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Drodzy Czytelnicy,
niech tegoroczna Wielkanoc
zainicjuje eksplozj´ radoÊci w Waszych sercach,
niech pi´kno Êwiata i dobroç ludzi
otaczajà Was z ka˝dej strony,
nie tylko w naszej dzielnicy,
ale wsz´dzie tam, gdzie b´dziecie.
Nie tylko w Âwi´ta.
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Luty w Radzie Dzielnicy Wawer
Lutowa sesja Rady Dzielnicy poÊwi´cona by∏a omówieniu wykonania bud˝etu
dzielnicy w 2012 roku.
Wskaênikiem okreÊlajàcym
wykonanie bud˝etu jest iloraz kwoty wydatkowanej
przez Dzielnic´ i iloÊci pieni´dzy planowanych do wydania. Z tym ˝e Êrodki pieni´˝ne planowane
do wydania okreÊlane sà jako kwota pozosta∏a
po wszelkich Êródrocznych zmianach bud˝etowych (przesuni´ciach Êrodków na kolejne lata
bàdê rezygnacji z jednych inwestycji i przesuni´ciu na inne). W takim uj´ciu Zarzàd móg∏ si´ pochwaliç wykonaniem przekraczajàcym 96%.
W 2012 roku w dzielnicy wykonano budow´ ul.
Mozaikowej od Ciepielowskiej do Bys∏awskiej
wraz z budowà chodnika, rozpocz´to budow´ ul.
Panny Wodnej – inwestycja ta kontynuowana b´dzie w kolejnych latach, rozpocz´to budow´ ul.
Âwiebodziƒskiej – prace ziemne i rozbiórkowe,
budowa ta b´dzie kontynuowana w kolejnych latach. Ponadto wykonano projekty budowy ulic

Nowozabielskiej, Ksi´dza Szulczyka i Hafciarskiej.
Budowy tych ulic prowadzone b´dà w kolejnych
latach. Powa˝nà pozycjà bud˝etowà by∏y remonty placów zabaw znajdujàcych si´ przy szko∏ach
podstawowych. Na to przedsi´wzi´cie wydano
ponad 600 tys. z∏otych. Uda∏o si´ zrealizowaç modernizacje placów zabaw przy Szko∏ach Podstawowych nr 86, 124, 218 oraz Zespole Szkó∏ nr 70.
Za kolejny milion z∏otych wybudowano na nowo
place zabaw w osiedlu NadwiÊle przy ul. Strzyg∏owskiej, w Miedzeszynie przy ul. Po˝aryskiego,
w Aleksandrowie przy ul. Samorzàdowej i w Zastowie przy ul. Lucerny. Nie uda∏o si´ natomiast
ukoƒczyç budowy przedszkola przy ul. Âwiebodziƒskiej. Wykonawca tej inwestycji – firma Zambet S.A. – w sierpniu odstàpi∏ od umowy.
Uchwa∏à Zarzàdu Dzielnicy Wawer w paêdzierniku powo∏ano Komisj´ Inwentaryzacyjnà, która do
dziÊ nie zakoƒczy∏a pracy.
W zwiàzku z planowanym wstrzymaniem
dzia∏alnoÊci przychodni przy ul. Korkowej i przeniesieniem jej w inne miejsce na czas przebudowy budynku, radni dzielnicy z Marysina Wawerskiego wystàpili z propozycjà budowy nowej

przychodni zdrowia. Dotychczasowy budynek
przychodni przesta∏ spe∏niaç konieczne wymagania i ma zostaç przebudowany. Wed∏ug radnych
budowanie nowego budynku na niewielkiej
dzia∏ce jest niecelowe i mo˝e powodowaç konflikty z mieszkaƒcami, gdy˝ budynek ma przylegaç bezpoÊrednio do sàsiednich zamieszka∏ych
dzia∏ek. Kolejnà wadà tej lokalizacji jest brak parkingu. Radni proponujà budow´ nowego budynku przychodni i szpitala jednodniowego pobytu
na dzia∏ce znajdujàcej si´ przy ul. Króla Maciusia
w sàsiedztwie terenu po by∏ej kot∏owni. W tym
dobrze skomunikowanym miejscu móg∏by powstaç budynek komunalny, mieszczàcy w sobie
zarówno mieszkania, jak i oÊrodek zdrowia.
Trwa kolejny etap tworzenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu
Borkowa. Plan zosta∏ wy∏o˝ony do publicznego
wglàdu, dost´pny b´dzie do dnia 13 marca
2013 r. w siedzibie Urz´du m.st. Warszawy,
XVII pi´tro PKiN, pl. Defilad 1, od poniedzia∏ku do
piàtku w godz. 8.00–16.00. Przez okres wy∏o˝enia oraz dwa tygodnie po nim mo˝na sk∏adaç
uwagi. Jest to w∏aÊciwie ostatnia szansa dla
mieszkaƒców na dokonanie zmian w tym planie.
Marcin Kurpios

Konwent Przewodniczàcych Rad Osiedli
Rady osiedli (RO) w dzielnicy Wawer powo∏a∏y
w lutym Konwent Przewodniczàcych. Obecnie
dzia∏a 11 RO. Sà one potrzebne, bo ich cz∏onkowie
znajà z bliska codzienne warunki ˝ycia i zamieszkania w poszczególnych osiedlach (nie wszystkie
bowiem osiedla majà radnych dzielnicy), zw∏aszcza co do dróg, wodociàgów, kanalizacji, bezpieczeƒstwa i Êrodowiska. B´dàc najbli˝ej mieszkaƒców, wiedzà najlepiej o ich problemach. Przyk∏adem mogà byç nieodÊnie˝one drogi w osiedlu Sadul w styczniu i lutym 2013. Stan nawierzchni
dróg innych osiedli (Marysin, RadoÊç, Zerzeƒ) by∏
równie˝ fatalny. Niestety, Dzielnica nie poradzi∏a
sobie. Dlatego do prowadzenia skoordynowanych
i skutecznych wspólnych dzia∏aƒ, szczególnie wobec Dzielnicy, potrzebny jest Konwent.
Rady osiedli sà kwintesencjà idei samorzàdu. Ich
cz∏onkowie dzia∏ajà z czystego altruizmu i nie po-

bierajà wynagrodzeƒ. Konwent, b´dàc emanacjà
RO w skali ca∏ej dzielnicy, jest potrzebny tym bardziej, ˝e tzw. Miasto i Dzielnica przeznaczajà zaledwie 500 z∏ rocznie na obs∏ug´ RO. Dla porównania:
bud˝et osiedla na Pradze-Po∏udnie wynosi...
7500 z∏. Nie tylko pod tym wzgl´dem Wawer jest
najbardziej zacofany. Przyda∏by si´ tu wi´kszy egalitaryzm, np. pod wzgl´dem odÊnie˝ania, aby jedno
osiedle nie by∏o zadziwiajàco bardziej odÊnie˝one
ni˝ inne. Wawer jest najwi´kszà obszarowo dzielnicà stolicy. Jego osiedla nie majà jednolitego charakteru. Sà w nich bloki i domy, mieszkajà ró˝ni mieszkaƒcy. Przyglàdajàc si´ osiedlom, mo˝na zaobserwowaç zró˝nicowanie potrzeb w zakresie odÊnie˝ania, odprowadzania wody, kanalizacji i wodociàgu, komunikacji autobusowej i parkingów.
Odnosi si´ czasem wra˝enie, ˝e Dzielnica nieudolnie spotyka si´ z ludêmi, z okazji lub bez okazji,

Falenicka Gie∏da zaprasza!
Zima zbli˝a si´ do koƒca. Ju˝ marzec, zaczynamy ju˝ myÊleç o Âwi´tach Wielkanocnych i...
wiosennych porzàdkach. Nadchodzi czas przeglàdania szaf, piwnic i gara˝y.
Czy aby wszystko jest nam potrzebne? A jeÊli nie – to co z tym zrobiç? Wyrzuciç szkoda...
OczywiÊcie, ˝e sensu nie ma wyrzucanie. Znacznie lepiej pojechaç do Falenicy, by nieco podreperowaç rodzinny bud˝et. Tam, na terenie Szko∏y
Podstawowej nr 124 im. Stanis∏awa Jachowicza
przy ul. Bartoszyckiej 45/47, ju˝ 17 marca
w godz. 10–15 odb´dzie si´ kolejna, VIII Falenic-

ka Gie∏da. To doskona∏a okazja, by sprzedaç ubrania dla doros∏ych i dla dzieci, ksià˝ki, p∏yty CD, DVD z filmami i bajkami, zabawki –
od grzechotek po okaza∏e pojazdy na peda∏y, foteliki samochodowe, sprz´t domowy i sportowy, rowery i hulajnogi, narty, ∏y˝wy, sanki i inne rzeczy
ju˝ nieu˝ywane, ale w dobrym stanie, które mogà
przydaç si´ innym. Kupujàcy, za niewielkie pieniàdze, cz´sto za przys∏owiowà z∏otówk´, mogà nabyç prawdziwe rarytasy, np. winylowe p∏yty, gramofony, stare radia czy antyki, a tak˝e zupe∏nie
nowe rzeczy, jeszcze z metkami – nietrafione pre-

i do tego pod has∏em „dodaj do ulubionych” – tak
jakby niektórzy dopiero co odkryli Internet. Konwent
i RO nie zajmujà si´ wirtualnymi problemami. Spotykajà si´, gdy zachodzi potrzeba, by porozmawiaç
o najbardziej lokalnych problemach. Infrastruktura,
zwi´kszenie bezpieczeƒstwa i dba∏oÊç o Êrodowisko
to g∏ówne zadania Konwentu w ramach dzia∏aƒ wawerskich RO wobec Dzielnicy. Konwent wie, ˝e de
facto jego rolà b´dzie upominanie Dzielnicy i informowanie o wyst´pujàcych problemach. Oby Dzielnica chcia∏a wspó∏pracowaç i odpowiadaç.
Konwent spotyka si´ regularnie, a jego obrady
sà jawne. Kontakt za poÊrednictwem strony internetowej: http://www.sadul.waw.pl/ lub Biura
Obs∏ugi Rady (RO Sadul). Zapraszamy do wspólnej pracy!
Bernard Wojciechowski
RO Sadul
zenty. Sà te˝ gry planszowe i komputerowe, krótko mówiàc – dla ka˝dego coÊ przydatnego.
By umiliç pobyt, zarówno sprzedajàcym, jak
i kupujàcym, w czasie Gie∏dy dzia∏a kawiarenka
z ciep∏ymi i zimnymi napojami, pysznymi, domowymi ciastami i smakowitymi galaretkami.
Warto nie tylko samemu przyjÊç, ale zach´ciç
przyjació∏ i znajomych, by w niedziel´, 17 marca, odwiedzili Falenickà Gie∏d´, jeÊli nie jako
sprzedajàcy, to jako kupujàcy.
Kolejna Gie∏da jest zaplanowana na 21 kwietnia, a wi´cej informacji mo˝na uzyskaç w sekretariacie Szko∏y, tel. 22 872 91 18, lub na jej stronie internetowej www.sp124.waw.pl.
Katarzyna Malczewska
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Czy b´dziemy mieli plan Borkowa?
W dniu 11 lutego 2013 roku zosta∏ wy∏o˝ony do wglàdu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Borkowa.
Wy∏o˝enie planu b´dzie
trwaç do 13 marca 2013 roku, a uwagi b´dzie mo˝na
sk∏adaç do 3 kwietnia br.
W dniu 22 lutego odby∏o si´ pierwsze spotkanie z mieszkaƒcami, jednak ze wzgl´du na z∏e
warunki techniczne zgromadzenie zosta∏o prze∏o˝one na 1 marca tego roku.
Dwa dni wczeÊniej odby∏o si´ te˝ spotkanie
poÊwi´cone MPZP Borkowa na posiedzeniu Komisji ¸adu Przestrzennego Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Projekt planu Borkowa
obejmuje swoim zasi´giem obszar zawarty mi´dzy ulicà Cylichowskà od pó∏nocy, ulicà Mrówczà i rezerwà Trasy Olszynki Grochowskiej od
wschodu, ulicami Juhasów i Borowieckà od po∏udnia oraz ulicà Trakt Lubelski od zachodu.
Obszar planu charakteryzowaç si´ b´dzie
g∏ównie zabudowà jednorodzinnà wolno stojàcà
i zabudowà bliêniaczà, wa˝nà cz´Êcià planu jest

Spotkaj si´
z Radà Osiedla RadoÊç
Rada Osiedla RADOÂå serdecznie zaprasza na spotkania z radnymi w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 19.00–20.00 w Domu Katechetycznym przy ul. Izbickiej 7.
CoÊ Ci´ denerwuje, coÊ Ci´ intryguje,
a mo˝e jest coÊ, co Ci´ zadowala?...
Przyjdê i opowiedz nam o tym!

