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WAWERS K IE

i gimnazjów w ramach Otwartych Mistrzostw Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy,
Wawer Bike Maraton (ta sama grupa wiekowa, ale rywalizacja szkó∏ z czterech
dzielnic: Wawra, Weso∏ej, Pragi-Po∏udnie
i Rembertowa), Mistrzostwa Warszawy
i Województwa Mazowieckiego w kolarstwie górskim, Mistrzostwa Warszawy
i Mazowsza Samorzàdowców oraz zawody
dla najm∏odszych dzieci (kategorie 2–4 lata
i 5–7 lat, osobno dla dziewczynek i dla
ch∏opców). By∏y to wi´c zawody dos∏ownie
dla wszystkich, a równie˝ osoby kibicujàce
z pewnoÊcià mi∏o sp´dzi∏y czas.

POLAND BIKE MARATHON
– 1000 zawodników w Mi´dzylesiu
Tegoroczne zawody Poland Bike Marathon w dniu 13 paêdziernika br. odnotowa∏y rekord frekwencyjny – wystartowa∏o
a˝ 1000 osób, najwi´cej w ca∏ej historii tej
imprezy. Byli wÊród nich zarówno „zwykli”
pasjonaci jazdy na rowerze, jak i gwiazdy
tej dyscypliny sportu – m.in. zwyci´zca tegorocznego Pucharu Polski MTB Bartosz
Banach czy aktualny górski mistrz Polski
w wyÊcigu szosowym Micha∏ Podlaski. Jak
przed rokiem start i meta zawodów zlokalizowane by∏y na terenie Instytutu „Pomnik
– Centrum Zdrowia Dziecka” w Mi´dzylesiu, a tras´ wytyczono w wawerskiej cz´Êci
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
Ta organizowana z du˝ym rozmachem
i zawsze profesjonalnie przygotowana im-

☛

preza kolarska jest w gruncie rzeczy ca∏à
serià zawodów, sk∏adajà si´ na nià bowiem: g∏ówny Poland Bike Marathon na 3
dystansach (Fan, Mini i Max), rywalizacja
dzieci i m∏odzie˝y ze szkó∏ podstawowych

Podobnie jak w 2012 roku imprezie towarzyszy∏o has∏o „˚ycie czeka”, majàce na
celu propagowanie idei transplantacji.
W Miasteczku Kolarskim pracownicy medyczni CZD prowadzili bezp∏atne badania
(m.in. pomiar cukru we krwi) dla zainteresowanych. Fundacja „Sport” przekaza∏a na
potrzeby szpitala trzy rowerki.
Wyniki zawodów znajdà Paƒstwo pod
adresem: http://www.bikermania.pl/wyniki/
25,FAN/.

Marta Frejtan
Fot. Marcin J´drzejewski

Gdzie powstanà si∏ownie plenerowe?
ramach programu „Warszawa w dobrej
kondycji” w stolicy powstanie 100 bezp∏atnych, ca∏odobowych si∏owni plenerowych,
o czym pisaliÊmy ju˝ w poprzednim numerze
„WS”. Na terenie Wawra z funduszy miejskich
utworzonych b´dzie 5 si∏owni, w nast´pujàcych lokalizacjach: 1 – okolice skrzy˝owania ul.

W

XXI Mi´dzynarodowe Targi Turystyczne –

str. 6

☛

Solidnej i B∏´kitnej (1004 g∏osy), 2 – okolice ul.
Kadetów (653 g∏osy), 3 – okolice skrzy˝owania
ul. Wilgi i ul. Osterwy (437 g∏osów), 4 – okolice ul. Strzyg∏owskiej (336 g∏osów) i 5 – teren
obiektu sportowego „Syrenka”, przy ul. Starego Doktora (336 g∏osów).

Hanna Kowalska

V Wawer Music Festival –
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PAèDZIERNIK
w Radzie Dzielnicy Wawer
Wawer otrzyma∏ wst´pny
projekt bud˝etu na 2014 rok.
Zosta∏ on przedstawiony radnym na paêdziernikowej sesji
Rady Dzielnicy. Dochody dzielnicy w przysz∏ym roku zosta∏y
okreÊlone na poziomie 175 mln
430 tys. z∏otych, z czego a˝
128 mln 426 tys. stanowià
Êrodki wyrównawcze, które Wawer otrzymuje z bud˝etu Warszawy. Wi´kszoÊç wydatków stanowià tak
zwane wydatki bie˝àce, na które przeznaczone jest
prawie 161 mln z∏. Z tej puli utrzymywane sà dzielnicowe drogi, szko∏y, obiekty sportowe i kluby kultury.
Z tych Êrodków wykonywane sà równie˝ bie˝àce remonty i utrzymywane budynki komunalne. Pozosta∏e 14 mln 820 tys. z∏otych to tak zwane wydatki inwestycyjne. Na 2014 rok zaplanowano zakoƒczenie
budowy ulic Mozaikowej, Panny Wodnej, Nowozabielskiej na odcinku Stoczniowców – Kadetów i ulicy
Gruszy. W sumie na inwestycje komunikacyjne zostanie wydane nieco ponad 1 mln 600 tys. z∏otych. Prawie milion z∏otych zostanie wydanych na moderniza-

