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Warszawska Nagroda Edukacji
Kulturalnej dla Media Show!
szuka∏a odpowiedzi na pytanie, czy media sà najwa˝niejszym êród∏em wiedzy o Êwiecie, a tak˝e
– b´dàce efektem dzia∏aƒ edukacyjnych filmy
m∏odych ludzi o ww. tematyce. Projekt ∏àczy∏ we
wspólnych dzia∏aniach osoby pe∏ne pasji (m∏odych aktorów, edukatorów, zaanga˝owanych odbiorców), by∏ samodzielnym dzie∏em wawerskiej

m∏odzie˝y kierowanej przez wspania∏à animatork´, w czasie trwania rozrasta∏ si´ ponad oczekiwania jego twórców i stanowi∏ impuls do wielu
innych dzia∏aƒ. Choç dziÊ ju˝ zakoƒczony, zostawi∏
bardzo konkretne i trwa∏e efekty, relacje mi´dzyludzkie i kompetencje. Naszym zdaniem zas∏u˝y∏
na miejsce pierwsze :-).
Pani Monice i ca∏emu zespo∏owi projektu „Media
Show” sk∏adamy wielkie gratulacje i ˝yczymy kolejnych równie oryginalnych pomys∏ów i dalszych
sukcesów!
Hanna Kowalska

Fot. W. Paw∏owska

Stali czytelnicy „WiadomoÊci Sàsiedzkich” nazw´ projektu „Media Show” z pewnoÊcià skojarzà od razu. Wiedzà te˝, ˝e praktycznie wsz´dzie, gdzie wystawiono spektakl b´dàcy
g∏ównà cz´Êcià projektu, tam wzbudza∏ on zainteresowanie i zyskiwa∏ uznanie. DziÊ z radoÊcià
informujemy Was o kolejnej, jak˝e presti˝owej
nagrodzie dla tego oryginalnego projektu
autorstwa Pani Moniki Rokickiej, realizowanego
w WCK przez Teatr Ani Pó∏. W VII edycji konkursu Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej,
w kategorii Instytucje Animacji Kultury „Media
Show” zaj´∏o zaszczytne drugie miejsce!
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Przypomnijmy specyfik´ „Media Show”, bo
warto to przypomnieç. Jego tematem by∏o miejsce
cz∏owieka w Êwiecie mediów, a osià projektu by∏o
przedstawienie teatralne pt. „Show”, które ukazywa∏o interakcj´ pomi´dzy t∏umem a idolem
i uÊwiadamia∏o widzom, jak bardzo telewizja k∏amie. O atrakcyjnoÊci przekazu w du˝ej mierze decydowa∏o to, ˝e „Show” wciàga∏o widzów w pewnego rodzaju pu∏apk´ – stawia∏o ich w roli bohaterów i „na ˝ywym organizmie” pokazywa∏o
manipulacyjnoÊç mediów. Dodatkowà wartoÊcià
tego przestawienia, ∏àczàcego na jednej scenie
Êwiat fizycznego teatru z nowymi technologiami,
by∏a autorska muzyka Teatru Ani Pó∏.
Innymi elementami projektu by∏y: wystawa
grafik nawiàzujàcych tematykà i stylistykà (vaporwave) do przedstawienia oraz dzia∏ania edukacyjne: otwarte warsztaty dla m∏odzie˝y na temat mediów, mi´dzyszkolna debata oksfordzka, która

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"
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Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa zaprasza do nowej placówki

ul. Targowa 2 (rejon Stadionu Narodowego, naprzeciwko Teatru Powszechnego)
tel. 22 618 22 22 e-mail: rejestracja@okulistyka-targowa2.pl
22 252 22 00
www.okulistyka-targowa2.pl
Specjalizacja Centrum to diagnostyka i leczenie takich chorób jak:
● jaskra ● AMD ● choroby degeneracyjne siatkówki ● zaçma.
BADAMY ZARÓWNO DOROSŁYCH JAK I DZIECI.

Sigma shoes to sklep który skupia polskich
producentów skórzanego obuwia oraz torebek
w jednym miejscu.
Cechuje nas starannie dobrana kolekcja
przy Êcisłej współpracy z producentami
oraz ich projektantami.

I wiele innych Polskich marek...

= Wysoka jakoÊç skór naturalnych
ul. Kazimierza Szpotaƒskiego 4 / ul. ˚egaƒska
tel. 22 205 81 40
www.facebook.com/sigmashoesferio
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Paêdziernik w Radzie Dzielnicy
Po niespe∏na 23 miesiàcach prac dobieg∏a koƒca najwi´ksza w ostatnich latach inwestycja
w dzielnicy Wawer –
budowa tunelu w Mi´dzylesiu. Inwestycja,
której koszt wraz z wykupami gruntów oscylowa∏ wokó∏ 150 mln z∏otych, zosta∏a oddana dla ruchu samochodowego. Oficjalne
otwarcie nastàpi∏o 28 paêdziernika,
z udzia∏em Prezydent Warszawy Hanny
Gronkiewicz-Waltz, jej zast´pcy Pana Micha∏a Olszewskiego, Zarzàdu Dzielnicy
Wawer oraz radnych. Poza 80-metrowym
tunelem powsta∏y równie˝ 2 przejÊcia dla
pieszych z mo˝liwoÊcià wejÊcia na peron
kolejowy. Warto zaznaczyç, ˝e dodatkowo
na odcinku blisko 1 kilometra przebudowana zosta∏a ulica ˚egaƒska od ulicy Po˝aryskiego do ulicy Mrówczej. Wybudowane
zosta∏y ponadto nowe miejsca parkingowe,
które pos∏u˝à kierowcom w celu pozostawienia samochodu i przesiadki do pociàgu.
Inwestycja zosta∏a w ca∏oÊci sfinansowana
z bud˝etu Miasta Sto∏ecznego Warszawy,
a wykonawca, firma Strabag – co warte zauwa˝enia – wykona∏ i odda∏ inwestycj´
przed czasem, gdy˝ pierwotny termin by∏
planowany na listopad 2016.
W ostatnich dniach zosta∏a równie˝ podpisana umowa na budow´ ul. Jeziorowej na
odcinku od ul. Wa∏ Miedzeszyƒski do ul.
Przygodnej.
Zakres inwestycji zawiera m.in. budow´
kilometrowego odcinka ulicy, a tak˝e karczowanie drzew, budow´ chodników z p∏yt
betonowych, wjazdów do posesji z kostki
betonowej, ogrodzenia, progów zwalniajàcych, instalacj´ oÊwietlenia i budow´ telekomunikacyjnej instalacji kablowej. Dro-

ga ma byç gotowa do koƒca listopada
2017 r. Równolegle do inwestycji Miejskie
Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji planuje budow´ kanalizacji na tym
odcinku.
D∏ugo oczekiwana budowa tymczasowego parkingu przy stacji PKP Miedzeszyn
zosta∏a rozpocz´ta. Ma powstaç ponad 100
nowych miejsc parkingowych.
Budowa parkingu jest szczególnie potrzebna i u∏atwi ˝ycie bardzo licznej grupie
mieszkaƒców naszej dzielnicy, korzystajàcych z SKM i odwiedzajàcych centrum handlowe w Miedzeszynie u zbiegu ulic Patriotów i Lawinowej.
Powinien zniknàç tak˝e problem parkowania w pobliskich wàskich uliczkach Miedzeszyna, co dotychczas by∏o bardzo du˝ym utrudnieniem dla mieszkaƒców tych
ulic, a tak˝e problem ogromnych rozlewisk
wodnych powstajàcych w tej okolicy po
deszczach.
Jeszcze w tym roku planowana jest budowa tymczasowego parkingu przy stacji PKP
Falenica dla ok. 80 samochodów, który b´dzie usytuowany po zachodniej stronie torów kolejowych.

Dzielnica inwestuje równie˝ w infrastruktur´ o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Po otwarciu placu zabaw przy ulicy ¸asaka
w osiedlu Las nied∏ugo powstanie tam boisko pi∏karskie. Obiekt o wymiarach 40 na
74 m ma mieç nawierzchni´ z trawy syntetycznej, posiadaç pi∏kochwyty wokó∏ boiska,
a tak˝e oÊwietlenie, siedziska dla kibiców
i wiaty stadionowe.
Boisko ma byç gotowe jeszcze w tym
roku.
2 listopada odby∏o si´ równie˝ posiedzenie Komisji Inwestycyjnej poÊwi´cone sieci
komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy
Wawer, na spotkanie zaproszeni zostali
przedstawiciele Zarzàdu Transportu Miejskiego. Radni Komisji sformu∏owali kilka
wniosków – dotyczà one przede wszystkim
cz´stotliwoÊci, lepszego skoordynowania
kursów oraz zmiany przebiegu niektórych
linii, a byç mo˝e puszczenia nowych linii.
B´dà one procedowane na kolejnym posiedzeniu Komisji, które odb´dzie si´ ju˝ po
zamkni´ciu obecnego numeru WS.
Najwa˝niejszymi kwestiami podziel´ si´
z Czytelnikami w przysz∏ym miesiàcu.
Do us∏yszenia.
¸ukasz Kubik
radny dzielnicy Wawer