RAZEM MO˚EMY WI¢CEJ!
RO RadoÊç

te˝ teren cmentarza parafii Zerzeƒ (w planie przewidziana jest dalsza rozbudowa cmentarza na zachód i po∏udnie), tereny zielone, us∏ugi prywatne
i publiczne. Przewidziany jest te˝ proces scalania
i podzia∏u nieruchomoÊci na obszarach, gdzie nadal istniejà wàskie, ale d∏ugie dzia∏ki porolnicze.
W planie przewidziane sà równie˝ obszary,
gdzie w przysz∏oÊci mog∏yby powstaç przede
wszystkim us∏ugi oÊwiaty i inne publiczne.
Pierwszym taki obszarem jest teren na pó∏noc
od ulicy Borków, na wschód od ulicy Zerzeƒskiej,
drugim – obecne boisko zespo∏u Victoria Zerzeƒ
przy ulicy Borków, a ostatnim miejsce mi´dzy ulicà Panny Wodnej (odcinek obecnie budowany)
a ulicà Wac∏awa Wojtyszki (na wschód od ulicy
Po∏udniowej). Us∏ugi prywatne b´dà zlokalizowane g∏ównie wzd∏u˝ Trasy Olszynki Grochowskiej, ulicy Panny Wodnej i ulicy Trakt Lubelski.
Uk∏ad komunikacyjny b´dzie si´ sk∏ada∏ z ulicy
g∏ównej ruchu przyspieszonego (projektowana
Trasa Olszynki Grochowskiej), ulic zbiorczych –
Mrówczej, Panny Wodnej, Traktu Lubelskiego
(poza planem), ulic lokalnych – Cylichowskiej, Tad˝yckiej, Borowieckiej, Borków, Juhasów.
Projektuje si´ te˝ trzy nowe ulice lokalne. Pierwsza zlokalizowana b´dzie wzd∏u˝ Trasy Olszynki
Grochowskiej, druga mi´dzy ulicà Cylichowskà
a ulicà Borków wzd∏u˝ muru cmentarnego i ostatnia
mi´dzy ulicà Cylichowskà a ulicà Wac∏awa Wojtyszki na wschód od zabudowaƒ osiedla Borków.
Oprócz wymienionych ulic powstanà te˝ ulice
dojazdowe, drogi wewn´trzne oraz place miejskie.
JeÊli chodzi o komunikacj´ zbiorowà to przewidziana jest na ciàgu ulic Borków – Juhasów, na ulicy Mrówczej, na Trasie Olszynki Grochowskiej oraz
poza planem na ulicy Trakt Lubelski. Plan przewiduje te˝ mo˝liwoÊç lokalizacji koƒcowego przystanku linii tramwajowej przy wschodnim p∏ocie
cmentarza w Zerzniu. Komunikacja rowerowa
przewidziana jest wzd∏u˝ Trasy Olszynki Grochowskiej, ulicy Panny Wodnej, ulicy Mrówczej, wzd∏u˝

Status quo w falenickim liceum
Z ogromnà radoÊcià informujemy, ˝e
w wyniku konsultacji z przedstawicielami
w∏adz gminnych, XXV LO im. Józefa Wybickiego przy ulicy Halnej 20 w Warszawie pozostaje samodzielnà szko∏à.
Cieszy nas to tym bardziej, ˝e Liceum za dwa
lata obchodziç b´dzie 70-lecie dzia∏alnoÊci. Cieszymy si´ akceptacjà Êrodowiska, mamy dobre
wyniki nauczania, a nasi absolwenci ch´tnie
do nas wracajà i w miar´ mo˝liwoÊci wspierajà
materialnie. Z ich funduszy zosta∏y wyremontowane m.in. pracownie chemiczna i geograficzna.
Atmosfera panujàca w XXV LO jest ˝yczliwa zarówno wÊród nauczycieli, jak i uczniów. Rodzice
podkreÊlajà dobre przygotowanie maturzystów
(100% zdawalnoÊci), bezpieczeƒstwo swoich
dzieci oraz mo˝liwoÊç rozwoju zainteresowaƒ.
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W ostatnich trzech latach troje naszych uczniów
zosta∏o olimpijczykami z j´zyka angielskiego i j´zyka niemieckiego. Zdobywamy nagrody i wyró˝nienia w konkursach: biologicznych, teologicznych,
plastycznych, fotograficznych, j´zykowych, muzycznych, teatralnych oraz zawodach sportowych.
Uczymy naszych uczniów wra˝liwoÊci na potrzeby innych ludzi. Bliskie sà nam kontakty
z miejscowym TPD, DOZ w RadoÊci i MOS „J´druÊ” w Józefowie. Czas poÊwi´cony ich podopiecznym uczy pokory i ˝yczliwego podejÊcia
do drugiego cz∏owieka. Tradycjà jest ju˝ przygotowywanie paczek Êwiàtecznych dla rodzin b´dàcych w trudnej sytuacji materialnej.
Staramy si´ traktowaç naszych wychowanków
indywidualnie, nikt nie jest u nas bezimienny.
Nawet najmniejsze osiàgni´cia sà zauwa˝ane,
a niepowodzenia bardzo wnikliwie omawiane.

Borowieckiej, poza planem na ulicy Trakt Lubelski
oraz wzd∏u˝ rowu Miedzeszyƒskiego mi´dzy ulicà
Borowieckà a ulicà Trakt Lubelski.
Jak ju˝ wspominaliÊmy wczeÊniej, w dniu 1 marca odby∏o si´ spotkanie z mieszkaƒcami rejonu Borkowa w Szkole Podstawowej nr 109. Przez ponad
5 godzin mieszkaƒcy zadawali pytania oraz sk∏adali uwagi do planu. Najcz´Êciej poruszanym tematem by∏a lokalizacja us∏ug oÊwiaty, szczególne niezadowolenie i sprzeciw budzi∏a lokalizacja przy ulicy Wac∏awa Wojtyszki. Wskazywano przy tym mo˝liwoÊç lokalizacji nowej szko∏y na terenach miejskich przy budowanym obecnie Hiltonie lub przej´cie budynku przy Trakcie Lubelskim 40. Goràcym tematem by∏a te˝ tematyka wielkoÊci, scalania i podzia∏u nieruchomoÊci na terenie obj´tym planem.
Projekt planu przewiduje wielkoÊç dzia∏ek budowlanych na 800 m2 dla budynku jednorodzinnego, 500 m2 dla jednego segmentu budynku bliêniaczego, dla terenów zabudowy leÊnej 1000 m2
oraz na obszarze us∏ug zieleni 1500 m2.
Mieszkaƒcy chcà zmniejszenia minimalnej
wielkoÊci dzia∏ek, argumentujàc to faktem, ˝e
przy scalaniu i podziale niektóre dzia∏ki na obszarze planu nie b´dà mog∏y byç nieruchomoÊciami budowlanymi lub takie dzia∏ki b´dà mia∏y kilku w∏aÊcicieli, co mo˝e rodziç konflikty.
Wszystkie uwagi z∏o˝one na piÊmie zostanà rozpatrzone i b´dà uwzgl´dnione lub nie po g∏´bszej
analizie przez projektantów planu. Uwzgl´dnienie
niektórych uwag mo˝e spowodowaç, ˝e potrzebne b´dzie kolejne wy∏o˝enie planu miejscowego
Borkowa, co spowoduje opóênienie jego uchwalenia co najmniej o pó∏ roku. Wówczas plan uchwalony by∏by najwczeÊniej latem 2014 roku, a jeÊli
nie b´dzie potrzeby powtórnego wy∏o˝enia planu,
to na prze∏omie tego i nast´pnego roku.
Niewàtpliwie plan dla tego obszaru jest potrzebny, poniewa˝ po zbudowaniu ca∏ego ciàgu
ulic Panny Wodnej – Skalnicowa przewidziany
jest intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego wzd∏u˝ nowej inwestycji.

Krzysztof Soko∏owski
XXV LO jest szko∏à Êrodowiskowà. Kilkunastu
nauczycieli ukoƒczy∏o to liceum, wielu rodziców
jest jego absolwentami, a rodzeƒstwa to ju˝ regu∏a w naszej szkole.
Cieszymy si´, ˝e mo˝emy pracowaç w liceum
i zapraszamy do nas wszystkich gimnazjalistów
na Dzieƒ Otwarty w sobot´ 16 marca o godzinie 11.00.
W roku szkolnym 2013/2014 przewidujemy
otwarcie nast´pujàcych oddzia∏ów z rozszerzonym j´z. angielskim:
1. matematyczno-fizyczny
2. biologiczno-chemiczny-medyczny
3. matematyczno-geograficzny/spo∏eczno-j´zykowy (decyzja w najbli˝szych dniach)
4. humanistyczny – dziennikarski.
Zach´camy wszystkich do odwiedzenia
XXV LO i zapoznania si´ z ofertà na najbli˝szy
rok szkolny!
Grono Pedagogiczne XXV LO

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Po˝àdane gadulstwo.
O tworzeniu Wawerskiego Archiwum Historii Mówionej
w ramach projektu „Spotkajmy si´ Pomi´dzy”
– o kwasiarzach kiszàcych kapust´, o fryzjerze, który
po dziÊ dzieƒ strzy˝e klientów
brzytwà, o mistrzu cechowym, który w swojej w∏asnej Pracowni Czapek
i Kapeluszy w Falenicy wcià˝ praktykuje wymierajàcy ju˝ zawód czapnika. „A was w ogóle podziwiam, ˝e si´gacie do historii” – mówi seniorka
z uznaniem, choç dla m∏odych ludzi poznawanie
Fot. Katarzyna Ku∏akowska

„Kochani, nie b´d´ Was m´czy∏a swoim gadulstwem...” – mówi siedemdziesi´cioparoletnia
mieszkanka Mi´dzylesia grupie zas∏uchanych w jej
opowieÊç gimnazjalistów. Ci jednak nie chcà, by
przerywa∏a snucie historii, z zaciekawieniem stawiajà kolejne pytania, pragnà poznaç ka˝dy szczegó∏ opowieÊci, tym bardziej, ˝e dotyczy ona ich najbli˝szej okolicy. „W Mi´dzylesiu by∏a rzeênia. Naprzeciwko pani Zgutkowej. Kto pani Zgutkowa? To
nie wiecie?” – dziwi si´ m∏odszemu pokoleniu rozmówczyni. – „To by∏a bardzo ciekawa pani. Przy
rondzie, tym pierwszym, Po˝aryƒskiego, jest taka
budka za budynkiem (...) i tam prowadzi∏a zieleniak. Zawsze wiadomo by∏o – punkt rozpoznawczy
– pani Zgutkowa. Od Zgutkowej w lewo, od Zgutkowej w prawo” – wspomina rozmówczyni, a m∏odzi s∏uchacze pilnie zaznaczajà miejsce na mapie.
Za chwil´ zaznaczà równie˝ dawno ju˝ wyschni´te
Macierowe Bagna, nad którymi mieszkaƒcy Mi´dzylesia i okolic sp´dzali upalne lata, nast´pnie zakreÊlà obszar pozosta∏ych ju˝ jedynie w pami´ci
rozmówczyni wrzosowisk rozciàgajàcych si´ mi´dzy Helenowem a Aninem i wykreÊlà tras´ ∏osiom
przechadzajàcym si´ niegdyÊ w lasach.
M∏odych zbieraczy opowieÊci interesujà jednak
nie tylko gaw´dy o rozmaitych zakàtkach Wawra,
lecz tak˝e historie o losach jego mieszkaƒców

historii z perspektywy indywidualnych, ludzkich
doÊwiadczeƒ jest fascynujàcà przygodà. Z wypiekami na twarzy s∏uchajà opowieÊci o rozmaitych
sposobach ukrywania spadochronów cichociemnych, których losy zapisane sà na kartach „wielkiej historii”. „Poczàtkowo te spadochrony zwijali

I Warszawskie Dni Rodzinne
– najwi´ksza impreza dla rodzin z dzieçmi
Portal ZwalczNude.pl wraz z miastem Warszawà po raz pierwszy organizuje Warszawskie
Dni Rodzinne. W weekend 15–17 marca stolica
i jej okolice zmienià si´ w wielki plac zabaw
z licznymi atrakcjami dla dzieci w ró˝nym wieku.
– Chcemy udowodniç, ˝e Warszawa jest miastem przyjaznym rodzinom z dzieçmi. Razem z kilkudziesi´cioma warszawskimi firmami i instytucjami opracowaliÊmy trzydniowy program zaj´ç,
które sà nie tylko formà zabawy, ale tak˝e edukacji. Mam nadziej´, ˝e Warszawskie Dni Rodzinne
to pierwsza edycja rodzinnego festiwalu, który
przerodzi si´ w regularnà imprez´ dla rodziców
i ich dzieci – mówi Krystyna Radkowska ze
ZwalczNude.pl, pomys∏odawczyni wydarzenia.