cj´ ogólnodost´pnego placu zabaw przy ul. Frenkla
w Falenicy. W ramach inwestycji zostanie wykonana
syntetyczna nawierzchnia placu zabaw, zakupione
zostanà urzàdzenia zabawowe. Plac zostanie oÊwietlony, a teren wokó∏ obsadzony zielenià. Na prace
przygotowawcze budowy odwodnienia terenów
w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i NadwiÊle
urzàd wyda prawie 2 mln z∏otych. Kwota ta starczy
na wykonanie prac koncepcyjno-projektowych. Na
inwestycje edukacyjne wydanych zostanie prawie
9 mln 100 tys. z∏otych. Najwa˝niejszym zadaniem inwestycyjnym w tym obszarze b´dzie modernizacja
i rozbudowa budynku przy ul. Kadetów – do dotychczasowej szko∏y zostanie dobudowany trzypi´trowy
budynek przedszkola. Drugim zadaniem w dziedzinie
edukacji jest budowa boiska dla Liceum Ogólnokszta∏càcego przy ul. Halnej. Po roku do wydatków
inwestycyjnych wraca zadanie pod nazwà „Budowa
zespo∏u obiektów sportowych w Miedzeszynie”, którego zakres obejmuje wykonanie boisk wielofunkcyjnych, dwóch boisk treningowych, kortów tenisowych
i placu zabaw oraz pawilonu techniczno-obs∏ugowego. Na t´ inwestycj´ przeznaczono ponad 1 mln 300
tys. z∏otych. Ze szczegó∏ami wst´pnego projektu bud˝etu m. st. Warszawy na 2014 r. w zakresie wydatków inwestycyjnych w naszej dzielnicy mogà si´ Paƒstwo zapoznaç pod adresem http://www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/110/n/4703.

Centrum Kontaktu z Mieszkaƒcami
W dniu 1 listopada br. w Warszawie zosta∏
uruchomiony numer 19 115 – infolinia majàca
na celu popraw´ komunikacji w∏adz miasta
z mieszkaƒcami. Pod numer ten b´dzie mo˝na
przez ca∏à dob´ zg∏aszaç wszelkiego typu lokalne
problemy, np. dziur´ w drodze czy niedzia∏ajàcà
sygnalizacj´ Êwietlnà, ale te˝ dowiedzieç si´
o planowanych atrakcjach w stolicy. Ka˝de zg∏oszenie b´dzie przekazywane odpowiedniemu
urz´dnikowi, a osoba, która dokona∏a zg∏oszenia,

Sprostowanie
W artykule „Wrzesieƒ w Radzie Dzielnicy Wawer” opublikowanym w 34 (paêdziernikowym) numerze „Wawerskich
WiadomoÊci Sàsiedzkich” znajduje si´ nieprawdziwy fragment
mówiàcy: „z powodu niesatysfakcjonujàcych wyników przetargu od∏o˝ono prace przygotowawcze do budowy odwodnienia w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i NadwiÊle”.
RzeczywistoÊç wyglàda nast´pujàco:
W paêdzierniku rozstrzygni´to przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych z terenu Zbójnej Góry, osiedla Aleksandrów
i osiedla NadwiÊle (zaprojektowanie budowy poszczególnych