Z ˝alem ˝egnamy Êp. Joann´ Danielewicz – wieloletnià przewodniczàcà
Rady Osiedla Aleksandrów. Wszyscy, nie tylko mieszkaƒcy Aleksandrowa,
pami´tamy Jà jako bardzo zaanga˝owanà spo∏ecznie osob´, która tworzy∏a
zgrany duet z Boles∏awem Szostakiem z tej˝e rady osiedlowej. Walczy∏a
o ró˝norodne sprawy mieszkaƒców, reprezentowa∏a ich na sesjach Rady
Dzielnicy, by∏a tak˝e uczestnikiem nieformalnego konwentu rad osiedlowych.
Najserdeczniejsze wyrazy wspó∏czucia Rodzinie i Przyjacio∏om Zmar∏ej
sk∏ada Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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Informacje o zasadach reklamowania pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego przedstawiciela
handlowego: Artur Pawlak – tel. 884-864-592, e-mail: reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
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• Weso∏a • Rembertów – Bo˝ena Dole˝a∏, tel. 607-306-979, e-mail: reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
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150-lecie min´∏o, pamiàtki
po nim zostanà dla potomnych
Czas p´dzi jak szalony, zdaje si´, ˝e dopiero co
zaczynaliÊmy jubileuszowy rok 150-lecia powstania gminy Wawer, kalendarz p´ka∏
w szwach od zapowiadanych z tej okazji wydarzeƒ, a tu ju˝ 2016 rok chyli si´ ku koƒcowi i prawie wszystkie z rocznicowych imprez ju˝ za nami. Ale choç wawerski Ratusz, we wspó∏pracy
z WCK i innymi instytucjami, stawia∏ na dostarczanie prze˝yç, nie produktów, to jednak powsta∏o kilka wartych uwagi trwa∏ych
pamiàtek tego wa˝nego jubileuszu.
Zacznijmy od ksià˝ki „150 lat Gminy Wawer” – vademecum krajoznawczo-historycznego naszej dzielnicy i jej
okolic, napisanego przez Adama Cieçwierza, Iwon´ Derlatk´, Dorot´ Kozielskà i Krzysztofa
Oktabiƒskiego. Na 283 stronach
znajdziemy du˝o ciekawych informacji, wzbogaconych historycznymi zdj´ciami. Jest te˝ wykaz
miejsc i pomników memoratywnych. Ksià˝k´ mo˝na wypo˝yczyç w wawerskiej
Bibliotece przy ul. Trawiastej 10, mo˝na jà tam
te˝ nabyç na w∏asnoÊç za cen´ 10 z∏.
Drugà, du˝o bardziej oryginalnà publikacjà
wydanà z okazji 150-lecia Wawra jest „Tajemnica 13 portali”, czyli komiks w pomys∏owy sposób prezentujàcy histori´ naszej ma∏ej ojczyzny.
Autorka komiksu, Monika Rudnicka, umo˝liwi∏a
swoim bohaterom podró˝e w czasie, dzi´ki czemu si´gamy a˝ do czasów dawnych S∏owian,
a kolejne strony przenoszà nas w nast´pne
okresy historyczne. Czy znacie innà dzielnic´

Warszawy, która ma swój w∏asny komiks? Ja nie
znam :-). Znajdziecie go tak˝e w Bibliotece na
Trawiastej. Kosztuje 10 z∏.
Bez wychodzenia z domu i w zaledwie 7 minut
(jest te˝ wersja dla niecierpliwych – 30-sekundowa) mo˝ecie zapoznaç si´ z innym „produktem
jubileuszowym”. Znajdziecie go pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=Box-ABDxijQ
lub wpisujàc w wyszukiwark´ serwisu Youtube zapytanie: WAWER 7 min 1080p.
Wersja 30-sekundowa do znalezienia
pod has∏em WAWER 30 sek 1080p.
Nie b´dziemy zdradzaç, co zawiera,
zobaczcie sami!
Powy˝sza trójka oczywiÊcie nie
wyczerpuje listy trwa∏ych
owoców 150-lecia. Z tej okazji
powsta∏y te˝ inne publikacje,
jak chocia˝by „Wawerski Aleksandrów – spacer przez czasy
i miejsca”, o której pisaliÊmy miesiàc temu, a którà w tym numerze mo˝ecie wygraç :-), czy pamiàtki symboliczne, jak monety
wybijane na imprezach poÊwi´conych obchodom
rocznicy lub okolicznoÊciowa kartka pocztowa ze
znaczkiem. Ogromnà wartoÊcià sà tak˝e wszelkie
projekty kulturalne powiàzane z tà rocznicà. Ale
wymienione powy˝ej dwie publikacje i film wyró˝niajà si´ tym, ˝e sà pracami odnoszàcymi si´
do historii i teraêniejszoÊci ca∏ej dzielnicy.
Kto zaÊ czuje niedosyt po rocznicowych imprezach, mo˝e wybraç si´ na jeszcze dwa koncerty z tej okazji! Wydarzenia VIII edycji Wawer

BEZPIECZE¡STWO
w Wawrze i w Sadulu
– otwarte debaty
Komendant Komisariatu Policji
Warszawa Wawer i Komisja Spo∏eczna
Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
zapraszajà mieszkaƒców na otwartà
debat´ o bezpieczeƒstwie:

w osiedlu WAWER
– 17 listopada o godz. 18.00
w Zespole Szkó∏ nr 116 przy ul.
Korynckiej 33 (wejÊcie od Wichrowej)

w osiedlu SADUL
– 24 listopada o godz. 18.00
w Komisariacie Policji Warszawa
Wawer przy ul. Mrówczej 210

Bezpieczeƒstwo to nasza
wspólna sprawa. Przyjdê,
zabierz g∏os, pos∏uchaj!

Music Festival pod has∏em „150 lat Gminy Wawer – Historia i Przesz∏oÊç & RadoÊç i M∏odoÊç”
sà z tej racji bezp∏atne i ka˝dy z nich wzbogacony jest jubileuszowymi atrakcjami. Najbli˝szy
koncert ju˝ 20 listopada (o szczegó∏ach pisaliÊmy w poprzednim numerze, online znajdziecie
je tu: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/0/n/ 9716), a kolejny – 11 grudnia – zapowiadamy na nast´pnej stronie. Us∏yszymy na
nim hejna∏ Wawra – kolejnà unikalnà pamiàtk´ po 150-leciu.
Marta Frejtan

KONKURS!
Miesiàc temu zapraszaliÊmy Paƒstwa na spotkanie autorskie poÊwi´cone
wydanemu pod naszym patronatem medialnym spacerownikowi „Wawerski
Aleksandrów – spacer przez czasy i miejsca”. Mo˝na by∏o nabyç tam t´ publikacj´, a dziÊ zapraszamy do udzia∏u w konkursie, w którym mo˝na jà wygraç! Wystarczy odpowiedzieç na jedno pytanie: W którym wieku zosta∏ za∏o˝ony Aleksandrów?
SpoÊród prawid∏owych odpowiedzi nades∏anych do 30 listopada br. na adres
e-mailowy redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl lub pocztà tradycyjnà
na adres ul. Zwyci´zców 20 lok. 2, 03-938 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego) wylosujemy osob´, która otrzyma spacerownik.
Redakcja
REKL AMA

native speakers

anglik.pl
angielski – dzieci – dorosli
2
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ArtyÊci 150-lecia, Pojedynek Kulinarny
i Kolacja Wigilijna z Kayah
Grudzieƒ to czas prezentów, w naszej
dzielnicy 11 grudnia dostaniemy w prezencie mnóstwo atrakcji w ramach jednego
wieczoru z Wawer Music Festival!
Rzecz zacznie si´ ju˝ o 17.30, jak zwykle
w Hotelu Boss przy ul. ˚wanowieckiej 20.
Zaczynamy z wielkà pompà, od Gali Fina∏owej projektu „Artysta 150-lecia Wawra”,
ku upami´tnieniu trójki artystów, którzy ju˝
odeszli, i uhonorowaniu nagrodami drugiej
trójki laureatów. Muzycznym prezentem
b´dzie premiera Hejna∏u Wawerskiego
w wykonaniu jego twórcy – Gary’ego Guthmana. Wieczór uÊwietni swoim magnetycznym wokalem Kayah.
W dalszej cz´Êci wieczoru odb´dzie si´
tradycyjny ju˝ Pojedynek Kulinarny mistrzów Mariusza Okrasy i Jaros∏awa Meryka w Restauracji Malinowej Hotelu Boss.
Przyznacie Paƒstwo, ˝e nie co dzieƒ zdarza
si´ okazja, by zasiàÊç do wigilijnej kolacji
z Hannà Banaszak, Grzegorzem Turnauem, Zbigniewem Wodeckim, czy – jak
w tym roku – z Kayah. W Miedzeszynie wydarzy si´ to ju˝ po raz czwarty! Nasza Maestra obieca∏a skosztowaç wszystkich propozycji panów walczàcych o tytu∏ Króla
Smaków 2017 i wydaç swój wyrok. Paƒstwo
tak˝e b´dà mogli g∏osowaç! To jeden
z przywilejów posiadaczy vouchera, o którym mowa na plakacie obok.
Vouchery mo˝na nabyç w recepcji Hotelu
Boss (ul. ˚wanowiecka 20, tel. 22 51-66-100),
a bezp∏atne zaproszenia na koncert Kayah
w ramach Gali Fina∏owej 150-lecia mo˝na
otrzymaç w Wydziale Kultury Urz´du
Dzielnicy Wawer (ul. ˚egaƒska 1), lecz trzeba si´ spieszyç, gdy˝ liczba miejsc jest ograniczona. Posiadacze voucherów nie muszà
udawaç si´ do Urz´du Dzielnicy, wchodzà
na koncert na podstawie vouchera.
Hanna Kowalska
REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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iGrandpa po raz kolejny otwiera
przed seniorami wirtualny Êwiat
To ju˝ prawie rok, od kiedy czwórka studentów postanowi∏a zrobiç coÊ dobrego dla
innych i zrealizowaç wspólnie projekt spo∏eczny „iGrandpa” w ramach olimpiady
„Zwolnieni z teorii”. Skorzysta∏o z niego
prawie 120 beneficjentów – seniorów, którzy postanowili nauczyç si´ czegoÊ nowego
i wziàç udzia∏ w darmowych szkoleniach
z zakresu obs∏ugi urzàdzeƒ elektronicznych.
„Dla ca∏ego naszego zespo∏u – czwórki
studentów, dzia∏ania spo∏eczne przynoszà
niesamowità satysfakcj´ i doÊwiadczenie.
Praca z seniorami przynios∏a nam bardzo
du˝o radoÊci – wszystkie indywidualne spotkania, rozmowy przez telefon przy zapisach,
ich ch´ç do rozwijania si´ i poznawania
„Êwiata m∏odzie˝y” – Facebooka, Skype'a,
maila, internetu, uÊmiechy, kiedy napisali
swój pierwszy tekst w edytorze tekstów, zaskoczenie, kiedy klawiatura na tablecie sama
si´ pojawi∏a, wydawane odg∏osy „ziuuuu!”,
kiedy „zrzuciliÊmy na pasek” okno przeglàdarki, czy pierwsze w ˝yciu zrobione selfie
komputerem/ tabletem z dodaniem filtra to
by∏y naprawd´ niesamowite momenty”
– mówi Ola Ksionek, kierownik projektu.
Projekt zakoƒczy∏ si´ du˝ym sukcesem,
dlatego b´dzie kontynuowany. Wspó∏pracujàc z warszawskim projektem E-senior
i firmà iSpot, do koƒca grudnia planujemy