Zaproszone do udzia∏u w festiwalu instytucje,
kafejki oraz firmy stworzy∏y wyjàtkowà ofert´ sp´dzenia wolnego czasu dla rodzin z dzieçmi. Sà to
m.in.: warsztaty krajoznawcze prezentujàce odleg∏e kraje w interaktywny sposób, zaj´cia kulinarne,
warsztaty na temat zdrowego od˝ywiania, projekcja bajek, warsztaty astronomiczne i naukowe, zaj´cia plastyczno-teatralne, budowanie robotów,
nauka j´zyków obcych czy nauka flamenco.
Udzia∏ w wi´kszoÊci zaj´ç jest bezp∏atny. Na
wszystkie zaj´cia nale˝y si´ zapisywaç. Wi´cej informacji wraz z programem imprezy mo˝na znaleêç
na: www.warszawskiednirodzinne.pl.
Informacje prasowe organizatora

Wojewoda Mazowiecki informuje o cyfryzacji
telewizji naziemnej na terenie Mazowsza
W dniu 19 marca 2013 r. nastàpi wy∏àczenie
naziemnej telewizji analogowej na terenie województwa mazowieckiego, co oznacza, ˝e dotychczasowa tradycyjna technika nadawania sygna∏u drogà analogowà zostanie zastàpiona technologià cyfrowà. Jednoczesny odbiór obu
sygna∏ów telewizji nie b´dzie mo˝liwy.

By wcià˝ korzystaç z telewizji, trzeba wczeÊniej przygotowaç swoje odbiorniki do odbioru
telewizji cyfrowej.
W zwiàzku z przejÊciem z sygna∏u analogowego na cyfrowy o szczególnà uwag´ prosimy
mieszkaƒców wspólnot i spó∏dzielni mieszkaniowych w budynkach komunalnych, odbiera-

i gdzieÊ tam chowali” – opowiada∏a seniorka – „ale poniewa˝ materia∏ by∏ bardzo
dobry na bluzki, to dziewczyny powiedzia∏y: «Szkoda tego»”.
Praktyki uczestników projektu
„Spotkajmy si´ Pomi´dzy” wpisujà si´
w nurt historii mówionej, uznanej na
Êwiecie metody badawczej, która zajmuje si´ pami´cià zbiorowà i indywidualnà zwiàzanà ÊciÊle z miejscem i czasem. Zebrane podczas spotkaƒ opowieÊci, które m∏odzi
badacze archiwizujà z zapa∏em zarówno dêwi´kowo, jak i fotograficznie i filmowo, stanowià
zalà˝ek tworzonego przez nich Wawerskiego Archiwum Historii Mówionej. W ich imieniu naszym rozmówcom dzi´kujemy za obdarowanie nas historiami, a wszystkich mieszkaƒców dzielnicy, bez wzgl´du na wiek, zapraszamy do w∏àczenia si´ do projektu.
Kontakt: Katarzyna Ku∏akowska
– koordynator projektu: tel. 505 089 537
Strona internetowa projektu:
www.inicjatywarazem.pl/o-projekcie/
www.facebook.com/SpotkajmySiePomiedzy
W tekÊcie zosta∏y wykorzystane fragmenty opowieÊci,
których wys∏uchaliÊmy podczas zesz∏orocznych spotkaƒ.
Projekt jest wspó∏finansowany przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo∏ecznej w ramach Rzàdowego Programu na
rzecz AktywnoÊci Osób Starszych na lata 2012–2013.

Katarzyna Ku∏akowska

Dzieƒ Otwarty
Urz´du Skarbowego
Naczelnik Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer, dla przybli˝enia podatnikom specyfiki pracy urz´du oraz pokazania otwartoÊci urz´du na potrzeby podatników, organizuje „Dzieƒ Otwarty”
w siedzibie urz´du przy ul. Mycielskiego 21 w Warszawie w sobot´ 16 marca
2013 r. w godz. 9.00–13.00.
Ponadto Naczelnik Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer informuje, ˝e
w dniach 29 i 30 kwietnia 2013 r. godziny pracy urz´du skarbowego b´dà
wyd∏u˝one, tj. urzàd b´dzie czynny
w godz. 8.00–18.00.

Naczelnik Urz´du Skarbowego
Warszawa-Wawer
jàcych telewizj´ za pomocà antenowych instalacji zbiorczych, tzw. AIZ. W∏aÊciciele tych
instalacji – administratorzy lub zarzàdcy budynków – zgodnie z kompetencjami, powinni
zadbaç o ich w∏aÊciwà obs∏ug´.
Wszystkie informacje na temat cyfryzacji
dost´pne sà na stronie internetowej pod adresem: www.cyfryzacja.gov.pl (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

3

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Szko∏y podstawowe w Wawrze
– nowe zasady przyj´ç
Rodzice mogà teraz zapisaç swoje dziecko
do pierwszej klasy szko∏y podstawowej nie
tylko w swoim rejonie, ale tak˝e w dowolnie
wybranej podstawówce w Warszawie. Ma
im w tym pomóc rekrutacja przez Internet.

Prezentacja szkó∏
Na terenie dzielnicy Wawer znajduje si´ obecnie 19 szkó∏ podstawowych: 11 publicznych (uczy
si´ w nich 3 tys. 553 uczniów) i 8 niepublicznych
(1 tys. 373 uczniów). Sà tu te˝ dwie podstawówki
dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– jedna mieÊci si´ w Centrum Zdrowia Dziecka,
a druga przy M∏odzie˝owym OÊrodku Socjoterapii.
W ofercie szkó∏ publicznych rodzice majà do wyboru oprócz klas ogólnych tak˝e integracyjne
i sportowe. Dwie szko∏y podstawowe, SP nr 138
w Mi´dzylesiu i SP nr 216 w Miedzeszynie majà
w sumie 14 klas integracyjnych. Z kolei SP nr 76
w Falenicy i SP nr 204 w RadoÊci mogà zaproponowaç nauk´ w 4 klasach sportowych z rozszerzonà
liczbà zaj´ç lekkoatletyki i gier zespo∏owych.
WÊród niepublicznych szkó∏ podstawowych
sà trzy katolickie – Szko∏a Podstawowa Stowarzyszenia Sternik przy ul. Po˝aryskiego w Mi´dzylesiu, Katolicka Szko∏a Podstawowa przy ul.
Garncarskiej w Miedzeszynie oraz Szko∏a Podstawowa Sióstr Felicjanek przy ul. Azaliowej w Marysinie Wawerskim. Dwie spoÊród szkó∏ niepublicznych sà Êwie˝ej daty – chodzi tu o Szko∏´
Podstawowà Stowarzyszenia Edukacji „Vizja”
przy ul. Patriotów oraz Szko∏´ Podstawowà im.
Cieszkowskiego przy ul. Króla Maciusia.

Wyniki egzaminów
Na koniec nauki w szkole podstawowej
uczniowie piszà jeden sprawdzian obejmujàcy

PTTK zaprasza
Kraków
Ko∏o PTTK serdecznie zaprasza w dniach
12–14 kwietnia 2013 r. na wycieczk´ Per∏y
Ma∏opolski. Odwiedzimy oczywiÊcie Kraków,
najbogatsze w zabytki i muzea miasto w Polsce, a tak˝e jego okolice.
Dzieje Krakowa rozpoczynajà si´ oko∏o IX w.,
nazwa miasta pochodzi od imienia legendarnego ksi´cia Kraka, w∏adcy WiÊlan.
Od oko∏o 1040 r. Kraków by∏ g∏ównà rezydencjà w∏adców Polski i stolicà – najwa˝niejszym
oÊrodkiem kulturalnym, politycznym, naukowym, gospodarczym i religijnym kraju. Funkcj´
sto∏ecznà pe∏ni∏ do roku 1609, kiedy to król Zygmunt III Waza przeniós∏ stolic´ do Warszawy,
jednak pogrzeby królów i koronacje ich nast´pców, po∏àczone z sejmami, odbywa∏y si´ a˝ do
roku 1734 roku w Krakowie.
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ró˝ne zagadnienia z ca∏ego programu nauczania. Mo˝na tu zdobyç maksymalnie 40 punktów.
WÊród 11 szkó∏ publicznych mieszczàcych si´
na terenie Wawra nale˝y wyró˝niç cztery podstawówki, w których uczniowie przez kilka kolejnych lat (od 2009 do 2012 roku) osiàgali wyniki
sporo wy˝sze ni˝ Êrednia warszawska. Sà to SP
nr 218 przy ul. Kajki w Aninie, SP nr 124 przy ul.
Bartoszyckiej w Falenicy, SP nr 128 przy ul. Kadetów oraz SP nr 204 przy ul. Bajkowej w RadoÊci. Dwie inne szko∏y mia∏y wyniki tylko troch´
gorsze od osiàganych w wymienionych szko∏ach, tj. SP nr 140 przy ul. Wilgi w RadoÊci oraz
SP nr 86 przy ul. Korynckiej w osiedlu Wawer.
Rodzice, którzy ju˝ od pierwszych lat nauki chcà
zainwestowaç w edukacj´ swego dziecka, majà
w naszej dzielnicy du˝y wybór. Jest tu ciekawa
oferta niepublicznych szkó∏ podstawowych, ale
trzy z nich zwracajà szczególnà uwag´ dzi´ki bardzo dobrym wynikom osiàganym przez ich
uczniów na sprawdzianie szóstoklasisty. W ubieg∏ym roku uczniowie Prywatnej Szko∏y Podstawowej nr 92 przy ul. Patriotów zdobyli Êrednio 33,70
punktów (na 40 mo˝liwych), w Szkole Sióstr Felicjanek przy ul. Azaliowej by∏o to 31,18 pkt.,
a w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia „Sternik”
przy ul. Po˝aryskiego – 31,17 pkt. Dla porównania
– Êredni wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty osiàgni´ty w 2012 roku w Warszawie to 27,22 pkt.

Rekrutacja
W roku szkolnym 2013/2014 rekrutacja
do klas pierwszych szkó∏ podstawowych w Warszawie odbywa si´ przez Internet. Na stronie internetowej Biura Edukacji w Warszawie
www.edukacja.warszawa.pl b´dzie mo˝na wype∏niç formularz zg∏oszeniowy dziecka. Z listy

Po tym najÊwietniejszym okresie w historii Krakowa i Polski pozosta∏y niezliczone zabytki, które
i obecnie nadajà miastu specyficzny klimat i urok.
W ciàgu naszego krótkiego pobytu nie uda nam
si´ zwiedziç wszystkich, ale wraz z przewodnikiem odwiedzimy kilka najwa˝niejszych:
• Wzgórze Wawelskie z katedrà i Dzwonem
Zygmunta,
• koÊció∏ Mariacki z o∏tarzem Wita Stwosza,
• Rynek G∏ówny, Sukiennice, Collegium Maius,
• muzeum pod p∏ytà Rynku,
• muzeum w Fabryce Schindlera.
Drugiego dnia zwiedzimy:
• najstarszà kopalni´ soli kamiennej w Bochni,
z którà zwiàzana jest legenda o Êw. Kindze.
• zamek z XIV w. owiany wieloma legendami,
nale˝àcy do rodów Kmitów i Lubomirskich,
w Nowym WiÊniczu.
• Niepo∏omice z budzàcym zachwyt zamkiem,
w którym czuç ducha renesansu i r´k´ kochajàcych sztuk´ Jagiellonów, i majestat ich w∏adzy.

warszawskich szkó∏ podstawowych rodzice wybierajà dowolnà liczb´ szkó∏, którymi sà zainteresowani. Szko∏a wskazana w tym wyborze jako
pierwsza i nazwana „szko∏à pierwszego wyboru”
jest najwa˝niejsza. Rodzice tam w∏aÊnie powinni
dostarczyç wydrukowany, wype∏niony i podpisany przez siebie formularz zg∏oszeniowy swojego
dziecka. Je˝eli ktoÊ nie korzysta z Internetu i komputera, wszystkich tych formalnoÊci mo˝e dope∏niç w sekretariacie „szko∏y pierwszego wyboru”.
Zgodnie z przyj´tymi dla ca∏ej Warszawy kryteriami naboru, ka˝de dziecko w trakcie rekrutacji otrzymuje punkty. Najwi´cej, bo a˝ 800 pkt.
wówczas, gdy dana szko∏a znajduje si´ w rejonie
zamieszkania dziecka, przyj´to bowiem zasad´,
˝e dziecko zawsze ma zagwarantowane miejsce
w szkole podstawowej w swoim rejonie (obwodzie). Nauka w takiej szkole jest prawem, ale nie
jest obowiàzkiem ucznia i jego rodzice mogà mu
wybraç innà szko∏´ w mieÊcie. Je˝eli dziecko tylko mieszka w rejonie wybranej szko∏y, ale nie jest
tam zameldowane, to by rodzice mogli skorzystaç z preferencyjnych zasad, powinni poinformowaç o tym dyrektora szko∏y jeszcze przed z∏o˝eniem formularza zg∏oszeniowego dziecka. Rekrutacja on-line trwa od 7 marca. Do 21 marca
rodzice b´dà mogli wype∏niç formularz i dokonaç
wyboru szkó∏. Wst´pna decyzja o przyj´ciu dziecka do szko∏y pojawi si´ w systemie 25 kwietnia,
a ostateczna do 9 maja.
I na koniec jeszcze jedna bardzo wa˝na informacja – prosz´ nie zapomnieç o odwiedzeniu
szko∏y, o której Paƒstwo myÊlicie. Dobrà do tego
okazjà sà organizowane przez szko∏y dni otwarte. To niepowtarzalna szansa, aby od Êrodka
przyjrzeç si´ szkole, w której nasze dziecko sp´dzi du˝à cz´Êç swojego dzieciƒstwa.