zostanie poinformowana o jego zrealizowaniu.
Z Centrum mo˝na kontaktowaç si´ tak˝e przez
stron´ internetowà: http://warszawa19115.pl/.
Dla u˝ytkowników smartfonów Urzàd m.st.
Warszawy przygotowa∏ jeszcze jedno udogodnienie. Dzi´ki specjalnej aplikacji w∏aÊciciele tego
typu telefonu b´dà mogli zrobiç zdj´cia wskazanego przez siebie problemu, ustawiç jego lokalizacj´ i wys∏aç je pod numer Centrum Kontaktu.
Izabela Gloskiewicz
sieci to odr´bne cz´Êci zamówienia). W zakresie Zbójnej Góry
cena jedynej z∏o˝onej oferty przekracza Êrodki przewidziane na
sfinansowanie tej cz´Êci zamówienia, co oznacza, ˝e przetarg
dotyczàcy Zbójnej Góry zosta∏ anulowany.
Cena wybranej, najkorzystniejszej oferty dotyczàcej
Aleksandrowa to 278 tys. z∏, zaÊ jedynej z∏o˝onej oferty
dla NadwiÊla to 356 tys. z∏. Wymagany termin realizacji
zamówienia od podpisania umowy to w przypadku Aleksandrowa do 360, zaÊ NadwiÊla do 450 dni.
Po wykonaniu dokumentacji projektowej b´dzie czas
na og∏oszenie przetargu na wykonanie poszczególnych
systemów odwodnienia osiedli.

Konrad Rajca

W dyskusji zamykajàcej punkt obrad poÊwi´cony
przysz∏orocznemu bud˝etowi radni uznali, ˝e zaproponowane Êrodki w cz´Êci dotyczàcej wydatków bie˝àcych nie budzà zastrze˝eƒ, natomiast
Êrodki przeznaczone na inwestycje w dzielnicy nie
pokrywajà w pe∏ni potrzeb.
W dalszej cz´Êci posiedzenia Rada Dzielnicy zapozna∏a si´ i pozytywnie zaopiniowa∏a Program AktywnoÊci Lokalnej na lata 2013–2016 o nazwie „Nasze podwórko, nasze mieszkanie, wspólne dzia∏anie”, który
b´dzie realizowany przez dzielnicowy OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej. G∏ównym za∏o˝eniem programu jest wspieranie i wzmacnianie potencja∏u spo∏ecznego, a tak˝e
w∏àczenie osób wykluczonych w aktywne ˝ycie spo∏eczne. Realizacja tak przygotowanego programu pozwoli na efektywne i racjonalne dzia∏ania socjalne, które b´dà realizowane g∏ównie na Marysinie Wawerskim,
w budynkach komunalnych przy ul. Kresowej. Jest to
miejsce skupiajàce du˝à liczb´ osób zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym i korzystajàcych ze Êwiadczeƒ
pomocy spo∏ecznej. KorzyÊcià powinna byç, mi´dzy innymi, integracja mieszkaƒców domów komunalnych ze
spo∏ecznoÊcià lokalnà, nabycie umiej´tnoÊci zawodowych oraz poprawa jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców.
Trwa kolejny etap przygotowywania Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Marysin Wawerski. Z zapisami planu mo˝na zapoznaç si´
do 13 listopada br. w siedzibie Urz´du m.st. Warszawy, w Pa∏acu Kultury i Nauki, pi´tro XIII, od poniedzia∏ku do piàtku w godz. od 8 do 16. Osoby, które chcà
z∏o˝yç uwag´ do planu, zobowiàzane sà do uczynienia
tego w formie pisemnej do dnia 4 grudnia br.
Marcin Kurpios

WAWERSKA PARADA

NIEPODLEG¸OÂCI
Falenickie Towarzystwo Kulturalne zaprasza
na SKRZYDLATÑ PARAD¢

11 listopada 2013 r.
14.30 – msza Êw. w koÊciele NSPJ w Falenicy
15.30 – pochód mieszkaƒców ulicami Bartoszyckà, Narcyzowà, Walcowniczà do placu przy ul. Bystrzyckiej
16.00 – koncert Chóru Wychowanków Harcmistrza W∏adys∏awa Skoraczewskiego
- og∏oszenie wyników konkursu „Moja
flaga Polski”, wr´czenie nagród
- wspólne Êpiewanie pieÊni patriotycznych
- pokaz fajerwerków, goràca grochówka
Projekt jest realizowany dzi´ki dofinansowaniu ze
Êrodków Urz´du Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Rzecznik prasowy, Urzàd m.st. Warszawy, Dzielnica Wawer
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Transport mi´dzy przychodniami
w Wawrze, Weso∏ej i Rembertowie
Na liczne proÊby pacjentów z Wawra i sàsiadujàcych dzielnic SZPZLO Warszawa-Wawer od
24 wrzeÊnia 2013 prowadzi regularne odp∏atne
przewozy osób mikrobusami OPEL VIVARO na
trzech trasach: nr 1, nr 2 i nr 3.
Zak∏adamy, ˝e u∏atwi to pacjentom nieposiadajàcym w∏asnego transportu dojazd do i z diagnostyki, rehabilitacji, aptek oraz poradni specjalistycznych.
Jeêdzimy tylko w dni robocze w godzinach
8.30–13.30. Realizujemy w tym czasie 4 kursy
na ka˝dej z trzech poni˝szych tras:
■

