Termin niefortunny, który
wypad∏ mi´dzy 1 a 2 turà
wyborów prezydenckich,
nie sprzyja∏ frekwencji wyborczej. W ca∏ej dzielnicy
zag∏osowa∏o 1285 osób. Wynik ma∏o imponujàcy, chocia˝ by∏y wyjàtki. Do jednej z komisji wyborczych w osiedlu Falenica a˝ dwukrotnie musiano dowoziç karty wyborcze.
Wybory Rady Osiedla Aleksandrów
1. Boles∏aw Szostak
104
2. Joanna Waligóra
96
3. Leszek Owczarek
93
4. Karol Jacek Skwit
79
5. Jan Frelek
71
6. Joanna Danielewicz
64
7. Ma∏gorzata Alicja Mróz
52
8. Beata Wojdyra
49
9. Dorota Osiak
44
10. Ma∏gorzata Wojciechowska
40
Wybory Rady Osiedla Anin
1. Janusz Ga∏da
2. Maria Pogorzelska-Szumowska
3. Tadeusz Szumowski
4. Micha∏ Ko˝uchowski
5. Zbigniew Szczepaniak
6. Lech Pajchel
7. Mariusz Jaworski
8. Jan Henneberg
9. El˝bieta Niemoczyƒska
Wybory Rady Osiedla Falenica
1. Helena Kroszczyƒska
2. Ma∏gorzata Wysocka
3. Marek Wilczyƒski
4. Maria Maciak
5. Jan Pieƒkowski
6. Czes∏aw Biƒ
7. Anna ¸´towska-Jaroni
8. Jacek WiÊnicki
9. Bartosz Mróz
10. Kazimierz Tabor
11. Marek Daszkiewicz
12. Piotr Jankowski
13. Tomasz Matulewicz
14. Bohdan Rybski
15. Przemys∏aw Lipko
16. Ryszard Malesa

80
76
70
63
59
57
53
50
48
206
164
117
95
82
78
78
75
71
71
58
46
40
38
34
34

W tegorocznych wyborach do rad osiedlowych
na cz∏onków rad wystartowa∏o ∏àcznie 133 kandydatów. W osiedlach Anin, Marysin Wawerski Pó∏noc, NadwiÊle, Zerzeƒ – zg∏osi∏o si´ 9 kandydatów.
W pozosta∏ych osiedlach kandydatów by∏o wi´cej.
W osiedlach: Aleksandrów, Mi´dzylesie, Wawer – 10, Las – 11, Marysin Wawerski Po∏udnie
– 12, Miedzeszyn – 13, Sadul – 15, Falenica – 16.
Wybory nie odby∏y si´ w osiedlu RadoÊç, gdzie
zg∏osi∏o si´ tylko 7 kandydatów. Do powo∏ania
Rady Osiedla zabrak∏o zatem 2 kandydatów. Mam
nadziej´, ˝e mieszkaƒcy RadoÊci zmobilizujà si´
i za 6 miesi´cy wybory w tym osiedlu odb´dà si´.

Poni˝ej przedstawiamy zestawienie kandydatów w poszczególnych osiedlach i otrzymane
liczby g∏osów.
Do rady osiedla by∏o wybieranych 9 osób
z najwi´kszà liczba g∏osów. W osiedlu Falenica
o wyborze zdecydowa∏o losowanie.
Pierwsze posiedzenie nowo wybranych rad
osiedlowych powinno odbyç si´ po 30 dniach od
dnia wyborów i zwo∏uje je Burmistrz Dzielnicy.
Pierwsze posiedzenie rady prowadzi najstarszy
wiekiem cz∏onek rady. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera tajnie ze swego grona przewodniczàcego rady, wiceprzewodniczàcych rady i sekretarza rady.

Wybory Rady Osiedla Miedzeszyn
1. Henryk Rakoczy
2. Gra˝yna Machaj-Blicharska
3. Barbara Zalewska
4. Justyna Wodziƒska
5. Jan Kowalczyk
6. Zofia Orzechowska
7. Szczepan Jesiotr
8. Piotr Rados∏aw Bojanowicz
9. Gra˝yna Wojtyƒska
10. Ma∏gorzata Dousa
11. Aldona Kos
12. Irena Czubak
13. Pawe∏ CieÊliƒski

W∏odzimierz Zalewski

Wybory Rady Osiedla Las
1. Julian Podpora
2. Urszula Paw∏owska
3. Joanna Szustek
4. Arkadiusz Kuranowski
5. Jaros∏aw Jesionowski
6. Marek Markowski
7. Karol Kozdra
8. Bo˝ena Przàdka
9. Stanis∏aw Rocki
10. Urszula Baranek-Zdunek
11. Andrzej Baranek

37
31
25
20
19
16
14
12
12
9
8

Wybory Rady Osiedla Marysin
Wawerski Po∏udnie
1. Wies∏aw Leszko
2. Franciszek Jurkiewicz
3. Damian CieÊlak
4. Jolanta Janina Jarz´bska
5. Barbara Sachmata
6. Ilona Kowalczuk
7. Sebastian Jaczewski
8. Jadwiga Rutkowska
9. Halina Wieczorek-Bugajska
10. Krzysztof Malinowski
11. Artur Wiliƒski
12. Robert Kulesza

31
23
21
21
20
18
16
16
16
15
12
7

Wybory Rady Osiedla Mi´dzylesie
1. Tadeusz Jaroszewski
59
2. Janusz Górski
31
3. Beata Furmanek-Koselska
27
4. Ma∏gorzata Krupiƒska-Nowicka 27
5. Anna Olszewska
26
6. Aleksandra Sewerynik
25
7. Anna Ojer
23
8. Andrzej Ârednicki
23
9. Halina Koczkodaj
22
10. Barbara Mantorska
21

Wybory Rady Osiedla Marysin
Wawerski Pó∏noc
1. Jerzy Danielewicz
2. Henryk Or∏owski
3. Maria Czajka
4. Agnieszka Wrona
5. Andrzej Bia∏ecki
6. Pawe∏ Czerniak
7. Stanis∏aw Dubicki
8. Sebastian Ko∏acz
9. Adam Fedorczyk

15
13
11
11
10
10
10
9
8

Wybory Rady Osiedla NadwiÊle
1. Krzysztof Jankowski
2. Wies∏awa Sypowicz
3. Mariola Borys
4. Juliusz Wasilewski
5. Dorota Hirna-Wróbel
6. Mieczys∏aw Kolos
7. Anita Kopciƒska
8. Krzysztof Bobkiewicz
9. Justyna Wilk

73
60
60
55
47
45
44
38
33
29
25
20
15

46
45
40
35
34
32
32
31
31

Wybory Rady Osiedla Sadul
1. Bernard Wojciechowski
2. Micha∏ W∏adys∏aw Bàk
3. Patryk Kruszewski
4. Marzena Kwiatkowska
5. Zuzanna Cichocka
6. Ryszard Kozicki
7. Bernard Gawryszewski
8. Gra˝yna Sasin-Chaj´cka
9. Irmina Gawryszewska
10. Jan Cichocki
11. Marcin Kwiatkowski
12. Marcin Skudlarski
13. Andrzej ¸uczyƒski
14. Jaros∏aw Zdzis∏aw Stà˝ewski
15. Rados∏aw Andrzej Zawierucha

63
55
48
48
47
47
46
44
43
42
41
36
35
30
21

Wybory Rady Osiedla Wawer
1. Katarzyna Gójska-Bàk
2. Józef Mieczys∏aw Daniluk
3. Piotr Wojtuniak
4. Alicja Jankowska-G∏asek
5. Marek Laskowski
6. Stanis∏aw Dobrzycki
7. Zdzis∏aw Daszkiewicz
8. Witold Andrzejewski
9. Anna Barbara Lenc
10. Andrzej Lech