Marek Urban
Redaktor portalu www.egzaminy.edu.pl
Znajdà tam Paƒstwo wi´cej informacji
o egzaminach i wyborze szko∏y.

Wyjazd: 12 kwietnia 2013 r., zbiórka na parkingu pod halà sportowà przy ul. Pogodnej
o godz. 16.30
Powrót: w to samo miejsce 14 kwietnia,
ok. godz. 23.00
Wpisowe: 350 z∏ doroÊli, 340 z∏ dzieci do 15
roku ˝ycia, p∏atne w ciàgu 2 tygodni
od zg∏oszenia.
Wy˝ywienie: Êniadanie 13 i 14 kwietnia, obiadokolacja 13 kwietnia, obiad 14 kwietnia
Zg∏oszenia: do 31 marca 2013 r.
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska
Liczba miejsc: 52
Wieczorem 13 kwietnia spacer „Kraków nocà”
lub wyjÊcie do Teatru Starego w zale˝noÊci
od tego, czy b´dzie tego dnia ciekawy spektakl
(bilet dodatkowo p∏atny ok. 50 z∏).

Ko∏o PTTK w Weso∏ej

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

W SUPER CENIE

EKOGROSZEK
Ekogroszek

SUPER JAKOSC
POTWIERDZONA PRZEZ NASZYCH KLIENTÓW

Brykiet

TEL. 22 872 18 31
ul. Przewodowa 155, 04-895 Warszawa

Pinikay

DOSTAWA, ROZŁADUNEK –

POMO˚EMY!

WAKACJE NA

www.dom-kaszubski.pl

POKOJE LUB CAŁY DOM

W NOWOWYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

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

O więcej informacji prosimy dowiadywać się
mailem: marcin@dom-kaszubski.pl lub telefonicznie: 601 314 822 (wieczorem)
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Impreza biegowa dla ka˝dego!
ÂWIDER TRAIL MARATHON’2013 – odb´dzie si´ tradycyjnie w trzecià sobot´ lipca,
a wi´c w tym roku 20 lipca. Zapisy ju˝ trwajà!
Nasza impreza to bieg terenowy na kilku dystansach: maratonu – 42 km, pó∏maratonu –
21 km, biegów na dystansie 10 oraz 5 i 1,5 km,
oraz na pó∏kilometrowym dystansie dedykowanym dla najm∏odszych.
Trasa prowadzi wzd∏u˝ malowniczych brzegów
rzeki Âwider, nieopodal Józefowa i Otwocka, tu˝
u wrót aglomeracji warszawskiej.
Zapraszamy serdecznie do zapisów i startu,
zaznaczajàc, ˝e trasy najd∏u˝sze nie b´dà ∏atwe.
Do mety b´dzie prowadzi∏a wàska Êcie˝ka, na
której w niewielu miejscach b´dzie mo˝na wyminàç konkurenta. Trasa b´dzie bieg∏a w terenie o zmiennym pod∏o˝u: piaszczystym i trawiastym, a tak˝e b∏otnistym. Mamy po drodze kil-

kadziesiàt drobnych podbiegów i zbiegów; kilkanaÊcie powalonych drzew, które nale˝y
obejÊç lub przeskoczyç. Po drodze b´dà tak˝e
do pokonania wàskie drewniane mostki i du˝a
iloÊç pokrzyw! To nie jest najprostszy bieg, tutaj

trzeba b´dzie daç z siebie wi´cej! Trasy krótkie
nie b´dà tak wymagajàce, lecz tak˝e pozostawià sporo wra˝eƒ.
Formularz zg∏oszeniowy dost´pny na stronie
internetowej www.rejestracja.funexsports.pl.
Kontakt e-mail do organizatora: trail@fune
xsports.pl.
Tomasz Pryjma

Przygotowania do ligi trwajà!
Szkó∏ka pi∏karska ZWAR przygotowuje si´ do rozgrywek
rundy wiosennej MZPN.
Przygotowania by∏y prowadzone podczas obozu zimowego. W nowym roku 2013
rozgrywamy wiele sparingów
i turniejów halowych.

Wicemistrzostwo Polski
w tenisie dla UKT RadoÊç 90
Dawno ju˝ nie bra∏am udzia∏u
lena Stencel. Troch´ si´ tego
w ˝adnym turnieju. Udzia∏ w kolejmeczu obawia∏yÊmy, bo by∏y to
nych nie by∏ planowany. Tu˝ przed
miejscowe zawodniczki, przyHalowymi Mistrzostwami Polski
zwyczajone do panujàcych
w Sopocie zadzwoni∏a do mnie kolew sopockiej hali warunków.
˝anka Natalka Ko∏at i zapyta∏a, czy nie
Nasze obawy okaza∏y w 100%
chc´ pojechaç i zagraç z nià w debla.
uzasadnione. W pierwszym seNie by∏am nigdzie na feriach, wi´c
cie zosta∏yÊmy dos∏ownie zdepomyÊla∏am: czemu nie. Wsiad∏am
molowane przez nasze rywalki.
do pociàgu, na miejscu kupi∏am jedUda∏o nam si´ wygraç tylko genorazowà licencj´ i zagra∏am w mima. W drugim przyzwyczai∏yAnna Niemiec z pucharem
strzostwach. OczywiÊcie tylko w deÊmy si´ do odbicia pi∏ki, rywali medalem za wicemistrzoblu, na singla nie starczy∏oby mi si∏.
ki zrobi∏y o par´ b∏´dów wi´cej
stwo Polski w tenisie w grze
Pierwszy mecz wygra∏yÊmy dosyç
ni˝ w pierwszym secie i dzi´ki
podwójnej kobiet
pewnie, bo przeciwko parze Dagmara
temu by∏o 6/3. Trzeci set w grze
Siara/And˝elika Sobiecka straci∏yÊmy tylko gema.
podwójnej to super tie-break do 10 punktów. W tej
W çwierçfinale mia∏yÊmy si´ zmierzyç z drugimi
decydujàcej rozgrywce nasze rywalki prowadzi∏y
rozstawionymi, parà Marta Lewandowska/Magdaju˝ 9/8 i 10/9. Uda∏o nam si´ jednak obroniç dwie

NABÓR ZIMOWY

Zapraszamy wszystkie dzieci
z roczników od 2001 do 2008
zainteresowane rozpocz´ciem
przygody z pi∏kà no˝nà.
Wi´cej informacji na stronie
www.zwar.pl i pod numerem
telefonu 504 522 205.

KS ZWAR

pi∏ki meczowe. Potem my mia∏yÊmy pierwszà okazj´ do zakoƒczenia meczu. Moja partnerka popisa∏a si´ Êwietnym wolejem i mog∏yÊmy si´ cieszyç
z awansu do pó∏fina∏u. W tej fazie turnieju stan´∏y
naprzeciwko nas Magda Sekrecka i Marcelina Cichoƒ. Pierwszego seta wygra∏yÊmy 6/3. W drugim
secie prowadzi∏yÊmy 3/0 i w tym momencie nasze
przeciwniczki podda∏y mecz walkowerem. Marcelinie dokucza∏a kontuzja ∏ydki, której nabawi∏a si´
w poprzednim meczu. Ból si´ nasila∏ i uniemo˝liwia∏ normalne poruszanie si´ po korcie. Kontynuowanie gry by∏oby zbyt ryzykowne. Tym samym
znalaz∏yÊmy si´ w finale Halowych Mistrzostw Polski. Czeka∏y tam na nas przeciwniczki arcytrudne,
rozstawione z numerem jeden Katarzyna Kawa
i Sylwia Zagórska. Obie mocno serwujàce, potrafiàce bardzo dobrze graç zarówno z ty∏u kortu, jak
i przy siatce. Wiedzia∏yÊmy, ˝e czeka nas nie∏atwe
zadanie, ale tanio skóry sprzedaç nie chcia∏yÊmy.
Mecz by∏ bardzo wyrównany, obfitowa∏ w wiele
ciekawych wymian, równie˝ wolejowych. Przegra∏yÊmy 4/6, 3/6. W obu partiach jeden raz da∏yÊmy
prze∏amaç swój serwis. Mia∏yÊmy szans´ na odrobienie strat, ale akurat w tych
momentach nasze rywalki
Êwietnie serwowa∏y. Szkoda
przegranego fina∏u, ale wynik ujmy nie przynosi, a ze
srebrnego medalu zdobytego
dla klubu UKT RadoÊç 90 jestem bardzo dumna. Mam
nadziej´, ˝e zmotywuje on
do pracy m∏odszych zawodników, z którymi mam okazj´
wspó∏pracowaç.
W finale singla m´˝czyzn
Grzegorz Panfil pokona∏ Piotra Gadomskiego 6/4, 6/4.
U kobiet triumfowa∏a Katarzyna Kawa, która pokona∏a
swojà partnerk´ deblowà
Sylwi´ Zagorskà 6/2, 6/3.
Anna Niemiec
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Najwy˝szy ba∏wan w okolicy!
W pobliskim Józefowie
przy ul. NadwiÊlanskiej 40
tej zimy pan Szczepan Komorowski z rodzinà (synem Tomaszem, córkà
Asià oraz z wnuczkami Filipem, Anià, Tymkiem, Wiktorkà i Remkiem) zbudowa∏ ponad 6-metrowego
ba∏wana! Budowanie zaj´∏o 4 dni, a do utrzymania
Ênie˝nej konstrukcji u˝yto
rusztowaƒ. Póki trzyma∏
mróz, ba∏wan by∏ prawdzi-

wà atrakcjà turystycznà
Józefowa, niektórzy
warszawiacy
jechali
tam specjalnie po to,
by na w∏asne oczy zobaczyç ba∏wana i zrobiç sobie przy nim zdj´cie. DziÊ ju˝ pewnie
w po∏owie roztopiony,
ale zosta∏y zdj´cia, jedno z nich z przyjemnoÊcià publikujemy.
Hanna Kowalska

PI¸KA TO
COÂ WI¢CEJ!
TRENUJ
Z RADOÂCIÑ
Og∏aszamy nabór dzieci i m∏odzie˝y

w wieku 5–15 lat
Trener i koordynator
grup m∏odzie˝owych:

tel. 602 675 740
www.pksradosc.futbolowo.pl
e-mail: pks-radosc@o2.pl

Czy wiesz, ˝e swój pomys∏ na lokalne dzia∏anie
mo˝esz zrealizowaç wspólnie z Miastem?
Przygotowujemy zapisy regulujàce zasady
wspó∏pracy Miasta z mieszkaƒcami przy
dzia∏aniach na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnych.
Zapoznaj si´ z projektami dokumentów, które
dotyczà inicjatywy lokalnej i zg∏oÊ nam swoje
uwagi oraz pomys∏y.
Jak to zrobiç? Przyjdê na spotkanie konsultacyjne: 14 marca (czwartek), godz. 18.00–20.00
lub 19 marca (wtorek), godz. 18.00–20.00
w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4.