przeprowadziç jeszcze 2 cykle szkoleƒ
w ró˝nych miejscach Warszawy.
Najbli˝sze szkolenia z obs∏ugi tabletu odb´dà si´ w Bibliotece nr 82 w Miedzeszynie,
ul. Agrestowa 1, w terminach:
■ 24.11 w godzinach 14.00–16.00
■ 25.11 w godzinach 16.00–18.00
■ 30.11 w godzinach 16.00–18.00.
Zapisy pod numerem: 22 872 43 78.

Zapraszamy do zapisów i kontaktu!
Ch´tnie odpowiemy na wszystkie pytania.
■ Rafa∏ Borowy – 531 078 780
■ Maciej G∏ogowski – 781 380 034
■ Ewa Wygl´dowska – 692 223 857
Nigdy nie jest za póêno,
aby zawsze byç na czasie!
https://www.facebook.com/iGrandpa1
Zespó∏ iGrandpa

Charytatywny Andrzejkowy Marsz
Nordic Walking i Piknik Rodzinny
Fundacja Wspieramy Rozwój CZD zaprasza
w niedziel´ 27 listopada w godz. 10.00–15.00
do obiektu hotelarskiego PATRON w Mi´dzylesiu (ul. Dzieci Polskich 20, obok Centrum Zdrowia Dziecka) na charytatywny marsz NW i piknik dla ca∏ych rodzin.
Atrakcje: wró˝by andrzejkowe, kiermasz,
zabawy i gry dla dzieci, ognisko, prezenty, rekonstrukcja historyczna.
Zapisy na marsz i szczegó∏owe informacje:
tel. 533-195-295, wspieramy.czd@gmail.com.
Cegie∏ka od uczestników marszu: 20 z∏, studenci, dzieci od lat 14 i seniorzy: 10 z∏, dzieci

m∏odsze: nie p∏acà. Wp∏ata na konto fundacji
do 25.11.2016:
FUNDACJA WSPIERAMY ROZWÓJ CZD
ul. Partyzantów 6a, 05-123 Chotomów
BANK PKO B.P. I/O w Legionowie
87 1020 1026 0000 1402 0250 5261
lub gotówkà w dniu imprezy od godziny 9.00
w recepcji hotelu (op∏ata podwy˝szona o 2 z∏).
Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na
renowacj´ zespo∏u poradni w Centrum Zdrowia Dziecka.

Gwiazdka, którà mo˝esz si´ podzieliç
z sàsiadem (po raz kolejny!)
N
A
S
Z

Âwi´ta bo˝onarodzeniowe to czas, kiedy intensywniej troszczymy si´
o w∏asnà rodzin´. Ale mo˝e to byç tak˝e czas, aby pomyÊleç o tych,
którzy na co dzieƒ sà blisko, ale z nimi praktycznie nie rozmawiamy.
Kim oni sà? To nasi sàsiedzi!

P
A
T
R
O
N
A
T

Ju˝ na poczàtku listopada rozpoczynamy przygotowania do Êwiàt Bo˝ego Narodzenia – planujemy zakupy Êwiàteczne, w supermarketach mo˝na us∏yszeç
Êwiàteczne piosenki, a dzieci odliczajà
dni do Wigilii. WÊród Êwiàtecznej bieganiny ∏atwo jest zapomnieç o tych, których mijamy codziennie, czyli o naszych sàsiadach. To oni
troszczà si´ o nasze mieszkanie, kiedy wyje˝d˝amy na urlop, i dzielà si´ z nami najwa˝niejszymi informacjami.
„Podwórkowa Gwiazdka” to okazja, aby
sp´dziç troch´ wi´cej czasu z tymi, którzy cz´sto mieszkajà za Êcianà, a w codziennym poÊpiechu nie mamy okazji zamieniç z nimi nawet s∏owa. Jest to oddolna inicjatywa sàsiedzka majàca na celu zintegrowanie Êrodowisk
sàsiedzkich – to taka zimowa edycja ju˝ dobrze
znanego Dnia Sàsiada. Sposób sp´dzenia tego
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niezwyk∏ego czasu zale˝y od ch´ci i pomys∏ów
samych sàsiadów: czy to b´dzie wspólna herbata, Êpiewanie kol´d czy te˝ dzielenie si´
Êwiàtecznymi wypiekami. Fina∏ akcji przewidziany jest na 10 grudnia. W akcji mo˝e wziàç
udzia∏ ka˝de sàsiedztwo, a inicjatyw´ mo˝na
zorganizowaç na w∏asnym podwórku, klatce
lub w okolicznej kawiarni.

Aby wziàç udzia∏ w Podwórkowej Gwiazdce, nale˝y najpierw porozmawiaç ze swoimi
sàsiadami, czy chcà si´ przy∏àczyç do akcji, i ustaliç form´
sp´dzenia wspólnego czasu. Nast´pnie warto
wype∏niç zg∏oszenie dost´pne na stronie
www.inicjatywysasiedzkie.pl, aby otrzymaç pakiet startowy dla aktywnych sàsiedztw, m.in. sàsiedzkie kartki pocztowe, plakaty Podwórkowej
Gwiazdki do w∏asnor´cznego wype∏nienia oraz
foremki do ciasta. Poprzez plakat mo˝na poinformowaç swoich sàsiadów o akcji, a tak˝e zmobilizowaç tych niezdecydowanych.
Dlaczego warto? – Chocia˝by dla budowania
zwyk∏ej, ludzkiej sàsiedzkiej ˝yczliwoÊci, której
cz´sto brakuje nam na co dzieƒ – mówi Agata
Konarzewska, koordynatorka Q-Ruchu Sàsiedzkiego. Wi´cej informacji o akcji znajduje si´ na
stronie: www.inicjatywysasiedzkie.pl/podworkowagwiazdka.
Doceƒmy naszego sàsiada za to, ˝e jest!
Agata Tereba
/ Centrum Wspierania
AktywnoÊci Lokalnej CAL
Podwórkowa Gwiazdka realizowana jest w ramach projektu „Warszawa Lokalnie” wspó∏finansowanego ze Êrodków m.st. Warszawy.
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praszanymi przez organizatorów
wyk∏adowcami. Ju˝ na poczàtku
listopada odb´dzie si´ konferencja Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Tenisa, na której
obok Mieczys∏awa Bogus∏awskiego (w latach 2001–2008
trener przygotowania fizycznego Jerzego Janowicza) i Krzysztofa Guzowskiego (fizjoterapeuta Agi Radwaƒskiej) wystàpi
nasz trener Boles∏aw Szmyd (trener przygotowania motorycznego Marcina Matkowskiego).
AktualnoÊci, informacje oraz
zdj´cia z konferencji na stronie
www.tenisbreak.pl i profilu na
Facebooku Break Klub Tenisowy.

Hiszpaƒskie inspiracje
Dla dobrego trenera wiedza i umiej´tnoÊci to
podstawa. Nasi trenerzy szlifujà swoje umiej´tnoÊci tenisowe, grajàc niezliczone iloÊci godzin
na korcie. Gr´ na punkty çwiczà podczas sparingów w ramach challenge’u BK (aktualnie pozycja
lidera nale˝y do trenera Micha∏a Caruka ☺). Rywalizujà te˝ w Lidze Klubowej z innymi warszawskimi klubami tenisowymi. Dbajà równie˝
o kondycj´ fizycznà, m.in. biegajàc, p∏ywajàc,
uczestniczàc w zaj´ciach fitness, je˝d˝àc na rowerze. Sprawne cia∏o i wysoki poziom tenisowy
to ich baza, a wiedza i umiej´tnoÊç jej przekazania zawodnikom to klucz do sukcesu. Dlatego
trenerzy Klubu Tenisowego Break pog∏´biajà
swojà wiedz´ i poszerzajà horyzonty, bioràc
udzia∏ w warsztatach dotyczàcych wszystkich
aspektów zwiàzanych z tenisem.

W paêdzierniku podczas
27 Konferencji Trenerów
Tenisa mieliÊmy okazj´ wys∏uchaç wyjàtkowo ciekawych wyk∏adów prowadzonych przez utytu∏owanych
trenerów z Hiszpanii.
Swoim doÊwiadczeniem
podzieli∏ si´ z nami legendarny trener hiszpaƒskiej
szko∏y tenisowej – Jofre
Porta, który wspó∏pracowa∏
z takimi gwiazdami jak Rafael Nadal czy Carlos Moya.
Trenerzy Breaka nie tylko
sà s∏uchaczami konferencji,
ale te˝ nierzadko sami sà za-

Trener Andrzej i Jofre Porta

Tekst i zdj´cia M.Sz.