38
35
27
25
25
24
23
21
21
20

Wybory Rady Osiedla Zerzeƒ
1. Krzysztof WaÊkiewicz
2. Pawe∏ Ros∏aniec
3. Beata Kowalska
4. Tadeusz Leszek Plewka
5. Anna Rafalska
6. Katarzyna Pu˝anowska
7. Marek Figura
8. Tadeusz Kacprowicz
9. ¸ukasz Kacprowicz

30
29
23
22
20
19
18
18
14

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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Aniƒski Piknik Odpustowy
Uroczystym polonezem aninianie rozpocz´li
3 maja Aniƒski Piknik Odpustowy. Wydarzenie
– zorganizowane po raz pierwszy przez Komitet
Budowy Organów – by∏o okazjà do Êwi´towania
„imienin” parafii, czyli uroczystoÊci Matki Bo˝ej
Królowej Polski, patronki parafii, a tak˝e integracji aninian wokó∏ idei budowy organów w parafialnym koÊciele.
Tego dnia teren przy koÊciele, gdzie odbywa∏
si´ piknik, odwiedzi∏y setki mieszkaƒców dzielnicy. Parafianki serwowa∏y swoje wypieki, harcerze
„B∏´kitni” zorganizowali Êciank´ wspinaczkowà,
profesorowie warszawskich uczelni poprowadzili
miniwyk∏ady, siostry zakonne mieszkajàce w Aninie uczy∏y dzieci robienia patriotycznych rozet,

uczniowie z aniƒskiej Szko∏y Podstawowej nr
218 dali popis gry na fletach. W programie imprezy znalaz∏ si´ tak˝e konkurs, w którym ka˝dy

Bud˝et partycypacyjny 2016
– ju˝ 16 czerwca rusza g∏osowanie!
W dniach 16–26 czerwca 2015 r. b´dzie mo˝na g∏osowaç na projekty, które Waszym zdaniem
sà warte realizacji w 2016 roku.
Krótki przewodnik po g∏osowaniu:
1 – nie musisz g∏osowaç na projekty ze swojej
dzielnicy, ale mo˝esz g∏osowaç tylko w jednej,
wi´c z namys∏em wybierz teren, którego dotyczà pomys∏y, jakie b´dziesz chcia∏ poprzeç.
2 – na stronie http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ znajdziesz wykaz projektów zg∏oszonych na interesujàcym Ci´ obszarze. Informacje te uzyskasz tak˝e w Wydziale Obs∏ugi
Mieszkaƒców Urz´du Dzielnicy Wawer.
3 – mo˝esz wybraç dowolnà liczb´ projektów,
pami´taj jednak, ˝e ∏àczny koszt realizacji
wszystkich wybranych przez Ciebie projektów
nie mo˝e byç wi´kszy ni˝ kwota dost´pna na
poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym

obszarze terytorialnym (w przeciwnym wypadku Twój g∏os zostanie policzony jako niewa˝ny). Mo˝esz wi´c zag∏osowaç na wiele tanich projektów lub tylko kilka dro˝szych.
4 – masz do wyboru trzy sposoby g∏osowania:
■ przez Internet – na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl,
■ osobiÊcie w Urz´dzie Dzielnicy (w godzinach jego pracy) – wrzucajàc do urny wype∏nionà tradycyjnà kart´ do g∏osowania,
■ pocztà na adres w∏aÊciwego urz´du dzielnicy
z dopiskiem „Bud˝et partycypacyjny 2016”.
˚eby g∏os by∏ wa˝ny, musi wp∏ynàç do urz´du pomi´dzy 16 a 26 czerwca 2015 r. (kart´
do g∏osowania b´dzie mo˝na pobraç ze stron
internetowych od 16 czerwca 2015 r. lub
w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców w∏aÊciwego miejscowo urz´du dzielnicy).

Klub bokserski w starym kinie
Jednym z owoców pierwszej edycji bud˝etu
partycypacyjnego jest otwarty 9 maja w dawnym kinie „Wrzos” w Aninie klub sportów walki
Uniq Fight Club, stworzony przez Kamila Paczuskiego i Radka Paczuskiego (utytu∏owany zawodnik, m.in. wicemistrz Europy Muay Thai
2014, zdobywca Pucharu Âwiata K1 2013, mistrz
Polski w kick-boxingu w formule Low Kick 2015).

We wtorki i czwartki o godz. 16.00 odbywajà si´
bezp∏atne zaj´cia z boksu (sà te˝ zaj´cia z innych
sportów walki, na zasadach komercyjnych).
W uroczystoÊci otwarcia udzia∏ wzi´li m.in.: burmistrz dzielnicy Wawer ¸ukasz Jeziorski, proboszcz
parafii dzielàcej plac z klubem – ks. Marek Doszko
oraz ks. Miros∏aw Mikulski. Choç boks wydaje si´
kolidowaç z wartoÊciami propagowanymi przez

wygrywa∏, wyst´p satyryka Ryszarda Makowskiego, konsultacje medyczne, nauka gry w golfa, wspólne Êpiewanie w namiocie muzycznym,
skakanie na trampolinie, jazda na kucykach i cieszàca si´ du˝ym uznaniem gra rodzinna o s∏awnych mieszkaƒcach Anina.
Inicjatorzy pikniku podkreÊlajà, ˝e ogromna
liczba odwiedzajàcych i wielkie zaanga˝owanie
mieszkaƒców w samà organizacj´ wydarzenia to
dowód na to, ˝e Anin to osiedle z wielkim potencja∏em spo∏ecznym. – Dzi´ki idei budowy organów w naszym koÊciele ka˝dego dnia odkrywamy wielkà si∏´ naszej parafii do wspania∏ego,
wspólnego dzia∏ania na wielu p∏aszczyznach
– podkreÊla Renata ˚ukowska, cz∏onek Komitetu
Budowy Organów, i ju˝ zaprasza na piknik za rok!
Maria Pawlik

UWAGA!
Ka˝dy mieszkaniec Warszawy mo˝e oddaç
g∏os tylko raz!
Je˝eli zag∏osujesz wi´cej ni˝ jeden raz (np.
zag∏osujesz przez Internet i osobiÊcie), wtedy wszystkie Twoje g∏osy zostanà uznane
za niewa˝ne.
Je˝eli ∏àczny koszt realizacji wybranych
przez Ciebie projektów przekroczy kwoty
dost´pne na poziomie ogólnodzielnicowym
lub w obszarze terytorialnym, Twój g∏os
równie˝ nie b´dzie wa˝ny.
G∏osowaç mogà tylko osoby mieszkajàce
w Warszawie (nie trzeba byç jednak zameldowanym).
W g∏osowaniu mo˝e wziàç udzia∏ ka˝dy
mieszkaniec Warszawy bez wzgl´du na wiek.
Do 10 lipca 2015 r. zostanà og∏oszone listy projektów (w ka˝dym z obszarów), które zdoby∏y najwi´cej g∏osów i b´dà zrealizowane w 2016 roku.
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/
(oprac. Redakcja)