Zg∏oÊ swoje uwagi i pomys∏y:
➲ poprzez platform´ konsultacyjnà:
www.konsultacje.um.warszawa.pl
➲ e-mailem: konsultacje@um.warszawa.pl
➲ w punkcie konsultacyjnym, dzia∏ajàcym
od 4 do 29 marca:
- we wtorki, mi´dzy 17.00 a 19.00,
- w czwartki, mi´dzy 10.00 a 12.00,
w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4.
➲ pocztà na adres: Centrum Komunikacji Spo-

∏ecznej Urz´du m.st. Warszawy
ul. Senatorska 27, 00–099 Warszawa
(z dopiskiem „inicjatywa lokalna”)
Konsultacje spo∏eczne trwajà
do 29 marca 2013 r.
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u!
Wi´cej informacji:

www.konsultacje.um.warszawa.pl

Podpisując umowę do końcaa marca dostaniesz do 10% zniżki!
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Nienudna profilaktyka
O profilaktyce uzale˝nieƒ,
zw∏aszcza wÊród m∏odzie˝y,
s∏yszymy niemal codziennie.
Jednak tym razem Zarzàd
G∏ówny Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii wraz z Pomorskà Agencjà
Imprez Artystycznych PAJA
organizuje imprez´ estradowà po∏àczonà z akcjà
profilaktyczno-informacyjnà. W ramach dziewi´cioletniej wspó∏pracy powsta∏ cykl pod has∏em „NIEåPA czyli 3 x NIE – NIE PIJ¢, NIE PAL¢, NIE åPAM”.
Kulminacyjnym punktem tegorocznego projektu jest koncert zespo∏u De Mono, który odb´dzie si´ 19 kwietnia 2013 roku o godzinie 18.30
w Sali Kongresowej PKiN.
Od lat Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii wspó∏pracuje z agencjà imprez artystycznych PAJA. Dzi´ki wspólnemu dzia∏aniu pragnà popularyzowaç treÊci dotyczàce problematyki uzale˝nieƒ. Co roku organizujà koncerty pod has∏em
„NIEåPA”, trafiajàc tym samym do szerokiego kr´gu
spo∏eczeƒstwa. W imprezach estradowych biorà

udzia∏ ludzie kultury i sportu, którzy nie majà ˝adnego zwiàzku z subkulturà uzale˝nieƒ.
Podobnie jak w ubieg∏ych latach, koncertowi,
który odb´dzie si´ w kwietniu, b´dzie towarzyszyç
akcja informacyjna, prowadzona przez PTZN oraz

przedstawicieli w∏adz naszego miasta. Podczas tegorocznej imprezy wystàpi zespó∏ De Mono oraz
STO% z Piotrem Nagielem. Niewàtpliwie atrakcjà
wieczoru b´dzie wyst´p grupy muzycznej, której liderem jest Andrzej Krzywy. De Mono wykona swoje najwi´ksze przeboje z okresu 25 lat istnienia na
polskim rynku muzycznym.

Olga ¸´cka

Wygraj bilet na koncert De Mono!
Dla naszych Czytelników mamy pi´ç podwójnych zaproszeƒ na kwietniowà imprez´.
JeÊli chcecie wygraç bilety na koncert De Mono, dopiszcie w∏asnà zwrotk´ do s∏ynnej piosenki zespo∏u pt. „Statki na niebie”.
Odpowiedzi przysy∏ajcie na nasz adres e-mailowy:
info@wiadomoscisasiedzkie.pl, w tytule piszàc:
„De Mono”. W treÊci maila wpiszcie swoje imi´
i nazwisko, a tak˝e numer telefonu. Nagrodzone
zostanà najbardziej kreatywne pomys∏y. Na odpowiedzi czekamy do 7 kwietnia 2013 r. Ze zwyci´zcami skontaktujemy si´ 8 kwietnia. Zwrotki, które
zwyci´˝à w konkursie, zostanà opublikowane
w majowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

Chata jak malowana
Ju˝ od 10 lat w Aninie dzia∏a Stowarzyszenie „Chata z pomys∏ami”, które prowadzi tu Ârodowiskowy Dom Samopomocy.
Od poniedzia∏ku do piàtku w ró˝nych zaj´ciach uczestniczy 25
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Z powodu niezb´dnych remontów ostatnio w „Chacie z pomys∏ami” by∏o wi´cej zamieszania ni˝
zwykle. W zwiàzku ze zmianà przepisów trzeba by∏o zaadaptowaç nowe,
dodatkowe pomieszczenia, a przy
okazji wyremontowaç te dotychczas
u˝ytkowane. Dzi´ki pomocy wolontariuszy, m.in. z Fundacji RWE, uda∏o
si´ odmalowaç pracownie.
W tak odnowionych wn´trzach a˝
chcia∏o si´ Êwi´towaç. Âwietnà okazjà
by∏y ostatki. Zabawa odby∏a si´ pod
has∏em „Wsi spokojna, wsi weso∏a”.
Pracownia plastyczna sta∏a si´ wiejskim sklepem z domowym i ekologicznym jad∏em: na sto∏ach sta∏y wielkie
bochenki chleba ró˝nych gatunków
i smaków, garnki smalcu, miodu i konfitur. Gospodynie cz´stowa∏y ka˝dego chlebem ze smalcem i ogórkiem z domowej spi˝arni, kanapkami z miodem z w∏asnej pasieki,
kawa∏kami kie∏basy z przydomowej w´dzarni. Kosze z owocami
zach´ca∏y do skosztowania zawartoÊci. Na Êwie˝o zabudowanym
tarasie wspaniale smakowa∏y kawa, herbata i ciastka.
Stowarzyszenie „Chata z pomys∏ami” jest organizacjà po˝ytku
publicznego. Mo˝na przekazaç na jej rzecz 1% podatku, podajàc
w zeznaniu podatkowym KRS 0000152594. Pieniàdze pozyskane w ten sposób sà wykorzystywane m.in. na wsparcie wyjazdu
wakacyjnego oraz niezb´dne remonty.
Wi´cej informacji o Stowarzyszeniu na stronie www.chatazpomyslami.org, www.facebook.com/chatazpomyslami.
Stowarzyszenie „Chata z pomys∏ami”
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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wawer w marcu
Przedstawienia teatralne, pokazy

23 marca (sobota), godz. 20.00

9 marca (sobota), godz. 16.00
10 marca (niedziela), godz. 16.00

Koncert w wykonaniu sopranu Mileny Dudkowskiej. Bezp∏atne wejÊciówki – zaproszenia –
do odbioru w Klubie Kultury „Zastów”, od 18 marca
do 22 marca w godzinach 10.00–20.00.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.

Teatrzyk Zielona G´Ê – „Bal u prof. Bàczyƒskiego”. Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej KK
„Falenica”. Re˝yseria Szczepan Szczykno, oprawa muzyczna Dawid Ludkiewicz. Bilety – 5 z∏.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

9 marca (sobota), godz. 15.00
„Król BóluÊ” – przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu aktorów teatru Narwal.
Znakomita bajka, która zachwyca humorem, postaciami i zwyk∏ym tematem ukazanym... niezwykle!
Rzecz si´ dzieje na królewskim dworze, wÊród wybornych manier i niez∏omnych cnót, lecz na nic si´ te
„wielkoÊci” zdajà, bo choç król by∏ màdry jak stary dàb,
mia∏ chory... zàb! Teatralna przygoda pozwala na zabaw´, która oswaja dzieci z l´kiem przed dentystà.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

16 marca (sobota), godz. 15.00–16.00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Kolorowy
zwierzyniec” w wykonaniu teatru Art-D.
Przedstawienie prezentuje popularne zwierz´ta zarówno domowe, jak i te, które mo˝emy spotkaç tylko
w ZOO. Wyst´pujà: osio∏ek, baranek, tygrysek, sowa,
s∏oƒ i inne zwierzaki.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

16 marca (sobota), godz. 16.00
„Pipi W´drowniczka” – bajka dla dzieci du˝ych i ma∏ych.
Teatr Urwis przedstawia autorskà bajk´ na podstawie postaci Pippi Langstrump szwedzkiej pisarki Astrid
Lindgren. Humorystyczna bajka uczy dzieci zaradnoÊci,
samodzielnoÊci oraz daje mo˝liwoÊç poznania elementów kultury ró˝nych zakàtków Êwiata, w tym ubioru,
obyczajów, muzyki. Bilety – 5 z∏.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

17 marca (niedziela) godz. 13.00
„Kurnikowe przygody” – Teatrzyk kukie∏kowy
Baj zaprasza.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na przedstawienie kukie∏kowe, b´dzie to klasyczna bajka, w której
po wyjÊciu mamy z domu ma∏e kurczaki pomimo zaleceƒ,
by nikomu nie otwiera∏y, wpuszczajà do domu lisa. Co
z tego wyniknie – zobaczymy. Wst´p: 5 z∏.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

27 marca (Êroda), godz. 18.00
„Alicja w krainie czarów” – premiera spektaklu. Re˝yseria – Szczepan Szczykno, przygotowanie
wokalne – Dawid Ludkiewicz; wykonanie – Grupa teatralna „Niewinni Czarodzieje”. Bilety – 5 z∏.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

Koncerty, recitale, projekcje
9 marca (sobota), godz. 16.00
Zapraszamy na koncert pt. „Co nam zosta∏o
z tych lat?”. Piosenki znane i lubiane, do których teksty napisa∏ m.in. J. Tuwim, wykona Magdalena Supe∏
z akompaniamentem Paw∏a J´drzejewskiego – w ramach obchodów Roku Tuwimowskiego.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

Spotkania i inne uroczystoÊci
13 marca (Êroda), godz. 11.40–12.40
„Afrykaƒskie parki narodowe w Kenii i Tanzanii” – spotkanie z literatem i podró˝nikiem
Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora.
Na wielkich sawannach Afryki Wschodniej znajdujà si´ s∏ynne Parki Narodowe Serengeti i Masai Mara.
˚yjà w nich setki tysi´cy zwierzàt. Ogromne stada antylop, zebr przemierzajà cyklicznie trawiaste równiny.
Odbywa si´ wspania∏y festyn przyrody.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

13 marca (Êroda), godz. 17.00
„Ekscytujàce krajobrazy Chin” – pokaz slajdów i spotkanie z Alicjà Jurczyk.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

20 marca (Êroda), godz. 16.00
Spotkanie Êwiàteczne w Klubie Seniora.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

21 marca (czwartek), godz. 17.00
XVII Wawerskie Âwi´to Wiosny, impreza plenerowa na terenie Klubu Kultury „Zastów”. Zapraszamy
wszystkich, którzy ju˝ nacieszyli si´ zimà, zach´camy
do jej tradycyjnego po˝egnania i wspólnej zabawy.
Przy piosence biesiadnej w wykonaniu Wies∏awa Kowalskiego b´dzie mo˝na pos∏uchaç znanych polskich szlagierów, pokrzepiç si´ kie∏basà pieczonà w ognisku i goràcà
herbatà z cytrynà (prosimy o przyniesienie patyków). W finale imprezy marzanny sp∏onà w ognisku.
Podczas imprezy nastàpi og∏oszenie wyników i wr´czenie nagród w XVII Konkursie Plastycznym na najpi´kniejszà marzann´.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.