W najm∏odszej kategorii ligowej nasza grupa ch∏opców z 2009
roku zdecydowanie wygra∏a swojà lig´, potwierdzajàc niesamowite mo˝liwoÊci,
jakie drzemià w tej dru˝ynie.
To by∏a niezwykle udana jesieƒ dla wszystkich naszych grup treningowych. Ci którzy ju˝
byli w pierwszej lidze, pewnie si´ w niej utrzymali, a ci którzy mieli mo˝liwoÊç awansu, zrobili to w sposób niepozostawiajàcy wàtpliwoÊci, kto by∏ najlepszy.
Nie mo˝na zapominaç równie˝ o wielkim wydarzeniu, jakim jest kolejny przyjazd Reprezentacji Polski. Podopieczni Trenera Adama Nawa∏ki
goÊcili na stadionie KS ZWAR przed meczami
z Armenià i Danià, co kolejny raz by∏o okazjà do
zaproszenia na trening ch∏opców trenujàcych
w naszym Klubie. Tradycyjnie oprócz asysty na
zaj´ciach nasi zawodnicy mieli mo˝liwoÊç zebrania autografów i zrobienia wspólnych zdj´ç.
To by∏a niezwykle intensywna jesieƒ dla
wszystkich zawodników i pracowników KS ZWAR,
ale ogromne sukcesy i chwile wielkiej radoÊci
pokazujà nam, ˝e droga, którà sobie przyj´liÊmy, jest s∏uszna, co daje tylko motywacj´ do
jeszcze wi´kszej pracy.

AktualnoÊci z Klubu Sportowego ZWAR
Koniec paêdziernika to okres, w którym nasi
zawodnicy koƒczà treningi na boiskach przy ulicy Po˝aryskiego i stopniowo przenoszà si´ na
Orliki, w przypadku starszych ch∏opców, lub na
hal´, w przypadku m∏odszych dzieci. Zanim jednak na dobre rozpocznie si´ okres zimowy, do
koƒca zbli˝ajà si´ rozgrywki ligowe, co jest
znakomitym czasem na podsumowanie dotychczasowej pracy.
Najstarsza grupa, rocznik 2002, do samego
koƒca bi∏a si´ o awans do Ekstraligi, ostatecznie gubiàc punkty w meczach wyjazdowych
i pozostajàc w I lidze wojewódzkiej. Podobnie
druga nasza najstarsza grupa, ch∏opcy urodzeni
w roku 2004.
Bardzo dobry wynik zanotowali reprezentanci
rocznika 2005. Jako beniaminkowi I ligi posz∏o
im znakomicie i do ostatnich chwil rywalizujà
o drugie miejsce w lidze.
Najwi´kszy sukces odnieÊli jednak zawodnicy
z rocznika 2006, którzy równie˝ jako beniaminek
I ligi zaskoczyli wszystkich swojà niesamowità
postawà. W najwy˝szej klasie rozgrywkowej
walczà o podium, pokonujàc takie marki jak Legia Warszawa i Escola Varsovia.

Na salony wracajà równie˝ ch∏opcy z rocznika
2007, którzy na trzy kolejki przed koƒcem rozgrywek wygrali swojà grup´ i zapewnili sobie
awans do pierwszej ligi, gdzie na wiosn´ zmierzà si´ z najlepszymi dru˝ynami na Mazowszu.
Rocznik 2008 równie˝ Êwi´tuje awans, tym
razem do II ligi, co wynika z faktu, ˝e rozgrywki
na tym poziomie dopiero stratujà i dru˝yny stopniowo awansujà szczebel wy˝ej.

KS ZWAR

REKL AMA

Zabiegi PODOLOGICZNE na:
● odciski,
● wrastające paznokcie,
● pękające pięty.

ZAPRASZAMY!
Zadzwoń już dzisiaj! :-)

tel. 500

033 730

Dla czytelników 50% zniżki!

nozderko.com
facebook.com/nozderko

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ul. Szaserów 109, lok. nr 1
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strz´bski wÊród ch∏opców i Amelia Kalita-Gr´da
wÊród dziewczynek.
Organizatorzy chcieliby podzi´kowaç
za pomoc w przeprowadzeniu zawodów
firmie „COBI”, Klubowi Miedzeszyn
i Dzielnicy Wawer.
Sezon halowy rozpocz´li równie˝ starsi
tenisiÊci z RadoÊci. Dru˝yna m∏odzików
w pierwszym meczu w ramach Halowych
Dru˝ynowych Mistrzostw Polski pokona∏a
ekip´ WTS Orze∏ Warszawa 3:0. Julek Herok i Micha∏ Marchewka wygrali odpowiednio z Kajetanem Kossakowskim i Antonim
Micha∏owskim i ju˝ po singlach rozstrzygn´li losy meczu. Na koniec reprezentanci
UKT RadoÊç 90 okazali si´ lepsi równie˝
w grze podwójnej.
Dru˝yna „Nowoczesnych Asów”, zwyci´zców Talentiady.
Anna Niemiec

„Asy” wyciàgn´∏y asa z r´kawa
W drugiej po∏owie paêdziernika Uczniowski Klub Tenisowy RadoÊç 90 zorganizowa∏
kolejnà Wawerskà Talentiad´. W XII edycji
tych zawodów zwyci´˝y∏a dru˝yna „Nowoczesnych Asów”. Na dwóch pozosta∏ych stopniach podium stan´∏y „Soko∏y” i „FC Kapcie”.
Dzieci, z rocznika 2006 i m∏odsze, jak co
roku rywalizowa∏y w trzech konkurencjach:
sprawnoÊciowych, grach zespo∏owych i paratenisowych. Ekipa „Nowoczesnych Asów”,
w której sk∏ad weszli Amelia Kalita-Gr´da,
Kuba Janeczek, Maks Mróz i Oskar Zapolski,
okaza∏a si´ najlepsza we wszystkich trzech
konkurencjach. Indywidualnie w testach
sprawnoÊciowych najlepiej wypadli Kuba Ja-

Zimowe konkursy WCK Zastów
WCK Zastów serdecznie zaprasza do udzia∏u
w konkursach plastycznych o przyjemnie bo˝onarodzeniowej tematyce:

zawiesiç na choince. Wszystkie techniki dozwolone oprócz plastelinowej, wa˝ne jest, aby prace by∏y wykoƒczone z ka˝dej ze stron.

1. XIV Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „Ozdoba
choinkowa”

2. XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Pocztówka do Âwi´tego Miko∏aja”

Zapraszamy do stworzenia
ozdób choinkowych z wykorzystaniem tradycyjnych
wzorów i materia∏ów lub
wykonania oryginalnych
i nowoczesnych bombek, które mo˝na b´dzie

Ju˝ wkrótce za oknem b´dzie bia∏o i mroêno.
JeÊli chcecie poczuç równie˝ magi´ zbli˝ajàcych
si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, to zapraszamy do
udzia∏u w konkursie. Na zwyci´zców czekajà
nagrody! Szczegó∏y udzia∏u, kryteria oceny
prac oraz kategorie wiekowe znajdujà si´
w regulaminie. Zapraszamy do udzia∏u, to
ju˝ XVIII edycja!

Regulaminy dost´pne na stronie:
http://www.wck-wawer.pl/zastow/.
WCK Zastów

GAW¢DY RADIOWE
w Wawerskim Centrum Kultury
WiadomoÊci Sàsiedzkie patronujà nowemu projektowi Wawerskiego
Centrum Kultury. „Teresa Drozda i jej radiowe pere∏ki” to cykl spotkaƒ
z wieloletnià dziennikarkà radiowà i pasjonatkà polskiej piosenki.
W mi´dzyleskiej filii w ka˝dy trzeci czwartek miesiàca Teresa Drozda
przypomina kultowe audycje radiowe i niezapomniane postacie
P
polskiej kultury. Gaw´dy obfitujà w anegdoty i historie nieznane,
A
a ilustrowane sà adekwatnymi piosenkami. Spotkania majà charakT
R
ter radiowej audycji, zatem mo˝na si´ na nich poczuç jak w studiu.
O
Kiedy ostatni raz s∏uchali Paƒstwo radia? – tak swoje gaw´dy
N
A
wprowadzajàce w magiczny Êwiat piosenki i kabaretu rozpoczyna
T
Teresa Drozda. I choç w pierwszej chwili wi´kszoÊç z nas mo˝e odpowiedzieç „dziÊ” czy „wczoraj”, to w pytaniu tym chodzi o prawdziwe s∏uchanie radia – nie przy okazji pracowania czy jazdy samochodem,
ale poÊwi´cenie ca∏ej swojej uwagi temu, co chce nam przekazaç s∏uchana
stacja, o takie s∏uchanie jak w czasach przed pojawieniem si´ telewizora.
W najbli˝szy czwartek – 17 listopada dziennikarka przypomni Jeremiego Przybor´, a w grudniowej edycji, która przypada na 15 grudnia, Pani
Teresa przybli˝y nam twórczoÊç i anegdoty z ˝ycia Stefanii Grodzieƒskiej –
pisarki, satyryczki, aktorki estradowej i teatralnej. Zapraszamy o godz. 18.30
do Wawerskiej Strefy Kultury przy ul. ˚egaƒskiej 1a. Wst´p wolny.
N
A
S
Z
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o godz. 17.00 w Kinokawiarni STACJA FALENICA. Po
spektaklu – spotkanie z autorem powieÊci oraz otwarcie wystawy artefaktów i wspomnieƒ o kinie Szpak.

WYBRANE PROPOZYCJE NA LISTOPAD

29 listopada / wtorek / godz. 11.00
DZIE¡ PLUSZOWEGO MISIA – warsztaty interdyscyplinarne w ramach projektu AKADEMIA MA¸EGO
ARTYSTY, adresaci: dzieci od lat trzech z opiekunami,
prowadzenie Izabela Sitkowska. Wst´p 10 z∏.

WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73

ciç? PrzynieÊ je, a wspólnie zastanowimy si´, jak je
przerobiç, i pomo˝emy Ci to zrobiç! Wst´p 25 z∏.