KoÊció∏, inicjatywa ta otrzyma∏a pe∏ne b∏ogos∏awieƒstwo ww. duszpasterzy. Jak mówi ks. Mikulski,
wieloletni duszpasterz sportowców, na aniƒskim
ringu nie b´dziemy mieli do czynienia z bijatykami,
które niszczà zdrowie i promujà agresj´, ale z zupe∏nie innym obliczem boksu. Trenerzy Uniq Fight
Club uczà „szlachetnej sztuki samoobrony” – boksu
amatorskiego, który kszta∏tuje cia∏o i ducha zawodników, jest formà wychowywania samego siebie
do bycia lepszym cz∏owiekiem.
Hanna Kowalska
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Âmieci same si´ nie odbiorà. Ani nie
gromadzà si´ same w wysypiska
Po rozpocz´ciu si´ na dobre sezonu ogrodowego jak grom z jasnego nieba spad∏a na mieszkaƒców naszej dzielnicy informacja o zmniejszeniu cz´stotliwoÊci odbioru odpadów zielonych
do 1 razu w miesiàcu (za to sprzed posesji mieszkaƒców, a nie z punktów zbiórek. Harmonogram
odbiorów: www.lekaro.pl/odpady-zielone).
OczywiÊcie to za ma∏o w stosunku do potrzeb
i nie sposób z tym polemizowaç. Gorzej, jeÊli
swoje przekonanie o koniecznoÊci odbierania
odpadów zielonych co 2 tygodnie mieszkaƒcy
chcà wyra˝aç upartym sk∏adowaniem tych˝e odpadów w dawnych miejscach zbiórek. Tworzà
tym samym wysypiska, które uprzykrzajà ich sà-

siadom ˝ycie. Ci zg∏aszajà problem Urz´dowi
Dzielnicy, s∏u˝by miejskie interwencyjnie usuwajà wysypisko, lecz za par´ tygodni sytuacja si´
powtarza. Czy tak powinno funkcjonowaç utrzymywanie czystoÊci w stolicy?
OczywiÊcie nale˝y zwracaç odpowiednim instytucjom uwag´ na problem i domagaç si´ cz´stotliwoÊci odbioru Êmieci adekwatnej do ich
rzeczywistej iloÊci i szybkoÊci powstawania. Jednak dopóki rozwiàzanie problemu nie nadejdzie,
powstrzymajcie si´ Paƒstwo od tworzenia dzikich wysypisk odpadów. To nie tylko grozi mandatem od Stra˝y Miejskiej, która zwi´kszy∏a liczb´ patroli w celu wytropienia „Êmieciarzy”. To

tworzenie Êmieciowego krajobrazu, sprzyjanie
˝erowaniu szczurów i dzików oraz wytwarzanie
odoru gnijàcych odpadów, którego nikt z nas nie
chce przecie˝ wdychaç.
Dobra wiadomoÊç jest taka, ˝e istnieje realna
szansa na przywrócenie cz´stotliwoÊci odbioru
odpadów zielonych co 2 tygodnie. W chwili zamykania tego numeru sto∏eczny ratusz podejmowa∏ dzia∏ania w tym kierunku.
Przydatne kontakty:
■ Lekaro, tel. 22 112-02-84, 22 789-02-79,
e-mail: lekaro@lekaro.pl
i warszawa@lekaro.pl
■ Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
tel. 22 443 45 00,
e-mail: sekretariat.bgok@um.warszawa.pl
Marta Frejtan

Ksià˝ka na Êniadanie, obiad i kolacj´
(Drugie) Êniadanie z ksià˝kà to nazwa warsztatów, które w sobot´ 25 kwietnia odby∏y si´ na
Stacji Falenica w ramach Dialogów – Festiwalu
Czytajàcych Wawerskiego Centrum Kultury. Przygotowa∏a je i poprowadzi∏a Agnieszka Malmon,
grafik i ilustratorka, za∏o˝ycielka Wydawnictwa
Agnieszki. Dzieci wraz z nià wykona∏y smakowite ilustracje z kanapek i rozmaitych kanapkowych dodatków. Nie zabrak∏o równie˝ deseru,
na którym królowa∏y bezowe oÊmiornice, s∏oneczka i kwiatuszki...
Dzieƒ wczeÊniej, w piàtek 24 kwietnia, swoje
ksià˝kowe drugie Êniadanie mia∏a m∏odzie˝, tym
razem w mi´dzyleskiej siedzibie WCK. GimnazjaliÊci przez ponad trzy godziny budowali tutaj swojà
przestrzeƒ do osiedlenia si´ na sta∏e (warsztaty
z Markiem ¸awrynowiczem, autorem m.in. ksià˝ki
„Patriotów 41”), inni udawali si´ na emigracj´
(spotkanie z Micha∏em Wichowskim inspirowane
jego ksià˝kà „Amerykaƒski mato∏”). M∏odzie˝
wzi´∏a te˝ udzia∏ w cosplay – literackim happeningu kostiumowym, na który nagrody w postaci
ksià˝ek i biletów do kina ufundowa∏a Ksi´garnia
z Falenicy i Stacja Falenica, a tak˝e g∏oÊnym czytaniu – happeningu Philippa Chauvin oraz w kierma-

szu m∏odzie˝owych ksià˝ek. AktywnoÊç m∏odzie˝y
ograniczy∏a jedynie zbli˝ajàca si´ pora obiadu...
W godzinach obiadowych, popo∏udniowych
i wieczornych Êwi´towaliÊmy za to w niedziel´ 26
kwietnia, równie˝ przy ˚egaƒskiej 1a. By∏ to kolejny dzieƒ Festiwalu, tym razem otwarty dla ca∏ych
rodzin. Wawerskie Centrum Kultury przygotowa∏o
ca∏y wachlarz propozycji dla dzieci i m∏odzie˝y: od
japoƒskiego papierowego teatrzyku kamishibai
oraz sztuki sk∏adania papieru origami, przez
warsztaty robienia przypinek, rysowania suchà pastelà z Dariuszem Twardochem oraz ilustracji technikà kola˝u z Beatà Dyszkiewicz-Dziadak, po g∏oÊne czytanie i zabawy poetyckie oraz teatralne. Dla
doros∏ych szczególnà atrakcjà by∏y targi ksià˝ki, na
których prezentowa∏y si´ wydawnictwa, ksi´garnie i poszczególni autorzy, oraz panel literacki „Na
poczàtku by∏o s∏owo...”, poÊwi´cony potrzebie
mówienia, czytania i pisania, z udzia∏em Ma∏gorzaty Gutowskiej-Adamczyk, Tomasz Jastruna
i Macieja Wojtyszki. Tomasz Jastrun wraz z przedstawicielkà Fundacji Gargano Iwonà Âwierkulà
oraz Dyrektor WCK Barbarà Karniewskà pozosta∏
z nami nieco d∏u˝ej, rozstrzygajàc turniej jednego
wiersza, nazwany tu Strefà Wolnego S∏owa.

Klamrà niedzielnych wydarzeƒ by∏y spektakle
– „Bia∏a ˝mija” w re˝yserii i wykonaniu Barbary
Songin oraz „Przemijajàc” Poczekalni Literackiej
i Teatru Taƒca „Poruszenie”. Festiwal by∏ zatem
swoistà ucztà duchowà – jego odbiorcy mogli
si´ delektowaç ksià˝kowà ilustracjà (wystawy
i warsztaty), rozmowami o ksià˝kach (targi,
warsztaty, spotkania z autorami), a tak˝e samymi tekstami, prezentowanymi bezpoÊrednio
i scenicznie. Podsumowujàc – wawerskie, ksià˝kowe Dialogi, z pewnoÊcià wzmog∏y wiosenny
apetyt na ksià˝ki.
Joanna Janisz
Fot. Agnieszka Redzisz
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TPD „Helenów”
Obrazy Helenowa
Zapytaj swoje dziecko na spacerze
w Helenowie „co widzisz?”. Micha∏ odpowie: „kolorowe liÊcie, siano, ziemi´”.
Kamilka ciàgle si´ droczy: „niebieskà
traw´ i zielone niebo”. Bartek oglàda
konie. Sprawdza, czy jest jego ulubiony,
ten czarny z bia∏ymi plamkami. Leon
ciàgnie za r´k´ mam´, ˝eby pokazaç jej
staw, na którym p∏ywajà kaczki. Tata
Franka widzia∏ dzisiaj czarnego bociana
nad tym stawem. Wojtek liczy na spacerze budki dla ptaków.