22 marca (piàtek), godz. 18.00 – 20.00
Impreza z cyklu „Ludzie Wawra” zorganizowana przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy – oddzia∏
Anin i Klub Kultury „Anin”. GoÊciem spotkania jest
prof. Maria Pusz – sekretarz Wawerskiego Uniwersytetu III Wieku.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

23 marca (sobota), godz. 12.00 -16.00
IV Wawerski Jarmark Wielkanocny – wydarzenie realizowane przy wspó∏pracy z Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Boss” podsumowujàce 3 konkursy organizowane przez Kluby Kultury „RadoÊç”
i „Anin”. W stylowe progi Hotelu Boss zawitajà zwiastuny Êwiàt – palmy, pisanki, Êwiàteczne pocztówki,
mazurki, serniki i inne przepyszne wypieki wielkanocne. Prezentowane wyroby i ozdoby mo˝na b´dzie kupiç. Na scenie wystàpià dzieci z KK „RadoÊç”.
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Boss” Warszawa-Miedzeszyn, ul. ˚wanowiecka 20.
Organizatorzy: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna
13, i Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

23 marca (sobota) godz. 17.00
„Biesiada Wielkanocna”. Spotkanie dla mieszkaƒców Aleksandrowa po∏àczone z tradycyjnym podziele-

niem si´ jajkiem oraz degustacjà wypieków Êwiàtecznych.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

24 marca (niedziela), godz. 10.30
Wyjazd do Czerska i Góry Kalwarii w Niedziel´ Palmowà.
Wyjazd autokarem, w Czersku grill nad wodà, a nast´pnie, o godz. 15.00, udzia∏ w Misterium M´ki Paƒskiej
w Górze Kalwarii. Wyjazd o godz. 10.30 spod siedziby
Klubu Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10. Ca∏kowity koszt: 45 z∏ od osoby. Szczegó∏owe informacje
mo˝na uzyskaç pod numerem (22) 612-63-85, w godz.
15.00–19.00 w dni robocze.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

28 marca (czwartek), godz. 18.00
Wielkanocne spotkanie z Seniorami i nie tylko
– spotkanie z mieszkaƒcami osiedla integrujàce Êrodowisko, wprowadzajàce w nastrój Êwiàteczny.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

Wystawy, warsztaty, turnieje
9 marca (sobota), godz. 12.00
Poranek teatralny – zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na spektakl teatralny pt.: „Królowa Êniegu”
w wykonaniu aktorów teatrów dzieci´cych.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

15 marca (piàtek), godz. 16.00
„Moje kreatywne – ja” – artystyczne warsztaty
Êwiàteczne dla seniorów. Na warsztatach b´dzie
mo˝na wykonaç stroik Êwiàteczny, pisank´ itp.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

16 marca (sobota), godz. 17.30
„Âwiat kwiatów i pejza˝y” – wystawa malarstwa. Autor obrazów – Bogdan Kaczor.
G∏ównym tematem prac sà pejza˝e i kwiaty. Jest to
pierwszy wernisa˝ w ˝yciu pana Bogdana, czyli debiut
artystyczny, na który z ogromnà tremà, ale i radoÊcià
serdecznie zaprasza.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

17 marca (niedziela), godz. 10.00–16.00
V Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2013. Turniej s´dziowany przez
s´dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

24 marca (niedziela), godz. 10.00–16.00
VI Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2013. Turniej s´dziowany przez
s´dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

25 marca (poniedzia∏ek), godz. 16.00
Zapraszamy na familijne warsztaty plastyczne
pt. „W poszukiwaniu wielkanocnego zajàczka”.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

Konkursy, imprezy artystyczne
do 12 marca (wtorek)
Ostatni dzieƒ sk∏adania prac w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Projekt pocztówki wielkanocnej”.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

cd. na str. 10 ➽

9

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
➽ cd. ze str. 9
do 14 marca (czwartek)
Ostatni dzieƒ sk∏adania prac w konkursie plastycznym „Palma wielkanocna”.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

17 marca (niedziela), godz. 12.00

30 marca (sobota)

Gala wr´czenia nagród i koncert laureatów w XVII
Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej
i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.

„O Z∏ote Pióro” – Konkurs Literacki – termin
sk∏adania prac. Regulamin dost´pny na stronie internetowej www.klubradosc.waw.pl.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

14–15 marca (czwartek, piàtek)

25–26 marca (poniedzia∏ek, wtorek),
godz. 10.00–17.00

„Najpi´kniejsza pisanka” – mazowiecki konkurs
plastyczny – przyjmowanie prac konkursowych.
Regulamin dost´pny na stronie internetowej
www.klubradosc.waw.pl.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

Eliminacje rejonowe (dzielnica Wawer) w XXXVI
Konkursie Recytatorskim dla dzieci i m∏odzie˝y
„Warszawska Syrenka”.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

èród∏o:
Wydzia∏ Kultury w Dzielnicy Wawer
Materia∏y organizatorów. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów (w tym
odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu
powy˝szego programu imprez.

mo˝na zostawiç zapisane na kartkach intencje, z jakimi m∏odzie˝ pojedzie na Âwiatowe Dni M∏odzie˝y do Rio
de Janeiro. Zbierane b´dà równie˝ pieniàdze, które pomogà sfinansowaç pielgrzymk´.
Wi´cej informacji: www.sdmrio2013.blog
spot.com i na Facebooku: www.facebook.com/
misteriumprzejscie.

Kolejny spektakl Misterium „PrzejÊcie”
W niedziel´ 22 marca 2013 r. w Parafii Êw.
Feliksa z Kantalicjo w Marysinie (ul. KoÊciuszkowców 85 A) o godzinie 19.30 (po mszy na
18.30) odb´dzie si´ kolejny spektakl Misterium
„PrzejÊcie”, czyli inscenizacja muzyczno-teatralna bolesnych cz´Êci Ró˝aƒca z rozwa˝aniami b∏.
Matki Teresy z Kalkuty i fragmentami Ksi´gi Lamentacji w wykonaniu m∏odzie˝y z diecezji warszawsko-praskiej.

Inspiracjà spektaklu by∏a Ksi´ga Lamentacji ze
Starego Testamentu. W s∏owach Lamentacji
wspó∏czesny cz∏owiek mo˝e odnaleêç swoje cierpienie. Zestawienie tej˝e ksi´gi z tajemnicami Ró˝aƒca daje zupe∏nie nowà perspektyw´. Chrystus
przechodzàc drog´ krzy˝owà ukaza∏, ˝e cierpienie
ma sens. M∏odzi majà nadziej´, ˝e misterium pomo˝e ka˝demu, kto znajduje si´ w jakiejkolwiek
ciemnoÊci, niewoli grzechu. Po misterium b´dzie

Poeci i pisarze wawerscy

kudziesi´ciu lat. Wyg∏asza liczne prelekcje i odczyty. Du˝o na ten temat pisze. Trudno sobie
wyobraziç jakàkolwiek praskà bibliografi´ bez
pokaênej listy jego tekstów.
Co wspólnego ma Jan Berger z Wawrem? JeUkoƒczy∏ studia historyczne w Uniwersytecie
go wawerska przygoda trwa przynajmniej
Warszawskim. Za swojego mistrza uwa˝a prood 1963 roku. Odbywa∏ wtedy praktyki pedafesora Stanis∏awa Herbsta, ostatniego z wielgogiczne w aniƒskim liceum. Opiekunem prakkich polskich polihistorów. Od lat pracuje w artyk by∏ znany mi∏oÊnik wawerskich dziejów,
chiwum G∏ównego Urz´du Statystycznego. Ma
Henryk Wierzchowski. Zawiàzana przez obu
na swoim koncie szereg opracowaƒ oraz artypanów znajomoÊç przerodzi∏a si´ z czasem
ku∏ów poÊwi´conych statystyce. Uczestniczy
w przyjaêƒ. Podj´li wspólnie wiele inicjatyw.
w pracach Polskiego Towarzystwa StatystyczJan Berger uczestniczy∏ w pracach nad pisanynego. Wydaje si´ zresztà, ˝e postrzega siebie
mi przez Wierzchowskiego historycznymi moprzede wszystkim jako statystyka. Historia stanografiami Anina, Mi´dzylesia, Zerzenia i innowi raczej jego drugà profesj´. Notabene panych wawerskich osiedli. Wyszukiwa∏ dla aniƒra si´ historià statystyki.
skiego nauczyciela materia∏y archiwalne.
Mieszka na Grochowie. Aktywnie w∏àcza si´
Henryk Wierzchowski zmar∏ w 1994 roku.
w ˝ycie tego osiedla. Dzia∏a w Towarzystwie
Dawny praktykant odziedziczy∏ po nim potrzeb´
Przyjació∏ Grochowa. Zaanga˝owa∏ si´ w walk´
popularyzacji historii prawobrze˝nej Warszawy.
o upami´tnienie bitwy pod Olszynkà GrochowDba o kolejne edycje prac swego przyjaciela.
skà. Dzieje Grochowa oraz innych praskich osieW dedykowanej Wierzchowskiemu ksià˝ce „Wadli (chocia˝by Kamionka czy Targówka) to chywer i jego osiedla” zamieÊci∏ dwa teksty.
ba jego najwi´ksza pasja. Zajmuje si´ nià od kilNie czyta si´ go ∏atwo. Niewiele uwagi poÊwi´ca historii wydarzeniowej. Pokazuje
raczej struktury demograficzne, spo∏eczne i ekonomiczne.
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Wprowadza czytelni-

Jan od Liczb

REKLAMA

Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
adresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub od naszych przedstawicieli handlowych:

Konrad Skorupka – 607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Magdalena Krypiak i Weronika Piàtek
(inicjatorki i pomys∏odawczynie Misterium)

ka w Êwiat liczb. Uczy go formu∏owaç wnioski
na ich podstawie:
„W gminie Wawer w 1890 r. do ksiàg ludnoÊci sta∏ej zapisanych by∏o 4818 osób, w tym
m´˝czyzn 2363, tj. 49,0%, a kobiet 2455, tj.
51,0%. Przewaga liczebna kobiet wÊród sta∏ych
mieszkaƒców gminy Wawer by∏a wi´c niewysoka. Natomiast wÊród ludnoÊci niesta∏ej, której
zarejestrowano tylko 913 osób, wi´cej by∏o
m´˝czyzn. Mieszka∏o ich tu 680, tj. 81,7%, a kobiet 233, tj. 18,3%. W tym przypadku przewaga
liczebna m´˝czyzn wskazuje – jak mo˝na przyjàç
– ˝e byli to g∏ównie robotnicy zatrudnieni okresowo – w gminie Wawer i na Pradze – przy pracach wymagajàcych si∏y fizycznej. Natomiast kobiety zatrudnia∏y si´ przy pracach domowych
lub w gospodarstwach przy pracach polowych”.
(Dawny Wawer (1866–1951). Rys historyczno-statystyczny [w:] Wawer i jego osiedla, Warszawa 2007, s. 47)
Jan Berger cierpliwie nawleka liczby na sznurek historycznej narracji. To, co proponuje czytelnikowi, trudno uznaç za historyczny romans.
Mo˝na by raczej mówiç o solidnej encyklopedii. Na tej solidnoÊci opieraç si´ b´dà kolejne
pokolenia historyków Wawra.
Jan Czerniawski

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

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

„Studio Transformacji” w dzielnicy Wawer
Czy Twoje ˝ycie jest wspania∏e? Wspania∏e,
a nie tylko OK? Nie masz co do tego wàtpliwoÊci,
jeÊli co dzieƒ budzisz si´ wdzi´czny/a Bogu albo
losowi i jak na skrzyd∏ach p´dzisz do swoich zaj´ç.
JeÊli masz wàtpliwoÊci, mo˝e warto coÊ zmieniç?
W∏aÊnie nadarza si´ okazja. W zwiàzku z wielkim
sukcesem, jaki wÊród m∏odzie˝y odniós∏ Trening Zwyci´zców, realizowany w oparciu o grant Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Fundacja Innowacji Spo∏eczno-Kulturalnych przygotowa∏a jego wersj´ PLUS dla
wszystkich ch´tnych, którzy chcieliby doÊwiadczaç
wi´cej energii i radoÊci, cieszyç si´ lepszym zdrowiem
i kondycjà, rozwijaç si´ i odnosiç sukcesy, a przede
wszystkim autentycznie kierowaç swoim ˝yciem.
Trening Zwyci´zców PLUS realizowany b´dzie
w ramach programu Studio Transformacji. Jest
dwudniowym kursem skierowanym na rozwój nawyków i postaw sprzyjajàcych optymalnym stanom
psycho-mentalnym, skutecznemu dzia∏aniu i osiàganiu rezultatów. Przygotowuje do podejmowania
wyzwaƒ i radzenia sobie z nimi w sposób zapewniajàcy radoÊç i satysfakcj´. Do udzia∏u zaproszeni
sà wszyscy zainteresowani, bez wzgl´du na wiek.
Niemal jednoczeÊnie w ramach programu Studio
Transformacji uruchomiony zostanie kurs Struktura
Zmiany dla osób, które chcia∏yby poradziç sobie
z jakimÊ konkretnym problemem lub s∏aboÊcià i zaznawaç w ˝yciu wi´cej szcz´Êcia. Uczestnicy nauczà si´, jak zapanowaç nad ba∏aganem myÊli, jak

radziç sobie ze szkodliwymi emocjami i przekonaniami, jak podejmowaç prawdziwe decyzje i zmieniaç niepo˝àdane, nawykowe zachowania. Dowiedzà si´, co stanowi klucze do szcz´Êcia.
W naszej dzielnicy oba kursy realizowane b´dà, za symbolicznà op∏at´, w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury przy ul. Oleckiej 30
(dojazd autobusem 161 lub spacer ze stacji Falenica). Obok kursów, w ramach Studia Transforma-

cji realizowane b´dà w godzinach wieczornych
otwarte wyk∏ady z dyskusjà, szczególnie dla
tych osób, które zainteresowane sà tematykà kursów. Wszelkie informacje o datach kolejnych wyk∏adów i kursów oraz trybie zg∏aszania uczestnictwa dost´pne sà na stronie internetowej Centrum
www.eccc.pl, w dziale: Edukacja doros∏ych.
Polecam z ca∏ym przekonaniem,
Sandra