4–24 listopada
KAPLICZKI WAWERSKIE – wystawa autorstwa W∏odzimierza Zalewskiego. W∏odzimierz Zalewski jest mieszkaƒcem dzielnicy Wawer, fotografikiem, który uwiecznia
ciekawe miejsca dzielnicy. Jednym z elementów jego
zbiorów sà zdj´cia wawerskich kapliczek. Wystawa ma
na celu pokazanie tych, cz´sto zapomnianych, obiektów.

24 listopada / czwartek / godz. 18.00
DYSKUSYJNY KLUB KSIÑ˚KOWY. Spotkanie dyskusyjnego klubu ksià˝kowego, prowadzenie Paulina
P∏atkowska. Wst´p wolny.

17 listopada / czwartek / godz. 15.00
KTO-CO-JAK. Grupa ta powsta∏a z inicjatywy Wawerskiego Centrum Kultury. To miejsce spotkaƒ przedstawicieli ró˝nych instytucji i nie tylko instytucji, zainteresowanych kulturà i oÊwiatà w Wawrze. To spotkanie grupy
b´dzie mia∏o nietypowà form´ warsztatu teatralnego.

18 listopada / piàtek / godz. 18.30
POTA¡CÓWKA WAWERSKA – sp´dê z nami wieczór na ludowo. Zabawa taneczna z muzykà na ˝ywo
prowadzona przez Katarzyn´ ˚ytomirskà. Zabawa organizowana wspólnie z Polskim Towarzystwem Twórczej Edukacji. Wst´p wolny.

17 listopada / czwartek / godz. 18.30
TERESA DROZDA I JEJ RADIOWE PERE¸KI. KABARET STARSZYCH PANÓW. Kolejne spotkanie z gaw´dami radiowymi Teresy Drozdy. Wi´cej o projekcie
w oddzielnym artykule.

19 listopada / sobota / godz. 10.00–13.00
O˚YWIAMY SZTUK¢ HAFTU – WARSZTATY HAFTU URZECZA¡SKIEGO. Zapraszamy osoby poczàtkujàce i takie, które chcà podzieliç si´ swoim doÊwiadczeniem. Warsztaty organizowane sà wspólnie z Polskim Towarzystwem Twórczej Edukacji. Prowadzenie
Ewa Rdzanek. Wst´p wolny.

19 listopada / sobota / godz. 18.00
ÂWIATY I ZAÂWIATY. Spotkaniem z W∏odzimierzem
Zalewskim, autorem wystawy Kapliczki wawerskie po∏àczone z recitalem Aleksandry Jankowskiej i Romana
Ziemlaƒskiego.
24 listopada / czwartek / godz. 12.00
ZGODA NA EKSPERYMENT. Wi´cej o projekcie
w oddzielnym artykule.

SCENA FERIO
Wawerskie Centrum Kultury zaprezentuje si´
na SCENIE FERIO 26–27 listopada 2016.
26 listopada / sobota / godz. 11.00–13.00
Wawerskie Sobótki Artystyczne – Âwiat∏o i cieƒ,
spotkania warsztatowe dla dzieci z opiekunami, zabawy z clownem Paw∏em Coolkiem Kuleszà.
godz. 16.00–17.00
Scena: Stragan Bajek – spektakl dla dzieci przygotowany przez WCK filia Falenica.
Na terenie CH Ferio Wawerski Teatr W´drowny
w strojach z epoki.
27 listopada / niedziela
godz. 11.00–13.00 – Ceramiczne zaj´cia warsztatowe dla dzieci.
godz. 16.00–18.00 – Zgrany Wawer – gry planszowe przygotowane przez WCK filia Anin.
godz. 16.00–17.00 – Scena: Miniwarsztaty i koncert
Micha∏a So∏tana.
Wyst´py utalentowanej m∏odzie˝y wawerskiej (WCK
filia Zastów, Ognisko Muzyczne im. A. Kulikowskiego).
DIALOGI: S¸OWO, OBRAZ, DèWI¢K
INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT LITERACKI – AKCJA
KSIÑ˚KA NA MARGINESIE / paêdziernik-grudzieƒ
Stwórzmy wspólnie niepowtarzalne ksià˝ki. Ksià˝ki do
wypo˝yczenia w pokoju nr 12 na parterze. Informacje:
5 0 3 3 4 4 8 0 3, a r e d z i s z @ w c k-w a w e r . p l

WCK FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
18 listopada / piàtek / godz. 19.00
WIECZÓR UPCYKLINGOWY DLA KOBIET. Masz
ubrania, w których nie chodzisz, a szkoda ci je wyrzu-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WCK FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40

22 listopada / wtorek / godz. 19.00
DZIWNY PRZYPADEK DOKTORA TRZYMAJA –
spektakl kabaretu ZADRA, przedstawiajàcy w krzywym
zwierciadle relacje lekarz-pacjent. Doskona∏a farsa ukazujàca nami´tnoÊci i przywary ludzkie. Wst´p wolny.
25 listopada / piàtek / godz. 17.30
LUDZIE WAWRA – O KRYSTYNIE KRAHELSKIEJ
– o niezwyk∏ym ˝yciu poetki, sanitariuszki Powstania
Warszawskiego, twarzy warszawskiej Syrenki opowie
honorowa prezes Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy
– Marzena Grochowska.

KINO ZA ROGIEM
21 listopada / poniedzia∏ek / godz. 19.00
W KR¢GU MI¸OÂCI, re˝. Felix Van Groeningen, od
16 lat, wst´p 5 z∏.
28 listopada / poniedzia∏ek / godz. 19.00
DZIÂ JESTEM BLONDYNKÑ, re˝. Marc Rothemund,
od 16 lat, wst´p 5 z∏.

WCK FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
17 listopada / czwartek / godz. 11.00
POMYS¸OWE S¸OWA, czyli KRZY˚ÓWKI Z HUMOREM – spotkanie w ramach FALENICKICH SPOTKA¡ SÑSIADÓW, w programie: rozwiàzywanie
i wspólne tworzenie nowych krzy˝ówek. Spotkania
mieç b´dà charakter cykliczny. Powsta∏e krzy˝ówki publikowaç b´dziemy w drukach WCK filia Falenica, np.
w gazetkach teatralnych, repertuarach miesi´cznych.
Dla osób, które przyÊlà prawid∏owe rozwiàzania, przewidujemy nagrody ksià˝kowe (z zasobów w∏asnych
WCK filia Falenica). Wst´p wolny.
20 listopada / niedziela / godz. 17.00
KINO SZPAK – premiera spektaklu wg powieÊci Marka
¸awrynowicza na temat historii Falenicy, scenariusz i re˝yseria Szczepan Szczykno, wykonanie Teatr FALENICA.
Wst´p wolny. Druga szansa obejrzenia spektaklu powsta∏ego w ramach projektu KINO SZPAK. STACJA FALENICA, który jest jednym z wydarzeƒ z okazji 150.
rocznicy powstania Wawra, b´dzie 27 listopada

WCK FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
18 listopada / piàtek / godz. 14.00–15.00
EKO-OBRAZY – wernisa˝ projektu TERMINAL KULTURY
przestrzeƒ artystyczna dla wszystkich, na którym zostanà
wr´czone dyplomy i nagrody finalistom. Wst´p wolny.
19 listopada / sobota / godz. 17.00–21.00
ANDRZEJKOWE RYTMY – zabawa taneczna dla
mieszkaƒców z zespo∏em One Man Band. Realizacja
w ramach projektu Sàsiad – kultura, kreatywnoÊç.
Oferta skierowana do osób doros∏ych. Wst´p 20 z∏.
23 listopada / Êroda / godz. 16.00–17.00
DZIE¡ KREDKI – familijne warsztaty plastyczne
z okazji Dnia Kredki. Oferta przeznaczona dla dzieci
w wieku 5–10 lat. Wst´p wolny.
25 listopada / piàtek / godz. 17.30–19.00
ANDRZEJKI – familijna zabawa dla dzieci. Realizacja
w ramach projektu Sàsiad – kultura, kreatywnoÊç.
Oferta skierowana do rodzin. Wst´p wolny.

WCK FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
19 listopada / sobota / godz. 15.00
RYBAK I ˚URAW – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru Arlekin na podstawie klasycznej japoƒskiej baÊni. Wst´p wolny.
19–20 listopada / wst´p wolny
XII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLÑD PIOSENKI EUROPEJSKIEJ NUTKA POLIGLOTKA 2016
sobota / godz. 9.00–21.00 Przes∏uchania, Hotel Boss,
ul. ˚wanowiecka 20, Warszawa.
niedziela / 12.00–20.00 Warsztaty wokalno-muzyczne, koncert, rozdanie nagród.
24 listopada / czwartek / godz. 18.00
KULTURALNA AKADEMIA SENIORA – GRA
PLANSZOWA BINGO. Cykliczne spotkania, na których seniorzy rozwijajà swoje pasje, zdolnoÊci i zainteresowania. Wst´p wolny.

WCK FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
17 listopada / czwartek / godz. 11.00–11.45
SPOTKANIE Z EWÑ KO¸ACZY¡SKÑ, autorkà ksià˝ki
O.G.R.Ó.D. – OlÊniewajàce Grzàdki i Rabatki Ówczesne i Dzisiejsze – warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 3–5 lat z opiekunami w ramach projektu
Trele morele. Wst´p wolny.
24 listopada / czwartek / godz. 13.00–15.00
SZYDE¸KO I DRUTY – spotkanie z cyklu Artystyczna
Akademia Doros∏ego Sàsiada dla Paƒ i Panów odkrywajàcych talenty. Celem spotkania jest poznanie i rozpowszechnienie wa˝nej ga∏´zi kobiecego rzemios∏a
ludowego oraz zach´canie do tworzenia w∏asnych
praktycznych wytworów we∏nianych.