A ciàgle jeszcze jesteÊ w Warszawie. W∏aÊnie
nad nami przelatuje helikopter medyczny, bo
niedaleko mieÊci si´ szpital Centrum Zdrowia
Dziecka. Dzieci uczà si´ odg∏osów przyrody, codziennie jej nas∏uchujàc na spacerach i zaj´ciach.

Dotyk historii
Spotykamy si´ tutaj z Historià. Skàd
wzi´∏a si´ nazwa oÊrodka „Helenów”?
Na pamiàtk´ Heleny D∏uskiej – siostrzenicy Marii
Sk∏odowskiej-Curie. Rodzice przedwczeÊnie
zmar∏ej Heleny przekazali dzia∏k´ przeznaczonà
na Dom dla Dzieci. Na pamiàtk´ Dom mia∏ nosiç
jej imi´. By∏ rok 1922.

Dêwi´ki Helenowa
Co s∏yszysz? Stukanie dzi´cio∏a, r˝enie koni,
kukuryku koguta, pokrzykiwania g´si, beczenie
owcy, tyr-tyr-tyr za nami jedzie traktor, schodzimy na chwil´ z drogi, ˝eby móg∏ przejechaç.

Zapach pieczonego ciasta
i smak galaretki z truskawkami
Te wspomnienia zostajà na d∏ugo – jeÊli by∏eÊ
ju˝ na naszym pikniku dla dzieci i rodziców albo
na szkoleniu dla specjalistów, to wiesz, o czym
mowa. Smak domowego biszkopta z galaretkà
z truskawkami, babki dro˝d˝owej i ciasta ze
Êliwkami zabiera si´ ze sobà na d∏ugo.
Magi´ tego miejsca tworzà ludzie – ci najm∏odsi, którzy swojà przygod´ z naukà, odkrywaniem Êwiata zaczynajà w przedszkolu, ich ro-

dzice, uczniowie szko∏y podstawowej, gimnazjum, liceum, szko∏y przysposabiajàcej do pracy,
absolwenci. To ich g∏osy odbijajà si´ echem od
Êciany lasu, kiedy Êmiejà si´, kopiàc pi∏k´, Êpiewajà przy gitarze, witajà przechodzàce konie, jadà na wózkach po lekcjach do internatu.
To dla nich powsta∏ ten oÊrodek. Na jego
rzecz pracujà doroÊli. Ci, którzy codziennie dbajà o to, ˝eby uliczki by∏y wygodne
i bezpieczne dla dzieci i osób na wózkach, ˝eby kwiaty i trawa mia∏y wod´,
w zimie sypià piach, na wiosn´ sadzà
kwiaty, jesienià palà liÊcie. Sà doroÊli,
którzy pokazujà, jak dbaç o czystoÊç. Inni
codziennie zastanawiajà si´, jak zarzàdzaç, jak wydawaç pieniàdze, skàd je zebraç. I sà te˝ ci, którzy w sercach i umys∏ach dzieci zostanà na d∏ugo – to nauczyciele, pedagodzy, fizjoterapeuci,
logopedzi, psycholodzy, terapeuci, którzy
szukajà sposobów na to, ˝eby ten Êwiat
sta∏ si´ bardziej przyjazny dla niepe∏nosprawnego dziecka. ˚eby m∏ody cz∏owiek umia∏ si´ w nim
odnaleêç. ˚eby umia∏ powiedzieç, napisaç, pokazaç na komunikatorze – czego potrzebuje, co
umie, co sprawi mu radoÊç. ˚eby potrafi∏ wybraç
si´ do sklepu i samodzielnie zrobiç zakupy. ˚eby
zrobi∏ sobie kanapk´, herbat´, ugotowa∏ obiad,
zaprosi∏ dziewczyn´ do kawiarni. ˚eby w dalszym
˝yciu by∏ samodzielny tak bardzo, jak tylko jest to
mo˝liwe w przypadku jego niepe∏nosprawnoÊci.
Maria Bogucka
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Deszczowy „Rowerowy zawrót g∏owy”
26 maja w WCK Filii Zastów odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka pt. „Rowerowy zawrót g∏owy”. Niestety w tym roku nasze
plany troch´, ale tylko troch´, popsu∏a deszczowa
pogoda. Koncert w wykonaniu uczestników sekcji
odby∏ si´ w sali, a nie, jak wczeÊniej planowano,
w plenerze. Na naszej scenie nie zabrak∏o piosenek, wierszy, taƒców, muzyki i ˝yczeƒ. Niespo-

dziank´ przygotowa∏ dla wszystkich Jan Dziewulski, który zagra∏ na ksylofonie.
Po koncercie w sali odby∏ si´ pokaz niezwyk∏ej
jazdy na rowerze. Pan ¸ukasz Wysokiƒski swoim
pojazdem wykonywa∏ takie ewolucje, ˝e a˝ zapiera∏o dech. Widzowie z zachwytem podziwiali
skoki na metrowà scen´ i zeskoki z obrotem. Ale
˝eby tak jeêdziç, trzeba d∏ugo trenowaç.

Men in Break
W tym miesiàcu ciekawych wydarzeƒ wartych opisania by∏o bardzo wiele, m.in. turniej Juwenalia
2015 Uniwersytetu Warszawskiego, kolejny z serii
turniej dla dzieci Tenis10 „Summer Break Cup”,
udzia∏ naszych m∏odych zawodników w Mi´dzynarodowym TeÊcie SprawnoÊci Fizycznej, uczestnictwo trenerów Breaka w Katowickiej Konferencji
Trenerów Tenisa, pierwszy turniej dla panów
„Men’s Cup”. Zgodnie z tytu∏em pozostaƒmy w m´skim klimacie (wi´cej o ka˝dym z ww. wydarzeƒ oraz
wiele zdj´ç na naszej stronie internetowej www.tenisbreak.pl i na profilu na Facebooku Break Klub Tenisowy). M´ska reprezentacja trenerów z Breaka wybra∏a si´ do katowickiego Spodka, aby wziàç udzia∏
w XXII Ogólnopolskiej Konferencji Trenerów Tenisa.

Break squad i Cayer

G∏ównym wyk∏adowcà by∏ Luis Cayer z Kanady, uwa˝any za najwybitniejszego aktywnego trenera i metodyka tenisowego na Êwiecie. Naszej kadry nie mog∏o
tam zabraknàç, poniewa˝ wiemy, jak istotne jest
podnoszenie swoich kompetencji i poszerzanie tenisowych horyzontów! Natomiast na kortach Breaka

GoÊcie, którzy przyjechali na naszà imprez´
rowerem, mieli mo˝liwoÊç przeglàdu swojego
pojazdu w Mobilnym Serwisie Rowerowym pana Marcina Dorosza.
Na zakoƒczenie ka˝dy rodzic otrzyma∏ ciasteczko z sercem i ˝yczeniami, które sà dobrà wró˝bà.
WCK Filia Zastów
przy Korkowej w szranki stan´li bojowo nastawieni
panowie, ˝eby zawalczyç o pierwsze miejsce na podium w turnieju Men’s CUP 2015. Pi´ç godzin gry
pe∏nej zaci´tych wymian, przemyÊlanych uderzeƒ,
taktycznych posuni´ç, mocnych serwisów oraz trudnych returnów – to by∏ turniej dla prawdziwych m´˝czyzn! O z∏oto w finale walczyli dobrzy znajomi, którzy po przeciwnej stronie siatki stali ju˝ nieraz – Marek Wandas i Marcin Olton. Tym razem lepszy okaza∏
si´ Marek. Dzi´ki sponsorom (KT Break, Sushi Weso∏a, Auto Cz´Êci M. ˚elazowski, Salon fryzjersko-kosmetyczny Margo) ka˝dy z uczestników otrzyma∏
upominek, a zwyci´zcy podzielili si´ nagrodami wartymi ponad 1000 z∏. Gratulujemy, dzi´kujemy i zapraszamy na nast´pne turnieje oraz eventy organizowane przez Klub Tenisowy Break.
Magda Szmyd
fot. M.S.