Teatralnie w KK Falenica
Kto nie czyta∏ jednej z najpoczytniejszych pozycji literatury dzieci´cej, „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carrolla, ani nie oglàda∏ amerykaƒskiego filmu fantasy z 2010 r. w re˝yserii Tima
Burtona, ma szans´ zobaczyç Alicj´, Kapelusznika, Królika i wiele innych postaci na ˝ywo
w spektaklu teatralnym. Jak sobie poradzili m∏odzi aktorzy z prze∏o˝eniem Êwiata wyobraêni literackiej na teatr, zobaczycie w przedstawieniu wed∏ug ich w∏asnego scenariusza. M∏odzi ludzie
wcielajàcy si´ w role bohaterów udajà si´ na wypraw´ do cudownej krainy czarów zawieszonej
gdzieÊ pomi´dzy doros∏oÊcià a dzieciƒstwem. Zapraszamy i Was, Szanowni Widzowie, na zwariowanà herbatk´ u Królika oraz do wspólnej po-

dró˝y w krain´ wyobraêni. Premiera spektaklu
„Alicja w krainie czarów” odb´dzie si´ 27
marca (Êroda) o godz. 18.00 w Klubie Kultury
Falenica (ul. W∏ókiennicza 54). Re˝yseria Szczepan Szczykno, muzyka Dawid Ludkiewicz. Wykonanie: Grupa teatralna „Niewinni Czarodzieje”
dzia∏ajàca przy KK „Falenica”. Wst´p – 5 z∏.
Z kolei w dniach 9 i 10 marca o godz.
16.00 klub zaprasza na spektakl Teatrzyk Zielona G´Ê – „Bal u prof. Bàczyƒskiego”, tak˝e
w opracowaniu: re˝yseria Szczepan Szczykno,
muzyka Dawid Ludkiewicz i w wykonaniu klubowej grupy teatralnej. Wst´p – 5 z∏.
KK Falenica

Wiosnà wszystko budzi si´ do ˝ycia,
budzi si´ w nas tak˝e ch´ç zmian, w tym
zrzucenia nadmiarowych kilogramów,
w które wyposa˝y∏a nas zima. Zamiast
wybieraç w ciemno kolejnà diet´ z internetu, która mo˝e si´ okazaç nie tylko
nieskuteczna, ale wr´cz szkodliwa dla
naszego zdrowia, warto powierzyç swoje
odchudzanie
specjalistom,
którzy
uwzgl´dniajàc Paƒstwa indywidualne
uwarunkowania, opracujà dedykowany
kompleksowy program dietetyczny.
Na Pradze-Po∏udnie od 2,5 roku dzia∏a
Centrum Dietetyczne Naturhouse, b´dàce placówkà Êwiatowego lidera w dziedzinie ˝ywienia i dietetyki, obecnego
w 26 krajach Êwiata, gdzie pomóg∏ ju˝
∏àcznie 3 milionom osób, a liczba ta ciàgle roÊnie. Ka˝dy z punktów Naturhouse
to zespó∏ wykwalifikowanych dietetyków,
stale podnoszàcych swojà wiedz´, aby
w jak najlepszy sposób rozwiàzaç ka˝dy
˝ywieniowy problem.
Dlaczego to jest skuteczne?
Klucz do sukcesu tkwi w po∏àczeniu
zbilansowanej diety z naturalnymi suple-

mentami (wyciàgi z owoców i warzyw
w unikalnych proporcjach) wspomagajàcymi odchudzanie. Ka˝dy z nas jest inny
i tylko dieta dobrana pod naszà struktur´
organizmu, rodzaj metabolizmu, tryb ˝ycia i – co nie mniej wa˝ne – upodobania
kulinarne, mo˝e byç skuteczna, a w dodatku ca∏kiem smaczna.
Naturhouse daje Paƒstwu gwarancj´
trwa∏ych efektów dzi´ki wyeliminowaniu
dwóch najwi´kszych przeszkód zwiàzanych z odchudzaniem:
- efektu jo-jo, poniewa˝ po zakoƒczonej
kuracji odchudzajàcej wprowadzany
jest tzw. okres stabilizacji wagi, który
zapobiega ponownemu przytyciu,
- utraty motywacji oraz braku samodyscypliny. Dzi´ki cotygodniowym bezp∏atnym wizytom, które s∏u˝à omówieniu post´pów, rozwiàzaniu ewentualnych problemów pojawiajàcych si´
w trakcie odchudzania i modyfikowaniu diety, aby by∏a zró˝nicowana
i smaczna, znacznie ∏atwiej wytrwaç
w re˝imie diety, a˝ w koƒcu stanie si´
ona Paƒstwa nawykiem.

Ale ja si´ nie odchudzam...
Tak˝e osoby pragnàce przytyç lub te,
które po prostu chcà wprowadziç do swojego ˝ycia zasady zdrowego ˝ywienia,
znajdà w Naturhouse idealne rozwiàzania dla siebie. Ponadto Centra Dietetyczne Naturhouse oferujà szerokà gam´ naturalnych suplementów i artyku∏ów spo˝ywczych o obni˝onej kalorycznoÊci, jak:
pieczywo, zupy, herbatniki, napoje, d˝emy, a nawet batoniki.
Ka˝da osoba mo˝e przyjÊç do Naturhouse, aby bezp∏atnie skonsultowaç si´
z dietetykiem. W celu umówienia si´ na
spotkanie nale˝y skontaktowaç si´ z wybranym Centrum w swojej okolicy. Adres
najbli˝szego podajemy poni˝ej.
Hanna Kowalska

ul. ¸ukowska 1 lok. 18U
tel.: 22 251-28-36, kom.: 519-193-981

www.naturhouse-polska.pl
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Tekst sponsorowany

Niezawodne metody odchudzania Naturhouse

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
US¸UGI OGRODOWE

US¸UGI PRZEWODNIKA

• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie trawników
• Porzàdkowanie ogrodów
19

po Warszawie i Wilanowie,

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

Tel. 608-034-867.

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
NIERUCHOMOÂCI
◗ W zamian za dzia∏k´ lub jej cz´Êç w ciekawej lokalizacji wybuduj´ dom lub kupi´ mieszkanie 603-555-572.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà w Warszawie, osiedle Stara Mi∏osna. Powierzchnia 370m2
Tel. 534-943-830.

Kompleksowe remonty
i adaptacje wn´trz

93

Tel. 606-808-358

28

68

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
◗ Matematyka-doÊwiadczona nauczycielka, pedagog-terapeuta, pomo˝e zrozumieç i wyrównaç zaleg∏oÊci
w nauce matematyki. Uprawnienia do nauki dzieci ze
specyficznymi trudnoÊciami w nauce. tel. 501327290
◗ Udzielam korepetycji z j´zyka angielskiego i francuskiego
na ka˝dym poziomie. Tanio i z dojazdem do ucznia.
tel. 513017570 e-mail: edyta.szymanska@onet.com.pl.
◗ J´zyk angielski – korepetycje na wszystkich poziomach, przygotowanie do egzaminów. Profesjonalnie.
Z doÊwiadczeniem. Dojazd do ucznia na terenie ca∏ego Wawra. Serdecznie zapraszam! Tel. 514959383.

MALOWANIE, TAPETOWANIE,
PANELE POD¸OGOWE
111

REMONTY A–Z
STANY DEWELOPERSKIE. TANIO

tel. 695 679 521, 22 615 76 97
◗ Studentka II roku pomo˝e w nauce uczniom szko∏y
podstawowej. Posiadam du˝e doÊwiadczenie w przygotowaniu dzieci do zaj´ç, potrafi´ poprowadziç zaj´cia w sposób interesujàcy, dzi´ki czemu dzieci ch´tniej
si´ uczà. Tel: 606-421-940, kasia.rogalska@vp.pl

DO KO¡CA MARCA PROJEKT GRATIS!!!

tel. 504-167-731 www.greenpartner.pl
◗ Angielski – ucz si´ w mi∏ej atmosferze w efektywny
sposób z doÊwiadczonà lektorkà. Przygotowanie
do egzaminów: FCE, CAE, matury i innych. DoroÊli,
m∏odzie˝. równie˝ Business English tel. 502 076 813.
◗ Angielski z wykwalifikowanym lektorem i trenerem
z doÊwiadczeniem pracy w USA i UK – przygotowanie do nowej matury, egzaminów, Business English,
konwersacje. +48 501 131 224.

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

105

◗ FRANCUSKI – korepetycje, lekcje. Romanistka z wieloletnim doÊwiadczeniem i przygotowaniem metodycznym, odpowiedzialna, cierpliwa, zaanga˝owana. Tel. 515 425 867.
◗ MATEMATYKA (TAK˚E PO ANGIELSKU) – nauczycielka
matematyki wszystkich poziomów szkolnych, pomo˝e
z trudnoÊciami, nadrobieniem zaleg∏oÊci oraz rozszerzeniem wiedzy. Indywidualne sposoby nauczania dostosowane do ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam stó∏ mahoniowy LUDWIK wykonany w latach
1851–1865, o wymiarach – wys. 79 cm, d∏. 133 cm,
szer. 76cm. Posiadam opini´ konserwatora sztuki z Muzeum Narodowego. Tel. 501-126-177, 500-240-976.

DJ ADAM POKORA
WESELA, IMPREZY URODZINOWE,
FIRMOWE, STUDNIÓWKI, DANCINGI,
EVENTY, NAG¸OÂNIENIE I OÂWIETLENIE.
Kom. 608 625 901, www.djadampokora.pl
e-mail: djadampokora@gmail.com 108

◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.
◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´.
Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Etap wczesnoszkolny kl. I–III. Dojazd gratis. Tel: 0728 814 601.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób
STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez studenta. Efektywna, spokojna nauka
korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera. Tel. 533 404 404.

Budowa: KOMINKI ,
GRILLE OGRODOWE,
W¢DZARNIE, kompleksowo.
Tel. 603-555-456

◗ Indywidualne zaj´cia logopedyczne w domu pacjenta
prowadzone przez dyplomowanego pedagoga – logoped´ (m. in. terapia opóênionego rozwoju mowy, wad
wymowy, zaburzeƒ tempa mowy) tel. 609 503 663.
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – licencjonowany amerykaƒski nauczyciel ch´tnie pomo˝e osobom uczàcym si´ angielskiego. Wszystkie poziomy, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Indywidualne metody i materia∏y dla ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878.
◗ CHEMIA – dojazd do ucznia. Nadrabianie zaleg∏oÊci,
przygotowanie do klasówek i testów. 503 410 723.

Tel. 513-148-238
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem od 1 roku ˝ycia. Wawer, Goc∏aw, Józefów. Mam doÊwiadczenie i kwalifikacje.
Tel. 511 67 43 29, etat, pó∏ etatu, dorywczo.

WYNAJM¢
◗ Wynajm´ pokój dziewczynie. Sulejówek Mi∏osna. Blisko stacji PKP 22 783 52 16.
21

KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888, 22 760-82-42.
www.hauhau24.pl

◗ Wynajm´ pokój z ∏azienkà w suterenie tel.
506 639 710.
◗ Wynajm´ lokal sklepowo-biurowy 40 m2 + 19 m2
piwnica u˝ytkowa, Warszawa ul. Grochowska.
tel. 22 810 70 22, 516 000 686.

PRACA – DAM/SZUKAM

◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym trenem) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon,
kwiat na g∏ow´ oraz futerko. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç zdj´cia. Tel: 510-618-518, mail: olgasu@op.pl
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam,
tel. 22 615-30-60.
◗ Sprzedam metalowe podesty na rusztowania, cena
70 z∏ szt. Tel; 601-851-660.
◗ Rega∏ stan bdb, dwa fotele, w´dki, maszyna do szycia ¸ucznik nowa, walizkowa tel. 781 496 613.
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.

◗ Drobne naprawy domowe-z∏ota ràczka-szukam zaj´cia-prace elektryczne, wodne, stolarskie, Êlusarskie.
tel. 508-620-962
◗ Z∏ota ràczka, 51 l. mieszkaniec Wawra poszukuje zaj´cia przy naprawach domowych, znam si´ na Êlusarce, stolarce, hydraulice, elektryce. Posiadam narz´dzia. Tel. 535-162-619 Marczak.

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

◗ POMOG¢ W ROZLICZENIU PIT-37 – 606 608 618.
◗ Mieszkaniec Wawra szuka pracy przy naprawach, monta˝ach domowych. Mój zawód to Êlusarz ale znam si´
te˝ na hydraulice (wc, krany), elektryce (˝yrandole, lampy, gniazda), stolarce (sk∏adanie mebli, przeróbki) Mój
nr. tel. 881-688-371 – Smorawiƒski Piotr.
◗ Szukam zaj´cia w pracach hydraulicznych, sk∏adaniu
mebli, naprawach elektrycznych, 50 l. bezrobotny,
zamieszka∏y Falenica. Oferty prosz´ sk∏adaç pod nr.
tel. 662-726-633 Tadeusz.
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka”
tel. 601313561.
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◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´
nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.