WCK
Pe∏en program WCK znajdziecie Paƒstwo na naszej
stronie pod adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/130/n/9750.
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Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych od organizatorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.
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Podaruj swojemu dziecku wyjàtkowy prezent na Êwi´ta!
Prawdziwy list od... Êw. Miko∏aja!
■

■
■

Wybierz treÊç listu i dodaj kilka szczegó∏ów
dotyczàcych Twojego dziecka, aby list by∏ napisany specjalnie dla niego.
Wp∏aç drobnà darowizn´.
Czekaj na kopert´ z prawdziwym listem od
Êw. Miko∏aja.

Pami´taj, ˝e wysy∏ajàc ten list, nie tylko
sprawisz radoÊç swojemu dziecku, ale pomo˝esz te˝ przywróciç uÊmiech na twarzach dzieci – podopiecznych Fundacji Dajemy Dzieciom
Si∏´. Wszystkie darowizny zostanà przekazane
na pomoc dzieciom – ofiarom przemocy i wykorzystywania.
Fundacja Dajemy Dzieciom Si∏´

nym kinie odnajdà si´ mocne kobiety. JesteÊmy przekonani, ˝e
film dorówna poziomem swoim poprzednikom.

Do zobaczenia na Stacji!
Czy wiedzà Paƒstwo, ˝e w wielu krajach od listopada mieszkaƒcy sà naÊwietlani specjalnymi lampami, ˝eby zrekompensowaç im brak s∏oƒca? Na Stacji Falenica co prawda takich nie
mamy, ale skutecznie leczymy z symptomów jesienno-zimowej
depresji za pomocà tysiàcwatowej lampy w naszym projektorze. I Êwietnych filmów.
„Pitbull” Patryka Vegi to seria wyjàtkowa w polskim kinie.
Film sensacyjny, który z ka˝dà kolejnà cz´Êcià kreuje nowe
gwiazdy i ikoniczne postacie. Po genialnym „Despero” Marcina
Dorociƒskiego w pierwszej cz´Êci, przyszed∏ czas na Piotra Stramowskiego jako „Majami” w cz´Êci drugiej. W cz´Êci trzeciej,
która na Stacji zadebiutuje 18 listopada, zobaczymy, jak w moc-

RUCH TO ZDROWIE
Od marca 2016 realizowany jest w Wawrze projekt „RUCH TO ZDROWIE – prozdrowotne zaj´cia ruchowe dla seniorów”.
To ca∏oroczny kompleksowy program aktywnoÊci fizycznej seniorów mieszkajàcych
w dzielnicy Wawer. Projekt wygra∏ w edycji
2016 bud˝etu partycypacyjnego.
Sk∏ada si´ z odpowiednio dobranych
zaj´ç ruchowych – gimnastyki ogólnej
i specjalnej, marszów nordic walking oraz
z wyk∏adów zach´cajàcych do aktywnoÊci
fizycznej. Wszystkie zaj´cia sà bezp∏atne
dla uczestników. Gimnastyka odbywa si´
w Wawerskim Centrum Kultury i w Falenicy w klubie „Medical fitness”. Z kijkami do nordic walkingu maszerujemy po
Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
Program zakoƒczy si´ w grudniu.
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Znajà Paƒstwo to uczucie, kiedy wydaje si´, ˝e wszyscy wokó∏
zwariowali, i w koƒcu pojawia si´ myÊl, ˝e mo˝e to z tobà jest coÊ
nie tak? Tak w∏aÊnie czuje si´ bohater „Ederly” w filmie fabularnym legendy polskiej animacji, Piotra Duma∏y. Âwietny, dowcipny film i znakomite kreacje aktorskie (Mariusz Bonaszewski!).
Od 2 grudnia, z okazji Êniegu z deszczem (i Miko∏ajek), zapraszamy ma∏ych i du˝ych na najnowszy film Disneya, który zabiera
nas w rejon mórz po∏udniowych. „Vaiana” ma szanse zaw∏adnàç
sercami osób w ka˝dym wieku. Udost´pnione zwiastuny i fragmenty wyglàdajà fantastycznie, o czym b´dzie mo˝na si´ przekonaç zarówno w technologii 2D, jak i 3D.
Jacek WiÊnicki

Zaj´cia prowadzi Urszula Stanowska,
specjalistka gerontoprofilaktyki, instruktorka rekreacji ruchowej, w tym kinezygerontoprofilaktyki i nordic walkingu.
Wawerscy seniorzy intensywnie korzystajà z programu. Zdarza si´, ˝e w zaj´ciach gimnastycznych uczestniczy nawet
30 osób. Z programu regularnie korzysta
grupa ponad 60-osobowa.
W ramach projektu odby∏y si´ ju˝ dwa
wyk∏ady.
22 listopada 2016 o godz. 17.00 w Wawerskim Centrum Kultury odb´dzie si´
kolejny wyk∏ad: „AktywnoÊç fizyczna seniora w praktyce i w teorii”.
Serdecznie zapraszam na wyk∏ad i na
zaj´cia ruchowe.
Urszula Stanowska

W ramach programu

RUCH TO ZDROWIE
prozdrowotne bezpłatne
zajęcia ruchowe dla seniorów

zapraszam na wykład:

Aktywność ﬁzyczna seniorów,
w praktyce i w teorii.
Wykład odbędzie się
22 listopada br. (wtorek), godz. 17.00
Wawerskie Centrum Kultury
ul. Żegańska 1a, sala teatralna, I p.
Urszula Stanowska

Szczegółowe informacje o zajęciach
gimnastycznych: tel.: 501 026 907
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Bo˝e Narodzenie tu˝, tu˝. To wyjàtkowy
i magiczny czas – zw∏aszcza dla dzieci, dla
których jest to cz´sto najpi´kniejszy i najbardziej wyczekiwany okres w roku. Ka˝de
z nich marzy o prezentach i smako∏ykach
Êwiàtecznych, a tak˝e o... spotkaniu ze Êwi´tym Miko∏ajem.
Có˝, za tras´ Miko∏aja nie odpowiadamy i nie
mo˝emy obiecaç, ˝e uda mu si´ spotkaç z ka˝dym
dzieckiem, ale... wyobraê sobie radoÊç malucha,
który czekajàc na nadejÊcie Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, otrzyma wczeÊniej list od Êw. Miko∏aja.
Jak sprawiç dziecku tak niezwyk∏y prezent? To
prostsze, ni˝ myÊlisz.
■ Wejdê na: www.listodmikolaja.fdds.pl.
■ Wybierz jednà z 5 Êwiàtecznych grafik.

WAWERSKIE

„Zgoda/niezgoda na eksperyment w kulturze”

Andrzejkowa
Potancówka

24 listopada w Wawerskim Centrum Kultury
odb´dà si´ prezentacje i debaty zwiàzane z eksperymentem w kulturze. B´dzie to otwarcie cyklu dyskusji w Êrodowiskach zajmujàcych si´
edukacjà kulturalnà, odpowiedzialnych za pobudzanie do twórczego dzia∏ania.
Znajàc dobre przyk∏ady projektów-eksperymentów, WCK zaprosi∏o do opowiedzenia o nich
autorów z: Muzeum Narodowego, Bia∏o∏´ckiego
OÊrodka Kultury, Fundacji „Muzyka jest dla
wszystkich” oraz Fundacji Burdàg z Centrum
w Ruchu. Ka˝da z tych organizacji jest w trakcie
lub chwil´ po realizacji dzia∏aƒ wychodzàcych
poza standardowe propozycje, czym zas∏uguje
sobie na miano eksperymentatora. Jak wyglàda
proces projektowania, z czym musi zmierzyç si´

osoba/organizacja wychodzàca poza stref´ komfortu i utartych Êcie˝ek, na jakie napotyka bariery, czy liczy si´ z pora˝kà, jakie wyciàga wnioski?
Jakie cechy powinien mieç eksperymentator i czy
w ka˝dym z nas drzemià jeszcze pok∏ady ciekawoÊci, ch´ci odkrywania nowego, ryzykowania,
czy raczej sà to cechy charakterystyczne tylko dla
dziecka? Ca∏oÊç podsumuje debata w stylu
oxfordzkim z udzia∏em m∏odzie˝y. Wawerskie
Centrum Kultury zaprasza w czwartek 24 listopada w godz. 11.00–15.00.

 Listy do redakcji

szego domu w 1951 roku, a mimo to mama
wysz∏a na ludzi, a w dzieciƒstwie w sklepach
by∏ sam ocet i wysz∏am na ludzi. [...]

zem trafiç do liceum. Jak majà byç porównywane wyniki kandydatów do szkó∏ Êrednich po tak ró˝nych egzaminach? [...]

OtrzymaliÊmy bardzo emocjonalny, a jednoczeÊnie
merytoryczny list w sprawie proponowanej reformy edukacji. To opinia matki dzieci w wieku szkolnym. Z uwagi na jego obj´toÊç zamieszczamy jedynie krótkie fragmenty. Z ca∏oÊcià listu mo˝na si´
zapoznaç w naszym wydaniu internetowym, na
stronie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl.

Nauczanie poczàtkowe dla klas 1–4
Co to za kuriozum? Nie doÊç, ˝e uda∏o
si´ rodzicom wmówiç, ˝e dzieci sà na tyle
g∏upie, i˝ nie mogà w wieku 6 lat iÊç do
pierwszej klasy, to teraz okazuje si´, ˝e jest
jeszcze gorzej. Nasze dzieci sà mega durne
i podstaw´ trzeba rozciàgnàç na 4 lata edukacji wczesnoszkolnej. [...]

Po co ten chaos, czyli reforma edukacji
okiem rodzica

Gimnazja
Mia∏y ∏àczyç dzieci w podobnym wieku,
nastolatki sà wulkanem hormonów. Teraz
planuje si´ wrzuciç 14- czy 15-latków do
szko∏y podstawowej. [...]
Szko∏a dla klas 0–8 b´dzie bardziej bezpieczna ni˝ dla klas 1–6? A w którym miejscu jest to „bardziej”? [...]
Co b´dzie z klasami artystycznymi, sportowymi, j´zykowymi, z zaj´ciami pozalekcyjnymi, z programem Erasmus+? [...]