Bez pracy nie ma ko∏aczy (na korcie)
W kwietniu zawodnicy Uczniowskiego Klubu
Tenisowego RadoÊç 90 wyjechali na obóz przygotowawczy do ˚ywca. Wyjazd treningowy zosta∏ solidnie przepracowany, czego najlepszym
dowodem sà póêniejsze rezultaty osiàgane przez
m∏odych tenisistów.
Pierwszy sukces w rozgrywkach dru˝ynowych
odnios∏a dru˝yna skrzatów. Dwunastolatkowie
z RadoÊci, grajàc w sk∏adzie Jakub Tomczyk,
Ignacy Skar˝yƒski, Adrian Smater oraz Jan i Antoni Brzuchalscy, pokonali na swoim terenie rywali reprezentujàcych Ok´cie Tennis Club. Po rozegraniu czterech pojedynków singlowych by∏
remis 2:2. Punkty dla UKT RadoÊç 90 zdobyli Tomczyk i Skar˝yƒski. O losach spotkania musia∏y zadecydowaç gry podwójne, w których lepsi okazali si´
gospodarze. Adrian i Ignacy
w dwóch setach pokonali braci
Zawartko, a Kuba i AntoÊ pokonali 10:8 w super tie-breaku
par´ Goldman/Garnier.
Dzi´ki temu zwyci´stwu zawodnicy z RadoÊci awansowali
do nast´pnej rundy rozgrywek,
w której trafili niestety na faworytów do z∏otego medalu,
KT Legi´. Klub, który w swoim
sk∏adzie ma czterech zawodników z pierwszej dziesiàtki rankingu, okaza∏ si´ jeszcze zbyt
wymagajàcym rywalem.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Indywidualnie na poczàtku sezonu letniego
najlepiej spisywa∏ si´ Kuba Tomczyk. M∏ody tenisista z RadoÊci zwyci´˝y∏ w turnieju rangi WTK 5
w ¸´czycy oraz zajà∏ drugie miejsce w takiej samej imprezie zorganizowanej przez klub z RadoÊci. W tych drugich zawodach Kuba razem z Jankiem Piotrowskim okazali si´ najlepsi równie˝
w grze podwójnej.
WÊród m∏odzików warto odnotowaç wyst´p
Micha∏a Marchewki w Mistrzostwach Województwa rozegranych na kortach ST Net. „Misiek” w grze pojedynczej przegra∏ dopiero w pó∏finale, w którym stawi∏ niezwykle zaci´ty opór

Zawodnicy UKT Radosç 90 na obozie w ˚ywcu

rozstawionemu z numerem 2 Paw∏owi Âwiderskiemu. Razem ze swoim pogromcà Marchewka
zdoby∏ równie˝ drugie miejsce w deblu.
Anna Niemiec
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Pierwsze urodziny Wawerskiego Centrum Kultury
Wawerskie Centrum Kultury niebawem b´dzie obchodzi∏o pierwsze urodziny.
Rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç
1 lipca 2014 roku i obj´∏o
dzia∏ajàce do tej pory kluby
kultury, które sta∏y si´ filiami WCK. Do∏àczy∏a do nich
mi´dzyleska Wawerska Strefa Kultury, stajàc si´
tym samym siódmà filià Centrum, w której dzia∏alnoÊç kreowana jest przez organizacje pozarzàdowe. Poj´cie „centrum” w tym przypadku jest
umowne, gdy˝ ideà WCK od samego poczàtku
jest wychodzenie ze swojà ofertà poza siedziby
poszczególnych filii. To realizowana ju˝ w praktyce wymiana artystyczna. Spektakle, widowiska,
pokazy, koncerty prezentowane sà na scenach
sàsiednich instytucji, co pozwala zapoznaç si´
z ofertà szerszemu gronu odbiorców, a jednoczeÊnie integruje artystów. Wawerskie Centrum Kultury istotnie widaç na zewnàtrz. Przyk∏adem Wawerski Teatr W´drowny, który w swoich zamierze-

niach ma wyst´powaç wsz´dzie tam, gdzie b´dzie mile widziany; w prywatnych ogrodach, firmach, przestrzeniach. Zaistnia∏ ju˝ podczas „Festiwalu Czytajàcych” m.in. na peronach stacyjnych,
bazarach, ulicach Wawra... WCK przenosi si´ tak˝e w pi´knà sceneri´ wawerskich ogrodów. Zamierzony na lata projekt „Nowe Ogrody Kultury”
wpisuje si´ znakomicie w g∏ówne has∏o Centrum
„Kultura i natura”. Polega na porównaniu pracy
ogrodnika do animatora kultury, poczàwszy od
zdiagnozowania pod∏o˝a, poprzez piel´gnacj´, a˝
po owoce, które b´dà tej pracy efektem. Sukcesem okaza∏o si´ uruchomienie Kawiarni Naukowej 1a zainicjowanej przez prof. Magdalen´ Fikus. Comiesi´czne spotkania z ludêmi nauki potwierdzajà, ˝e pozornie trudne, akademickie
tematy mogà byç przekazane w sposób przyst´pny, sprawiajàc, ˝e przeradzajà si´ w interesujàce
dyskusje z wyk∏adowcà. W okresie wakacyjnym
„Kawiarnia Naukowa 1a” stanie si´ kawiarnià
mobilnà. Wawerskie Centrum Kultury w lipcu
i sierpniu przeniesie wyk∏ady do zabytkowego

tramwaju, który b´dzie kursowa∏ po warszawskich torach tramwajowych. Wspó∏praca WCK
z Tramwajami Warszawskimi wpisuje si´ w akcj´
„Kierunek ˝yczliwoÊç w komunikacji miejskiej”.
W rocznej historii Wawerskiego Centrum Kultury
mia∏o miejsce wiele innych, widowiskowych realizacji, poczàwszy od ubieg∏orocznego otwarcia
Centrum, poprzez koncert podsumowujàcy Rok
Oskara Kolberga, a skoƒczywszy na plenerowej
imprezie nad Wis∏à „Zielone Âwiàtki na Urzeczu”
(czytaj na ok∏adce). W tym krótkim podsumowaniu nie sposób wymieniç wszystkich wydarzeƒ organizowanych przez Wawerskie Centrum Kultury,
lecz na pewno warto wspomnieç o niebagatelnym wk∏adzie wszystkich filii WCK w kreowanie
wydarzeƒ kulturalnych w naszej dzielnicy. Wielu
z nim patronujà „Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie”, a mo˝na si´ z nimi zapoznaç na stronie internetowej www.wck-wawer.pl.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury

Filmowo i teatralnie w SP 109
Sto dziewiàtka jak co roku w maju proponuje tematyczne Êwi´towanie na festynie
szkolnym. Tym razem – „Teatralnie i Filmowo”. Mo˝e dlatego, ˝e rok 2015 zosta∏
og∏oszony m.in. Rokiem Teatru Publicznego? W koƒcu to równo 250 lat temu mia∏a
miejsce 1. premiera teatralna w Polsce!
A jak to si´ przek∏ada∏o na szkolne Êwi´towanie,
mo˝na by∏o zobaczyç, w∏aÊnie odwiedzajàc w sobot´ 16 maja zerzeƒskà s∏onecznà sto dziewiàtk´!

Scena z rekwizytami teatralnymi prezentowa∏a w zabójczym tempie wyst´py kolejnych
grup, które przygotowa∏y kawa∏ki z musicali
i przedstawieƒ teatralnych.
Miejsce to by∏o ca∏y czas oblegane nie tylko przez dzieci, ale ca∏e rodziny z aparatami
i kamerami, utrwalajàcymi m∏odych artystów.
A by∏o co podziwiaç! Burze oklasków otrzyma∏o przedstawienie „Smok ze 109-tej” w wykonaniu teatrzyku „S∏oneczka ze 109-tej”, przygotowane
przez Êwietlic´ szkolnà.