• PROJEKTOWANIE • REALIZACJA •
• NAWADNIANIE •
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KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

◗ Absolwentka filologii rosyjskiej udzieli korepetycji z J¢ZYKA ROSYJSKIEGO. Pomoc w odrabianiu lekcji, przygotowanie do matury i in. Przyst´pne ceny! Tel. 603 779 535.
◗ POMOC W NAUCE uczniowi szko∏y podstawowej.
Odrabianie lekcji, wzrost pewnoÊci siebie, codzienna praca, w domu w∏asnym lub ucznia. Wszystkie
przedmioty szkolne. Tel. 511 67 43 29.
◗ Korepetycje z j. angielskiego na wszystkich poziomach, dojazd do ucznia Tanio. tel. 513 017 570.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523.

OGRODY

◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158.
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià
w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja.
Mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym
remoncie. tel. 22 773 41 75 po godz. 17.
◗ Sprzedam ma∏e mieszkanie (32 m2) lub zamieni´
na wi´ksze tel. 22 773 21 02, 600 93 66 79.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2
w Wawrze na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe. Kontakt: 501-620-701.

francuski, ochrona Êrodowiska.

◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe
z Chin i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare
widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582.
◗ SUKNIA ÂLUBNA, ANGIELSKA PRODUKCJA, z niezwyk∏ym trenem (po upi´ciu nie przeszkadza w taƒcu!)
Model Allure C 104 – rozmiar 38/40 Dodam jeszcze
buty rozmiar 40 + kurteczk´ uszytà z tkaniny Armaniego. kontakt: 609612485.

Psycholog, terapeuta,
pedagog specjalny
TANIO – 694-927-912
www.educzar.pl

TAROT, RUNY
podpowiem, doradz´, wys∏ucham,
poszukamy z kartami najlepszego
rozwiàzania. ZAPRASZAM.

Tel. 602 323 888, 692-506-275

CHRZTY, KOMUNIE, URODZINY
Firma wynajmie du˝y dom z ogrodem
i placem zabaw na imprezy okolicznoÊciowe, warsztaty. Do dyspozycji sala
zabaw dla dzieci.

tel. 506-124-736
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◗ Sprzedam alternator do Fiata 125p nowy, typ A124-S. tel. 695 679 521.
◗ Sprzedam betoniark´ w bardzo dobrym stanie. Jednofazowa. PojemnoÊç 145 l. Cena 700 z∏. 512 905 455.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Posiadam referencje wieloletnie doÊwiadczenie i znam j´zyki obce, tel.
698 908 235.

Reklama: Konrad Skorupka – tel. 607-314-667, e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Kontakt z redakcjà: tel.: 22-810-26-04, fax: 22-812-09-98, e-mail: redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Adres do korespondencji: 03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.
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Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów
i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.
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◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien
tel. 503 836 166, 511 210 315.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi budowlane. budowy, remonty,
wykaƒczanie wn´trz, uk∏adanie kostki brukowej itp.
tel. 601 851 660.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery
tel. 503 836 166, 511 210 315.
◗ Szukam pracy, pranie, sprzàtanie, opieka nad dzieçmi. Posiadam samochód. 505 103 948.
◗ Z∏ota ràczka! Prace hydrauliczne i elektryczne, prace
remontowe (stiuki, p∏yta gipsowa, malowanie, uk∏adanie kamienia). Tel. 501 338 505.

W a w e r s k i e W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e – pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic.
Zespó∏ redakcyjny: Dorota Choiƒska, Joanna Dàbrowska, Joanna Janisz, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny),
Hanna Kowalska (sekretarz redakcji – tel. 607-288-793), Marcin Kurpios, Krzysztof Soko∏owski, W∏odzimierz Zalewski.
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JesteÊmy uczestnikiem programu

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wystawa laleczek UNICEF
„Pomaganie mo˝e byç nie tylko przyjemne,
ale i po˝yteczne” to has∏o, które towarzyszy∏o wystawie Laleczek UNICEF w Szkole Podstawowej nr 109
im. Batalionów Ch∏opskich w Warszawie. Inicjatorem,
a zarazem g∏ównym organizatorem wystawy by∏o
Szkolne Ko∏o M∏odego
Wolontariusza, którego
koordynatorem jest pani
Joanna Stepaniuk.
Na wystawie zosta∏y zaprezentowane szmaciane
laleczki wykonane samodzielnie przez uczniów
klas I–VI. Laleczki przedstawia∏y postacie z ró˝nych krajów Êwiata. By∏y wÊród nich
laleczki typowo europejskie, np. Lili z W∏och czy Hondzo
z Wielkiej Brytanii, jak i laleczki z odleg∏ych miejsc na Êwiecie, tj. Szadza z Kenii, Goldi z Brazylii. WÊród lalek nie zabrak∏o tak˝e ch∏opców bliêniaków, pochodzàcych z Meksyku, byli to Jenero i Severo, których autorami byli zresztà
te˝ bliêniacy – J´drek i Stefek. Na wystaw´ zostali zaproszeni rodzice i opiekunowie dzieci, którzy po obejrzeniu
ca∏ej lalkowej kolekcji mogli wybraç, a nast´pnie „zaadop-

towaç” wybranà laleczk´, poprzez przekazanie darowizny
w wysokoÊci 10 z∏. Zebrane w ten sposób pieniàdze –
przekazane na konto UNICEF – zostanà przeznaczone
na zakup szczepionek dla dzieci z Czadu.
Wystawa laleczek by∏a II etapem realizacji projektu
UNICEF „Wszystkie Kolory Âwiata II”. Teraz szko∏´ cze-

Chopin te˝ mieszka∏ w Warszawie
26 lutego 2013 roku w Zespole Szkó∏ nr 111 odby∏
si´ IV Dzielnicowy Konkurs Wiedzy o Fryderyku
Chopinie dla klas I–III. Konkurs opracowa∏a i przeprowadzi∏a p. Iwona Myszkowska, a opiekunem medialnym by∏a p. Sylwia Tarcz.
W tym roku do konkursu zg∏osi∏o si´ 6 wawerskich
szkó∏. Uczestnicy wykazali si´ ogromnà wiedzà na temat ˝ycia i twórczoÊci Fryderyka Chopina. Konkurs
przebiega∏ w trzech rundach. Runda pierwsza to zestaw trzech pytaƒ, runda druga to uk∏adanie puzzli
i nazwanie miejsca zwiàzanego z osobà tego wielkiego Polaka, runda trzecia to rozpoznawanie utworów.
Jury, którego przewodniczàcà by∏a Dyrektor Zespo∏u
Szkó∏ nr 111 p. Maria Maciak, sk∏ada∏o si´ z nauczy-

EuroWeek – Szko∏a Liderów
W dniach 19–23 stycznia grupa dziesi´ciu uczennic
Gimnazjum nr 102 w Zespole Szkó∏ nr 116 bra∏a udzia∏
w obozie edukacyjnym EuroWeek – Szko∏a Liderów,
w D∏ugopolu Dolnym ko∏o Bystrzycy K∏odzkiej. Obóz
zosta∏ zorganizowany przez Europejskie Forum M∏odzie˝y i by∏
wspó∏finansowany przez Uni´
Europejskà. Zaj´cia prowadzone by∏y w j´zyku
angielskim przez
wolontariuszy
z Austrii, Chin,
Gruzji, ¸otwy,
Serbii i Turcji.
Uczestnicy obozu poznali mi´dzy innymi jeden z tureckich taƒców narodowych, odkryli podstawy chiƒskiego tai-chi, dowiedzieli si´, ˝e Burak to nie tylko warzywo, ale równie˝ bardzo popularne tureckie m´skie
imi´. Nasze dziewcz´ta zachwycone by∏y gruziƒskimi

ka kolejne wyzwanie, a mianowicie zg∏oszenie jednej
z laleczek do konkursu na najbardziej oryginalnà laleczk´. Wybór ju˝ na tym etapie nie jest ∏atwy. Jest kilka faworytek i z nich szko∏a wytypuje tylko t´ jednà,
która zawalczy o g∏ównà nagrod´, a jest nià koncert
Majki Je˝owskiej w zwyci´skiej szkole.
Wszyscy trzymamy kciuki za laleczk´, która b´dzie
reprezentowaç Szko∏´ 109.
Barbara Micha∏ek

strojami ludowymi i barwnym opisem tamtejszych
zwyczajów weselnych.
Program zaj´ç obejmowa∏ nie tylko informacje
o kulturze i zwyczajach z innych krajów. Uczestnicy nauczyli si´ tak˝e, jak prowadziç efektywne autoprezentacje, jak braç udzia∏ w debacie oksfordzkiej i na czym
polega program Unii Europejskiej „M∏odzie˝ w dzia∏aniu”. Jednym z najwa˝niejszych celów warsztatów by∏a praktyczna nauka skutecznej pracy w grupie.
Wspólnie z uczniami innych szkó∏ nasze gimnazjalistki

cielek nauczania zintegrowanego szkó∏ z Wawra.
• I miejsce zaj´∏a dru˝yna
ze Szko∏y Podstawowej
nr 128.
• II miejsce zaj´∏a dru˝yna
ze Szko∏y Podstawowej
nr 218.
• III miejsce zaj´∏a dru˝yna
z Zespo∏u Szkó∏ nr 111.
Serdecznie gratulujemy
wszystkim i zapraszamy
w przysz∏ym roku!
Iwona Myszkowska
wymyÊli∏y w∏asne paƒstwo, wykona∏y „mission impossible” (czyli 14 niezwyk∏ych i skomplikowanych zadaƒ
w 30 minut), zaprezentowa∏y znane miejsca w Polsce
oraz wymyÊli∏y przyk∏ad u˝ytecznego produktu, jego
reklam´, sposób produkcji i sprzeda˝y.
Cztery dni zaj´ç w Kotlinie K∏odzkiej by∏y czymÊ niezapomnianym, tak bardzo odmiennym od typowych zaj´ç
lekcyjnych. Uczestnicy obozu nie tylko zdobyli cenne
umiej´tnoÊci – mieli równie˝ mo˝liwoÊç poznania naprawd´ ciekawych ludzi z Polski i innych krajów. Goràco
polecamy program EuroWeek nauczycielom i uczniom
innych wawerskich szkó∏.
Beata St´pieƒ
blioteki, ale przede wszystkim wprowadzenie w magiczny Êwiat bajek, baÊni
i legend, rozbudzanie ch´ci si´gania po nie oraz wyrabianie prawid∏owych nawyków czytelniczych.

Pasowanie na czytelnika
O Êlubowaniu na ucznia mówi si´ wiele. O pasowaniu na czytelnika ma∏o – a mo˝e nawet wcale. Ostatnio
mówi si´ tylko o likwidacji szkolnych bibliotek (ch´tnie
bym sobie popisa∏a na ten temat jako matka i nauczycielka, ale nie skoƒczy∏abym wtedy na kilku zdaniach).
W Szkole Podstawowej z Oddzia∏ami Integracyjnymi
nr 216 „Klonowego LiÊcia” pasowanie na czytelnika odbywa si´ ka˝dego roku
i jest bardzo wyczekiwane
przez dzieci z pierwszych
klas. Ka˝de z nich jest ju˝
od kilku miesi´cy uczniem
szko∏y, ale dopiero po pasowaniu po raz pierwszy
samodzielnie
b´dzie
mog∏o wybraç i wypo˝yczyç ksià˝k´ do domu.
W tym roku szkolnym
pasowanie na czytelnika
odby∏o si´ w specjalnie
na ten dzieƒ przygotowanej czytelni. Celem
spotkania by∏o nie tylko
pokazanie dzieciom bi-

Dzieci z zapa∏em wyrecytowa∏y treÊç przysi´gi czytelnika, z radoÊcià przyj´∏y dotyk zaczarowanego o∏ówka,
który da∏ im mo˝liwoÊç przebywania w szkolnej bibliotece, a potem z wielkim entuzjazmem zabra∏y si´ do poszukiwania pierwszej ksià˝ki, wypo˝yczonej nie na mam´, nie na tat´, ale na ich w∏asne konto w bibliotece.
W ten sposób biblioteka zyska∏a nowych bywalców,
którzy przybiegajà prawie na ka˝dej przerwie do swojego Kàcika Ma∏ego Czytelnika.
Izabela Szeligowska

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