Koszty
[...] Budynki gimnazjów sà najnowszymi
i cz´sto najlepiej wyposa˝onymi placówkami. Majà pójÊç do rozwa∏ki lub do zamiany
na szko∏y podstawowe. Cz´Êç gimnazjów
zosta∏o wybudowanych przy pomocy dotacji
z UE – ile z tych Êrodków trzeba b´dzie
zwróciç? [...] A ludzie, nauczyciele, odprawy, szkolenia?
Nie zgadzam si´ na zaÊciankowà szko∏´
z lamusa. Chc´ szko∏y otwartej i nowoczesnej [...].

Pami´tacie, jak potwornie si´ oburzaliÊmy, kiedy niszczono renom´ stadniny koni
w Janowie i jak straszliwie nas denerwowa∏y
pomys∏y dotyczàce Puszczy Bia∏owieskiej?
Teraz, gdy „dobra zmiana” ma dotknàç nasze dzieci, s∏ychaç jedynie pojedyncze g∏osy.
A przecie˝ dzieci, które ju˝ za rok mo˝e dosi´gnàç ta pod∏a reforma, jest ok. 3 mln. [...]
Jestem wÊciek∏a, kiedy ktoÊ mówi, ˝e skoƒczy∏ oÊmiolatk´ i przecie˝ wyszed∏ na ludzi.
Moi dziadkowie mieli jednà ∏y˝k´ w domu i wyszli na ludzi, pràd dociàgn´li do na-

Projekt dofinansowa∏ Urzàd Dzielnicy Wawer
w ramach realizacji Warszawskiego Programu
Edukacji Kulturalnej.

Zapraszamy na bezp∏atnà „Andrzejkowà Potaƒcówk´” w dniu 29 lub 30 listopada do Wawerskiego Centrum Kultury.
Warto zabraç wygodne buty, butelk´
wody i dobry humor. Wi´cej informacji
o terminie i szczegó∏ach ju˝ wkrótce na
fanpage’u https://www.facebook.com/
FundacjaRadoscDlaLudzi/ oraz stronie
internetowej Fundacji RadoÊç dla Ludzi:
http://www.radoscdlaludzi.pl/.

Ewa Andrearczyk

Co z rocznikami 2003, 2004 i cz´Êcià
2005? Majà mieç ró˝ne egzaminy – po podstawówce i po gimnazjum, a nast´pnie ra-

Fundacja RadoÊç dla Ludzi

[...] Tu chodzi o przysz∏oÊç naszych dzieci! [...] Nie pozwólmy na to, protestujmy!
Wspólnie mo˝emy wp∏ynàç czy to na samorzàdy czy na zwiàzki zawodowe, zresztà
wielu ludzi jest po naszej stronie.
[...] ¸amanie planów ˝yciowych tysiàcom
dzieci i rodziców w przeciwieƒstwie do „reformy” nie jest bezkosztowe.
WÊciek∏a matka

REKL AMA

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.
■
■

Księga Przychodów i Rozchodów
■ ZUS
Księga handlowa

■
■

Kadry i płace
PIT, CIT, VAT

Profesjonalna i miła obsługa, możliwość dostarczania dokumentów
bezpiecznym połączeniem elektronicznym, dojazd do klienta.

Adres: ul. Przewodowa 42a
04-874 Warszawa

www.fertax.pl

Tel. 609-30-19-42

600-23-93-23
e-mail: biuro@fertax.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

695-622-848

Szybko i efektywnie,
teraz także z dojazdem do ucznia.

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

tel. 694-747-213
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„Aktywni dla siebie”. Szko∏a z pomys∏em na... aktywnoÊç ruchowà
Honorowe wyró˝nienie Prezydenta m.st. Warszawy dla Szko∏y Podstawowej nr 124 im. Stanis∏awa Jachowicza
21 paêdziernika w Centrum Nauki „Kopernik”
odby∏a si´ gala wr´czenia certyfikatów Warsa
i Sawy oraz honorowych wyró˝nieƒ Prezydenta
m.st. Warszawy Szko∏a z pomys∏em. Wyró˝nienia wr´czane by∏y przez cz∏onków Kapitu∏y oraz
wiceprezydenta W∏odzimierza Paszyƒskiego.
Szko∏a Podstawowa nr 124 im. Stanis∏awa
Jachowicza by∏a w tegorocznej edycji jedynà
szko∏à wawerskà, która uzyska∏a wyró˝nienie
Szko∏y z pomys∏em na... aktywnoÊç ruchowà.
PrzedstawiliÊmy program „Aktywni dla siebie”,
który by∏ zwieƒczeniem wieloletnich dzia∏aƒ majàcych na celu aktywizacj´ ruchowà uczniów, nauczycieli, rodziców oraz mieszkaƒców. Ka˝dy
mo˝e znaleêç takà form´ aktywnoÊci, która odpowiada jego zainteresowaniom, aspiracjom
i mo˝liwoÊciom. Sà tu zarówno regularne treningi w UKS Falenica, jak i biegi na orientacj´, jaz-

da na rowerze, rajdy, szachy, przerwy sportowe
i taneczne czy rodzinny udzia∏ w imprezach masowych i wspó∏zawodnictwie na festynach.
Koordynatorkà projektu jest Hanna Szewczyk-Wierzbicka, a do jego powstania szczegól-

nie przyczyni∏y si´ nauczycielki wychowania fizycznego Ma∏gorzata Gawenda i Aldona Zagrabska, a tak˝e inne osoby realizujàce poszczególne za∏o˝enia – Joanna Szczepaƒska i Martyna Wolska, Agnieszka Szczepanek, Justyna
Prejs, Anna Dobrzelewska oraz trener Andrzej
Gawenda, jak równie˝ wolontariusze, uczniowie i wiele innych osób. Autorkà prezentacji
multimedialnej by∏a Izabela Saczuk.
Program „Aktywni dla siebie” jest realizowany
od kilku lat i b´dzie kontynuowany oraz rozwijany w przysz∏oÊci.
Honorowe wyró˝nienie Szko∏a z pomys∏em
z ràk wiceprezydenta Warszawy odebra∏y Hanna
Szewczyk-Wierzbicka, Aldona Zagrabska oraz
uczennice – wolontariuszki Zuzanna Sza∏as
i Kinga Kapelewska.
SP 124

Bez pami´ci o przesz∏oÊci
mo˝na ˝yç, ale czy warto?
Wzorem wieloletniej tradycji, tak˝e i w tym roku uczniowie Liceum Ogólnokszta∏càcego Niepublicznego nr 76 im W. Szymborskiej odbyli ˝ywà
lekcj´ historii.
28 paêdziernika wraz z Panem Dyrektorem
udaliÊmy si´ na miejsce hitlerowskiej zbrodni
w Wawrze, a nast´pnie na cmentarz przy ulicy
KoÊciuszkowców. ZapalaliÊmy znicze, sk∏adaliÊmy wiàzanki kwiatów. Miejsca te i ich historia
zmuszajà do zadumy. Patrzàc na imiona i nazwiska na grobach, myÊla∏am o nieznanych mi ludziach, zastanawia∏am si´, dlaczego mam czuwaç nad ich mogi∏ami, o nich pami´taç? Przecie˝
nie znam nikogo ze 107 zamordowanych wtedy

w grudniu 1939 r., nie znam tysi´cy
innych, którzy oddali ˝ycie za Polsk´,
za wolnoÊç. Wtedy przysz∏o mi na
myÊl, ˝e poleg∏ym móg∏by byç mój
dziadek, moja babcia, wujek... Poczu∏am ogromny smutek. Rozglàdajàc si´
wokó∏, dostrzeg∏am, ˝e nie wszystkie
groby by∏y zadbane i obsypane kwiatami, niektóre sta∏y puste, zupe∏nie
jakby ktoÊ zapomnia∏ o przesz∏oÊci, która tworzy
histori´ Wawra – naszej ma∏ej ojczyzny. Miejsca
pami´ci poleg∏ych w wojennych zbrodniach powinny byç w szczególnoÊci cz´sto odwiedzane,
có˝ nam pozostanie, jeÊli utracimy pami´ç o tym,

skàd pochodzimy i co przetrwaliÊmy? Przychodzà na myÊl gorzkie s∏owa Zbigniewa Herberta:
„naród, który traci pami´ç, traci sumienie...”.
Paulina Herrera

Spotkanie z Mateuszem Kaêmierczakiem
Sport powinien odgrywaç i odgrywa
ogromnà rol´ w ˝yciu m∏odego cz∏owieka. Kszta∏tuje charakter, uczy dyscypliny
oraz wyzwala pozytywne emocje. Wielu
m∏odych ludzi nie ma na co dzieƒ kontaktu z profesjonalnym sportem, lub jeÊli ma,
to w umiarkowanym stopniu. Kontakt ten
cz´sto ogranicza si´ do oglàdania transmisji telewizyjnych z wydarzeƒ sportowych. ˚eby przybli˝yç uczniom Zespo∏u
Szkó∏ nr 70 przy ulicy Bajkowej sylwetki
wiodàcych sportowców reprezentujàcych
ró˝ne dyscypliny, nauczyciele wychowania fizycznego Natalia Ogienieska i Marcin Górnicki zainicjowali cykl spotkaƒ
z wielkimi Êwiata sportu. Ich zamiarem jest, ˝eby chocia˝ przez chwil´ sport przez du˝e „S” by∏
na wyciàgni´cie r´ki dla szkolnej spo∏ecznoÊci.
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Pierwszym zaproszonym goÊciem by∏ w dniu
27 wrzeÊnia br. Mateusz Kaêmierczak, reprezentant Polski w triathlonie. Wielokrotny mistrz Polski w dyscyplinie sk∏adajàcej si´ z p∏ywania, jaz-

dy na rowerze i biegu opowiedzia∏ t∏umnie zgromadzonym uczniom szko∏y podstawowej i gimnazjum o swoich sportowych poczàtkach i o korzyÊciach p∏ynàcych z czynnego uprawiania
sportu. Nasz goÊç na spotkanie przyjecha∏ na
profesjonalnym, startowym rowerze szosowym.
Zaprezentowa∏ równie˝ swój strój startowy.
Nasz Mistrz zorganizowa∏ dla dzieci symboliczny
wyÊcig, po którym nagrodzi∏ uczestniczàcych
w nim uczniów upominkami w postaci swoich
czepków z zagranicznych zawodów. Uczniowie
byli bardzo zainteresowani informacjami, które
przekaza∏ Mateusz Kaêmierczak, zadawali mnóstwo pytaƒ, a na koniec gromadnie udali si´ po
autografy i wspólne zdj´cia. Kolejne spotkania
ju˝ niebawem. B´dzie si´ dzia∏o :-).
Marcin Górnicki
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www.puchpuch.pl