REKL AMA

WÊród stoisk z ró˝noÊciami przechadza∏y si´ gdzieniegdzie postacie, którym nie zabrak∏o fantazji i odwagi, by wyglàdaç w tym dniu filmowo/teatralnie.
Specjalnà tematycznà ofert´ w zaciszu budynku
szko∏y przygotowa∏a biblioteka. Kto tam zajrza∏
– zm´czony upa∏em i g∏oÊnymi rytmami – zapewne
nie ˝a∏owa∏. Mo˝na by∏o zobaczyç wystaw´ „Dzieje
teatru w Polsce”, pos∏uchaç opowieÊci o Bolku i Lolku przygotowujàcych premierowe przedstawienie
pt. „Dzi´kuj´ ci, nietoperzu” oraz przejrzeç wystawione ksià˝ki o tematyce teatralnej i filmowej.
Niema∏à atrakcjà by∏ zapomniany ju˝ dziÊ rzutnik
„Ania”, z którego odbywa∏ si´ na p∏óciennym ekranie
pokaz bajek „z rolki”. Dla zainteresowanych bardziej
teatrem przygotowana by∏a prezentacja magicznej
drewnianej skrzyneczki – kamishibai (teatrzyku obrazkowego). Komu i tego ma∏o, móg∏ spróbowaç
swoich si∏ w przedstawieniu kukie∏kowym.
I na zakoƒczenie jeszcze ma∏e post scriptum.
16 maja to w tym roku Noc Muzeów w Warszawie, wi´c nie sposób by∏o przy tej okazji nie skorzystaç z odwiedzenia szkolnego skarbu, jakim jest
„Gabinet OsobliwoÊci i Pamiàtek Historii, czyli rzeczy
ocalonych od zniszczenia i zapomnienia”. Kto tam
trafi∏ – wiele zobaczy∏, a kto jeszcze nie by∏, musi poczekaç na nast´pnà okazj´, jakich jest kilka w roku.
Takie oto atrakcje zaliczyli wszyscy Êwi´tujàcy razem ze s∏onecznà sto dziewiàtkà!
Barbara Micha∏ek
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WAWERSKIE CENTRUM KULTURY

WCK FILIA RADOÂå

WYBRANE PROPOZYCJE NA CZERWIEC

13 czerwca (sobota), godz. 16.00
Zakoƒczenie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Z∏ote Pióro” w Bibliotece przy ul. Trawiastej 10, w czasie dorocznego spotkania pt. „Zielony Konstanty”. Wst´p wolny.
14 czerwca (niedziela), godz. 16.00
Wawerskie Targi Kultury. Prezentacje muzyczne,
plastyczne, taneczne i wokalne w Wawerskim Centrum Kultury, ul. ˚egaƒska 1a
20 czerwca (sobota), godz. 15.00
„Gdzie jest moja bajka?” – przedstawienie teatralne dla dzieci.
25 czerwca (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie sàsiedzkie „Przysz∏o wreszcie lato”.
Spotkanie przy grillu, zabawa taneczna, wspólne Êpiewanie piosenek popularnych, turystycznych i biesiadnych.
Zabieramy ze sobà dobre humory i „coÊ na zàb” do
wspólnego sto∏u. Zapraszamy doros∏ych. Wst´p wolny.

ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28

(pe∏en program znajduje si´ w art. „Propozycje WCK na czerwiec 2015” na stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl)

WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
ZESPÓ¸ FUNDACJI AZIS AKADEMIA ZDROWIA
I SPRAWNOÂCI (Robert Falkowski: 609 787 575)
Konsultacje zdrowotno-ruchowe
Konsultacje ze specjalistami fizjoterapii oraz w razie koniecznoÊci z lekarzem ortopedà, traumatologiem. Konsultacje sà bezp∏atne. Obowiàzuje lekki strój sportowy.
Kawiarnia naukowa 1a
11 czerwca (czwartek), godz. 18.30
Czy mamy prawo wychowywaç? O sprzecznoÊciach w nowoczesnej edukacji. Wst´p wolny!
Spektakle
13 czerwca (sobota), godz. 20.00
„Mi∏oÊç i Prawda”, premiera spektaklu w wykonaniu Wawerskiego Teatru W´drownego.
Prezentacje
14 czerwca (niedziela), godz. 19.00
Teatralny wieczór – spektakle przygotowane przez
grupy teatralne WCK. Wst´p wolny!
Sztuka na ulicy
21 czerwca (niedziela), godz. 11.00
[PATRONAT „WIADOMOÂCI SÑSIEDZKICH”]: WAWERSKIE POWITANIE LATA organizowane w partnerstwie z Radà Osiedla Miedzeszyn, Hotelem Boss oraz SP
nr 105 im. A. Lindgren. W programie: parada uliczna
(poczàtek: róg ulic Izbickiej i ˚wanowieckiej, o godz.
12.00) z udzia∏em grup teatralnych, wokalnych i tanecznych Wawerskiego Centrum Kultury, zakoƒczona piknikiem w ogrodzie Hotelu Boss. Przed paradà bieg zadaniowy, szczegó∏y na: http://www.wck-wawer.pl/strefa
kultury/aktualnosci/2015/wawerskie-powitanie-lata.
25 czerwca (czwartek), godz. 18.00
Wieczór Taƒca i Improwizacji: „La mariposa –
kobieta motyl”.
KONKURS „NOWE OGRODY KULTURY”
Zapraszamy wszystkich posiadaczy ogródków do
wzi´cia udzia∏u w konkursie na Najpi´kniejszy
Ogród. Nagrodà dla zwyci´zcy b´dzie koncert lub
spektakl zorganizowany w jego ogrodzie dla zaproszonych przez w∏aÊciciela goÊci. Zg∏oszenia do konkursu w formie 3 zdj´ç ogrodu nale˝y wys∏aç na adres:
biuro@wck-wawer.pl do 19 czerwca.
Zapraszamy do oglàdania wystawy fotograficznej Jakuba Chmielewskiego pt. „NadwiÊlaƒskie Urzecze”.

WCK FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
Seanse filmowe w „Kinie za rogiem”: 12 czerwca, godz. 19.00 „Babcia Gandzia” (re˝.: Jérôme Enri-

co), 19 czerwca, godz. 19.00 „Vicky, Christina, Barcelona” (re˝.: Woody Allen), 26 czerwca, godz.
19.00 „Hello! How are you?” (re˝.: Alexandru Maftei).
Wst´p biletowany – 5 z∏!
20 czerwca (sobota), godz. 10.00–15.00
[PATRONAT „WIADOMOÂCI SÑSIEDZKICH”]: Rajd
rowerowy „Aniƒscy odkrywcy”. Celem rajdu jest
poznanie najbli˝szej okolicy, miejsc historycznych,
przyrody, architektury na terenie wawerskiego osiedla
Anin i okolic. Trasa rajdu obejmuje historyczne i przyrodnicze miejsca charakterystyczne dla Anina, rajd jest
prowadzony przez przewodnika. W czasie rajdu odb´dzie si´ konkurs wiedzy o Aninie. Ca∏oÊç imprezy zakoƒczy si´ wspólnà biesiadà przy ognisku. Zapisy!

WCK FILIA ZASTÓW

WCK FILIA ALEKSANDRÓW

ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63

ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
13 czerwca (sobota), godz. 19.00
„Rockowy Wieczór” – koncert muzyki rockowej
w wykonaniu trójki m∏odych artystów: Maçka Wajszczuka, Micha∏a Siwca i Beaty Ka∏udow. W programie
miedzy innymi wykonania utworów z musicalu „Upiór
w operze” Andrew Lloyda Webbera. Wst´p 10 z∏
19 czerwca (piàtek), godz. 18.30
„Spotkajmy si´” – Biesiada artystyczna w plenerze.
Poetycko-muzyczne spotkanie po∏àczone z dzia∏aniami
promujàcymi lokalnych twórców. Wst´p wolny
20 czerwca (sobota), godz. 19.30–23.30
„Letnie WywiJanki” – zabawa taneczna dla mieszkaƒców Aleksandrowa i sympatyków Filii Aleksandrów. Powitamy lato z zespo∏em „Promile”. Zapewnimy napoje. Wst´p 25 z∏/os. Rezerwacja zaproszeƒ
od 25.05.2015 r. do 12.06.2015 r. w siedzibie
WCK Filia Aleksandrów w dni robocze w godz.
14.00–19.00, tel. 22 612-63-85.

WCK FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
13 czerwca (sobota), godz. 16.00
Wernisa˝ wystawy podsumowujàcej projekt
Aleksandry Sarnowskiej NATURA. MANUFAKTURA ARTYSTYCZNA, plenerowe warsztaty plastyczne.
Adresaci: dzieci, m∏odzie˝, doroÊli
13 czerwca (sobota), godz. 16.30
NOC CUDÓW, czyli babcia i wnuczek spektakl na
podstawie tekstów K. I. Ga∏czyƒskiego. Adresaci: dzieci, m∏odzie˝, doroÊli.
21 czerwca (niedziela), godz. 17.00
MUZYKA I FOTOGRAFIA. PODSUMOWANIE SEZONU – koncert uczestników sekcji muzycznych, wernisa˝ wystawy uczestników kursu fotograficznego.
Adresaci: dzieci, m∏odzie˝, doroÊli.

13 czerwca (sobota), godz. 17.00
„Ogrody marzeƒ” – wernisa˝ prac laureatów nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim oraz
gala wr´czenia nagród. Wst´p wolny.
13 czerwca (sobota), godz. 19.00
Koncert zespo∏u „NIELICZNI LIRYCZNI” pt. „Jej
portret”. ArtyÊci przeniosà nas w Êwiat piosenek
m.in. Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty, Jeremiego
Przybory, Wojciecha M∏ynarskiego, Jonasza Kofty.
WejÊciówki do odbioru w WCK Zastów.

WCK FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
WCK Filia Marysin zaprasza na bezp∏atne zaj´cia realizowane w ramach bud˝etu partycypacyjnego 2015:
- zaj. plastyczne dla dzieci w wieku 2–5 lat: 15, 22
i 29 czerwca, godz 12.00
- „Aerobic z mamà” – 16, 23 i 30 czerwca
o 10.00 oraz 17 i 24 czerwca o 12.30
- nordic walking na boisku osiedlowym Syrenka II –
16, 18, 23, 25 i 30 czerwca, w godz. 11.00–13.00
- zaj. taneczne dla dzieci w wieku 2–5 lat: 16, 18,
23, 25 i 30 czerwca o 14.30.
15 czerwca (poniedzia∏ek), godz. 16.00–17.00
Gala na zakoƒczenie projektu „Jest taki kraj...
Polska”. W programie: wystawa prac, program artystyczny, wyst´p zespo∏u folklorystycznego.
17 czerwca (Êroda), godz. 20.00
„Mi∏oÊç i Prawda”, spektakl w wykonaniu Wawerskiego Teatru W´drownego.
19 czerwca (piàtek), godz. 18.00–19.00
„Ogród marzeƒ”. „Sàsiad – kultura, kreatywnoÊç” – spotkamy si´ na wernisa˝u prac Anny Wachowiak-Grudzieƒ.
Programy mogà ulec zmianom
z przyczyn niezale˝nych od organizatorów!

REKL AMA

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

USŁUGI KSIĘGOWE PEŁNY ZAKRES
• KPiR, PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
• ZUS, KADRY I PŁACE - REJESTRACJA SPÓŁEK DO SĄDU

Pierwszy miesiàc gratis

tel. 694-747-213
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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M∏odzi g∏osujà
Na dziesi´ç dni przed powszechnymi wyborami prezydenckimi, w czwartek 30 kwietnia m∏odzie˝ z Gimnazjum nr 102 przy ul.
Wichrowej przeprowadzi∏a szkolne
wybory, w których g∏osowa∏a na
kandydatów zg∏oszonych w wyborach powszechnych. G∏osowanie
poprzedzi∏a akcja profrekwencyjna, w której wykorzystano materia∏y programowe, m.in. przygoto-

wano gazetk´ informujàcà o kandydatach, uprawnieniach prezydenta oraz sposobie g∏osowania. Koordynatorem akcji by∏a nauczycielka historii pani Wioletta Pawlak.
SpoÊród uczniów klas trzecich
wy∏oniono komisj´ wyborczà, wydrukowano listy klas i karty do g∏osowania, zabezpieczono urn´. Na
szkolnym korytarzu przygotowano
punkt wyborczy. Nad prawid∏owym przebiegiem akcji czuwali nauczyciele. Ka˝dy uczeƒ móg∏ oddaç
swój g∏os, warunek by∏ tylko jeden
– posiadanie legitymacji szkolnej.

II tura wyborów zosta∏a przeprowadzona
25 maja br.
Akcja zosta∏a przeprowadzona w ramach ogólnopolskiego programu „M∏odzi g∏osujà” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Celem akcji „M∏odzi g∏osujà” jest zach´cenie m∏odych ludzi do wi´kszej aktywnoÊci obywatelskiej,
gdy jeszcze wielu z nich chce jà podejmowaç. Aby
nie zostaç biernym doros∏ym, trzeba doÊwiadczyç
w∏asnej aktywnoÊci obywatelskiej ju˝ w m∏odoÊci
– twierdzi dr Jacek Strzemieczny, prezes Fundacji
Centrum Edukacji Obywatelskiej (www.ceo.org.pl).
Ma∏gorzata Rodak

Kiermasz Wiosenny w ZS nr 111
W dniu 21 marca 2015 r. odby∏ si´ w Zespole
Szkó∏ nr 111 kolejny (ju˝ trzeci, po Jesiennym Wietrzeniu Szaf i Kiermaszu Âwiàtecznym) i zarazem
ostatni w tym roku szkolnym kiermasz.
G∏ównym punktem programu by∏a wyprzeda˝
gara˝owa. W holu i na korytarzach szko∏y podstawowej znalaz∏o si´ 28 stoisk. Ka˝dy z odwiedzajàcych na stoiskach kiermaszowych móg∏ znaleêç coÊ
dla siebie – od ksià˝ek, p∏yt, gier i filmów poprzez bi˝uteri´, galanteri´ i ubrania a˝ po zabawki czy materia∏y biurowe. Przy wejÊciu do szko∏y zorganizowany
zosta∏ kàcik kó∏ka szachowego, gdzie dzieci mog∏y
poznaç podstawy gry czy same zagraç w szachy. Pi´knie zaprezentowa∏o si´ stoisko Êwietlicy, pe∏ne

wielkanocnych ozdób przygotowanych przez dzieci.
Panie Êwietliczanki w kolorowych strojach zbiera∏y
„cegie∏ki na Êwietlic´” – w zamian za prace dzieci.
Kiermaszowi towarzyszy∏a cz´Êç artystyczna, która
odbywa si´ zawsze na sali gimnastycznej. Wiosenno-wielkanocne wyst´py uczniów z klasy I C i II B
szko∏y podstawowej, którzy zaprezentowali swoje talenty aktorskie i wokalne, podziwiali dumni rodzice,
efektowny pokaz taƒca nowoczesnego zaprezentowa∏y tak˝e uczennice ze Szko∏y Taƒca V-dance.
W drugiej cz´Êci kiermaszu na hali sportowej odby∏
si´ turniej siatkówki, zorganizowany w ramach
programu „WF z klasà”, w którym bierze udzia∏ nasza
szko∏a. Na zakoƒczenie kiermaszu odby∏ si´ zorganizowany przez Rad´
Rodziców konkurs na
„Najpi´kniejszà Marzann´ 2015”.
Sta∏y punkt kiermaszu – kawiarenka
z pysznymi wypiekami
mam i babç, która cieszy si´ zawsze ogromnym powodzeniem,
spe∏ni∏a i tym razem
swoje zadanie – uciech´ dla podniebienia
i dochód dla szko∏y ☺.
Zbiórka elektroÊmieci tak˝e przynios∏a wymierne efekty