Otwock, ul. Ko∏∏àtaja 4, budynek FORUM (I p.)
tel. 22 710 37 30 www.specer.pl

Czynne: Pn.-Pt. w godz. 8.00-22.00

REHABILITACJA – terapia manualna,
kinezyterapia, gimnastyka, ig∏oterapia
przeciwbólowa
ZABIEGI FIZYKOTERAPII – pole
magnetyczne, laser, krioterapia,
trakcja kr´gos∏upa, pràdy, diatermia
krótkofalowa, lampa Lumina, fala
uderzeniowa, ultradêwi´ki

REHABILITACJA DZIECI metodà
NDT Bobath
ORTOPEDIA – wybitni lekarze
z otwockiego szpitala ortopedycznego
KINESIOTAPING
MASA˚E LECZNICZE
åWICZENIA DLA KOBIET W CIÑ˚Y,
reedukacja mi´Êni dna macicy,
drena˝ limfatyczny

KOLIBEREK
LIBE
KO
R
J LE P
NA

AR

Y
EK
M

SZE
K

najlepsze
k a r my d l a
z w i e r z ąt !

Na Paƒstwa ˝yczenie sprowadzimy ka˝dà karm´
i dostarczymy bezpoÊrednio do domu.

Dwujęzyczne Przedszkole
Wawer, ul. Stradomska 12
tel. 600 200 306
Adaptacja w obecności rodzica
Angielski codziennie
Własna kuchnia
Sobotnie zajęcia edukacyjne dla maluszków

PANELE OGRODZENIOWE
NOWE CENY 2016
Warszawice 89D
(gm. Sobienie-Jeziory)
tel. 25 685 81 41; 501 214 184
biuro@proway.pl www.proway.pl

e-mail: koliberek.karmy@gmail.com

tel. 731

224 464

Koliberek to:
G karmy suche G wilgotne G weterynaryjne
G przysmaki G ˝wirki G trociny G krople
G obro˝e przeciw pchłom i kleszczom... itp.
Zapraszamy: pon.–pt. 1100–2000, sob. 900–1400

ul. PŁOWIECKA 27 (róg Âwieckiej)
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Refleksje o zatartej Pami´ci, czyli losy
zapomnianego Srebrnika z Falenicy...

Falenica, ul. M∏oda 26. Dom Srebrnika.
Stan w 2011 r. Fot. ze zbiorów autora

∏o˝ony obok dawnej bocznicy kolejowej,
wiodàcej do tartaku Najwera, to dawna
w∏asnoÊç falenickiego kupca i przedsi´biorcy o nazwisku Srebrnik. Niewiele wiadomo
o nim, poza tym ˝e by∏ bardzo „obrotny”
i dorobi∏ si´ znacznego majàtku, którego
drobnà cz´Êcià jest wspomniany budynek.
Umiej´tnie zainwestowane pieniàdze zaowocowa∏y te˝ wybudowaniem w Michalinie du˝ego pensjonatu.

PODCINANIE GAŁEZI

HYDRAULIK

USŁUGI OGRODOWE

– TANIO I SOLIDNIE –

tel. 513 148 238
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
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506 173 607

SPRZÑTANIE
STRYCHÓW I PIWNIC

MONTAŻ ANTYPTAKÓW

503 065 403
13
4

606 808 358 www.polinie.pl
Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy I i III.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

GRABIENIE LIÂCI
503 065 403

tel. 600 584 405

503 150 991

22
1

tel.

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl

RZ¢SY
160

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

M O N TA ˚ :

PORZÑDKOWANIE
OGRODÓW,

wyd∏u˝anie i zag´szczanie
metodà 1:1 i 1:2

ZATRUDNI¢

MALOWANIE I G¸ADZIE

pracownika do prac
porzàdkowo-remontowych
509 176 540

tel. 503-759-763

13
7

JESIENNE PRACE PORZĄDKOWE

93

tel. 663-677-701

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

122

Zatrudni´ pracownika
z doÊwiadczeniem
ogrodniczym
503 065 403

malowanie r´czne i agregatem,
konkurencyjne ceny, krótkie terminy,
du˝e doÊwiadczenie, nie pijàcy.
3

196

25
6

WYCINANIE DRZEW

◗ STUDIUM MUZYKI NOWEJ – zaj´cia z produkcji muzyki elektronicznej i DJ. Tel.: 798 833
340, http://biurosmn.wixsite.com/studium
◗ J´z. angielski – zaj´cia z NATIVE SPEAKER,
wszystkie poziomy zaawansowania. Tel.:
789 471 776.
◗ Nauka gry na fortepianie i flecie, zaj´cia
z imporwizacji. Tel.: 888 216 015.
◗ Korepetycje z j´zyka angielskiego, wszystkie poziomy. Atrakcyjna cena z dojazdem
na miejsce, doÊwiadczenie, mo˝liwoÊç t∏umaczenia tekstów, w tym o tematyce medycznej. Tel. 504 948 837.

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

85

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗ INTROLIGATORK¢ Z DOÂWIADCZENIEM
(KALENDARZE, TORBY, INNE) DO DRUKARNI W REMBERTOWIE. TEL. 22 673 46 48.
◗ Kupi´ stare prospekty samochodowe, motocyklowe oraz innà starà literatur´ motoryzacyjnà. tel. 600 817 479.
◗ Z∏ota ràczka, remonty i wykoƒczenia mieszkaƒ i lokali us∏ugowych. Glazura, sk∏adanie
mebli, instalacje. Solidnie i pewnie. fhu-metamorfoza.pl, tel. 792-966-196.

OG¸OSZENIA DROBNE

14
8

Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych:
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).
Zamówienia mo˝na dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail: drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
e-mail: inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
tel. 609 869 359

30
3

Jesieƒ nie darzy nas dobrym samopoczuciem. Poczàtek listopada nastraja przemyÊleniami, zwiàzanymi z odwiedzinami grobów bliskich, ze wspominaniem zdarzeƒ rodzinnych i opowiadaniem o nich wspólnie
z krewnymi spotykanymi na cmentarzach.
Na wszystkich tych spotkaniach i wyjazdach
na nekropolie jedno s∏owo jest niezmienne,
a przedstawia ono ca∏y ten obyczaj listopadowego rytua∏u... Pami´ç...
Jest to wielkim szcz´Êciem, ˝e mo˝emy
wspominaç, wymieniaç ró˝ne informacje o ludziach bliskich nam rodzinnie czy tych, co zapewnili sobie naszà wdzi´cznoÊç przez swoje
osiàgni´cia, niezwyk∏oÊç czy nawet bohaterstwo. Jednak wspomnienia si´ zacierajà i niknà, kiedy nie zostajà zapisane na czas. Ich
strz´py jeszcze mo˝na znaleêç w pami´ci tych,
co us∏yszeli... Listopadowa pami´ç o zmar∏ych nie zawsze dotyczy wszystkich. Wielu nie
pozostawi∏o ˝adnych Êladów... prawie...
Przy ulicy M∏odej w Falenicy stoi niszczejàcy budynek, stylem elewacji ró˝niàcy si´
od innych. Czerwone ceglane Êciany, zamalowane ju˝ ostrà pstrokaciznà farby, ukazujà ozdobny styl k∏adzenia ceg∏y... Dom po-

Usytuowany w atrakcyjnej lokalizacji, zaraz ko∏o przejazdu kolejowego, zaczà∏
funkcjonowaç pod koniec lat trzydziestych.
Podczas okupacji od 1943 r. znajdowa∏a si´
w nim siedziba Gminy Falenica po po˝arze
budynku w samej Falenicy. Po wojnie
umieszczono tam Paƒstwowy Dom Dziecka. Obecnie budynku ju˝ nie ma, gdy˝ kilku
przedsi´biorców kupi∏o parcel´ z zamiarem
ulokowania na niej kolejnego dyskontowego obiektu handlowego i na modernistyczny pensjonat miejsca nie by∏o.
O losach Srebrnika wiadomo niewiele.
Zamkni´ty w falenickim getcie, zosta∏ zamordowany przez Niemców podczas jednej z wielu egzekucji przeprowadzonej na
terenie tartaku Najwera. Na terenie tym,
dzisiaj opustosza∏ym, nie ma po tych mordach ˝adnej pamiàtki, a nie wszystkie
mogi∏y odnaleziono. Po wojnie, podczas
ekshumacji prowadzonej przez Komitet
Spo∏eczny z Falenicy cia∏o Srebrnika rozpoznali mieszkaƒcy miasteczka. Pochowano je na Cmentarzu ˚ydowskim przy ul.
Okopowej w Warszawie. Jego historia jest
przyk∏adem losu tych, o których wspomnienia sà kradzione przez zapomnienie
i czas...
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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

WAWERSKIE

Stan deweloperski,
inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.

A
J
Z
A
K
O
Pomoc architekta wnętrz
przy koncepcji urządzenia
mieszkania GRATIS!
Wi´cej informacji: tel. 505-283-785
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
www.ulicamotylkowa.pl
Ciche, kameralne osiedle. Dobra lokalizacja: Warszawa-Mi´dzylesie
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