i kolejny samochód pe∏en sprz´tów odjecha∏ spod
szko∏y! Punkty otrzymane ze zbiórek wymienimy na
sprz´ty edukacyjne dla dzieci.
Âwietna wspó∏praca pomi´dzy dyrekcjà,
nauczycielami i rodzicami pozwoli∏a na osiàgni´cie tak du˝ego sukcesu, jaki odnios∏y
kiermasze w ZS 111 w tym roku szkolnym!
Dochód z kiermaszów przeznaczony zosta∏ i zostanie na sprz´ty sportowe dla uczniów. Do tej pory
zakupiliÊmy m.in. pi∏ki do siatkówki, pi∏ki no˝nej
i pi∏ki gimnastyczne, chust´ animacyjnà dla najm∏odszych i liczyd∏a punktów do gier zespo∏owych.
Dzi´kujemy wszystkim za zaanga˝owanie,
pomoc i aktywny udzia∏ w kiermaszach i mamy nadziej´, ˝e imprezy te wejdà do tradycji
szkolnej Zespo∏u Szkó∏ nr 111.
Rada Rodziców Zespo∏u Szkó∏ nr 111

Przedszkole i żłobek

Wawer, ul. Stradomska 12
www.puchpuch.pl
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W Dzielnicowym Konkursie Matematycznym
„Super Matematyk” organizowanym przez SP 86
Maksymilian Tomasik zajà∏ II miejsce.
W Dzielnicowym Konkursie Ortograficznym dla
klas trzecich „Z ortografià za pan brat” Alicja Borowicz (kl. 3a) zaj´∏a I miejsce, Ma∏gorzata Prusiecka (kl. 3a) – III miejsce.
W Dzielnicowym Konkursie Ekologicznym „W warszawskim parku” organizowanym przez Urzàd m.st.
Warszawy: w konkursie plastycznym Nina Aniserowicz (kl. 01), Wiktoria Kryƒska (kl. 1d) i Szymon
Traczewski (kl. 1d) uzyskali wyró˝nienia; w konkursie
literackim Sylwia Zàberg (kl. 2a) zosta∏a laureatem,
a Alicja Borowicz (kl. 3a) otrzyma∏a wyró˝nienie.

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

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

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student.
533-404-404.

◗ SPRZEDAM DOM W ZABUDOWIE BLIèNIACZEJ
–1/2 BLIèNIAKA, WESO¸A CENTRUM. Bardzo dobra
lokalizacja. 782 202 380.
◗ WAKACJE Z ANGIELSKIM – indywidualne lekcje dla
dzieci i m∏odzie˝y WYKORZYSTAJ WAKACJE W PE¸NI!+ Profesjonalne t∏umaczenia ANGIELSKI – POLSKI – ANGIELSKI. 600 229 649.

◗ Nowa restauracja w RadoÊci zatrudni pracowników na
stanowiska: KUCHARZ/KA ZMIANOWY-ZAST¢PCA
SZEFA KUCHNI, KUCHARZ/KA KUCHNI ZIMNEJ, KUCHARZ/KA KUCHNI GORÑCEJ, POMOC NA KUCHNI¢-ZMYWAK, KELNERÓW/KI, BARMANA/K¢. CV na adres: rekrutacja.radosc@gmail.com TEL. 605 98 77 94.

◗ Dzia∏k´ pracowniczà 450 m2 w Wawrze odstàpi´,
tel. 722264478.

◗ Wynajm´ na godziny sal´ konferencyjnà vis a vis
Urz´du dzielnicy Weso∏a oraz placyk na sprzeda˝
truskawek. tel. 693-862-799, parzonka@op.pl.

◗ Firma sprzàtajàca – sprzàtanie biur, mieszkaƒ, pranie
tapicerki i dywanów. Rachunki. tel. 505 28 77 81
www.firmasprzatajaca-warszawa.pl

MEBLE NA WYMIAR

ZDROWE STOPY

KSI¢GOWOÂå – PE¸NY ZAKRES

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).

◗ 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.

Dyrekcja Zespo∏u Szkó∏ nr 116

◗ Okazja. Sprzedam bezpoÊrednio atrakcyjne mieszkanie 60 m2 na osiedlu ogrodzonym 2 pi´tro, du˝y balkon, lod˝a+gara˝. Tel. 721 828 893. Nowe do zamieszkania.

Gabinet podologiczny

Konkurencyjne ceny od 90 z∏.
Dojazd do klienta gratis!

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

Licencja Min.Fin. 43690/2010

503-759-762
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Mi∏o jest nam poinformowaç, ˝e uczniowie naszej szko∏y odnoszà sukcesy w ró˝nych konkursach
nie tylko na szczeblu dzielnicowym, ale równie˝
i mi´dzynarodowym.
W Mi´dzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR MATEMATYCZNY” uczeƒ kl. 2b Jerzy Olkowski zosta∏ laureatem, a uczeƒ kl. 6b Filip Pi´tka otrzyma∏ wyró˝nienie.
W Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim Entliczek-Pentliczek „Poezja Jana Brzechwy” organizowanym przez SP 109: Max Olkowski (kl. 01)
– uzyska∏ I miejsce, Gabriela Wilgosz (kl. 1d)
– II miejsce, Remi Ragunet (kl. 1a) i Jan Spinkiewicz (kl. 2a) – wyró˝nienia.

W IX Dzielnicowym Konkursie Multimedialnym
„Wiem co jem – czyli zdrowe od˝ywianie” organizowanym przez SP 204 cztery dziewczynki z klas
trzecich przesz∏y do II etapu. Marcelinie Kowalskiej (kl. 3a) uda∏o si´ uzyskaç II miejsce.
W II Dzielnicowym Konkursie Multimedialnym
dla kl. IV–VI „Moje hobby” organizowanym przez
SP 86 Wiktor Lemieszka (kl. 6a) zajà∏ I miejsce,
a Piotr Traczewski (kl. 5a) – II miejsce.
W Miejskim Konkursie plastyczno-multimedialnym „Za ka˝dy kamieƒ Twój” pod patronatem Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty uczennica Klaudia
Bàk (kl. 6b) zaj´∏a III miejsce.
Gratulujemy!

250

Sukcesy uczniów SP nr 86

tel. 512 545 619 Falenica, ul. Bystrzycka 40

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

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

USŁUGI OGRODOWE
WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

HYDRAULIK

122

– TANIO I SOLIDNIE –

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW
I WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE

506 173 607

tel. 513 148 238

160

MAL ARZ
Malowanie r´czne i agregatem malarskim,
g∏adzie gipsowe. Konkurencyjne ceny.
Solidny z doÊwiadczeniem, nie pijàcy.

Tel. 503-759-763.

3

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne

ZaGRAJ NA GITARZE

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

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

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

Tel. 660-769-211

Tel. 695-622-848

Tel. 22 773 33 77

251

US¸UGI OGRODNICZE

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

tel. 691 260 269

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

www.hortus.waw.pl

Tel. 22 773 33 77

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■

anteny TV i SAT
■ domofony

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

196

115

REKL AMA

114

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

22
1

„HORTUS”

36

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

113

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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www.dom-kaszubski.pl

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

POKOJE LUB CAŁY DOM
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.

kontakt:
(wieczorem) tel. 601 314 822
marcin@dom-kaszubski.pl
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