Trasa 1: Przychodnia ul. Strusia 4/8 ➜ Weso∏a Po∏udniowa ➜ Przychodnia ul. Strusia 4/8,

■

■

Trasa 2: Przychodnia ul. Strusia 4/8 ➜ Weso∏a Pó∏nocna ➜ Rembertów ➜ Przychodnia ul.
Strusia 4/8,
Trasa 3: Przychodnia ul. Strusia 4/8 ➜ Zerzeƒ
➜ Falenica ➜ RadoÊç ➜ Mi´dzylesie ➜ Przychodnia ul. Strusia 4/8.

Zatrzymujemy si´ na przystankach ZTM i na
˝àdanie wg potrzeb pacjentów.
Ka˝dy kurs rozpoczyna si´ i koƒczy w Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul Strusia 4/8, tj.
w naszym centrum diagnostyki, specjalistyki i rehabilitacji. Kolejne kursy wyruszajà o godzinach:
8.30, 10.00, 11.30, 13.00.

Jak Wawer Êwi´tuje niepodleg∏oÊç?
Szczep 145 Zwiàzku
Harcerstwa Rzeczypospolitej zaprasza na festyn rodzinny „11.11 – czas na
niepodleg∏oÊç”. Z roku
na rok impreza goÊci coraz wi´cej uczestników,
powoli wpisujàc si´ na list´ wa˝nych wydarzeƒ
w naszej dzielnicy.
Atrakcje dla ca∏ej rodziny czekajà na wszystkich ch´tnych na terenie
OSiR Wawer przy ul. V Poprzecznej 22 w godzinach 11–16. Najm∏odsi b´dà mieli okazj´ m. in.
zrobiç w∏asne zwierzàtko z balonów, pobawiç
si´ ogromnymi baƒkami mydlanymi, czy wziàç

udzia∏ w konkursie plastycznym. Dla starszych
uczestników przygotowaliÊmy gr´ historycznà:
gracze stanà w obliczu trudnej misji, podczas
której b´dà musieli przebyç 123 lata historii Polski, aby odzyskaç upragnionà niepodleg∏oÊç.
Wszyscy uczestnicy festynu b´dà mieli mo˝liwoÊç nauczenia si´ ciekawych technik plastycznych w punkcie artystycznym, a tak˝e sprawdzenia
swoich umiej´tnoÊci w parku linowym. Zaplanowano równie˝ projekcj´ archiwalnych materia∏ów
filmowych i emisj´ pieÊni patriotycznych, które
otrzymaliÊmy od Muzeum Historii Polski.
Wst´p wolny!
Andrzej Lipson
Autor jest instruktorem
wawerskiego Szczepu 145 WDHiZ

 Listy do redakcji
Uprzejmie prosz´ o informacj´, czyjej trosce podlegajà stare domy w Wawrze (jaki wydzia∏ si´ nimi zajmuje).
Przewa˝nie sà to budynki z czerwonej ceg∏y, niezamieszka∏e, w z∏ym stanie technicznym.
Mam wra˝enie, ˝e nikt o nich nie pami´ta, tak jakby
Marysin powsta∏ wczoraj i nie by∏o tu nic wartego zachowania z minionych lat, a jest to przecie˝ miejsce o w∏asnej historii i zró˝nicowanej zabudowie, w której bloki
czy nowoczesne osiedla stanowià, dla mnie przynajmniej, estetyczny dysonans. Martwi mnie, ˝e w ostatnich miesiàcach zauwa˝y∏am rozbiórki od dawna istniejàcych, a obecnie zniszczonych domów, przez co pozbawiamy si´ ciekawej, nadajàcej urok architektury. ¸atwiej
jest przecie˝ rozebraç rozwalajàcy si´ budynek ni˝ go
wyremontowaç. W rezultacie podobnych, otynkowanych na g∏adko domów jest coraz wi´cej, natomiast oryginalnych przedwojennych lub tu˝powojennych domów,
tzw. „ceglanek”, coraz mniej. Wielka szkoda, ˝e rozebrano przedwojenny domek naprzeciwko piekarni przy ulicy Korkowej w Marysinie Wawerskim, zostawiajàc par´
centymetrów obok bezwartoÊciowy barak z serwisem
AGD. Nie zadbano o zachowanie cennej tabliczki z numerem domu czy elementów wystroju z zewnàtrz. Rozebrano wielki dom z ceg∏y na ulicy Kaczeƒca, a stojàcy
przed nim dom, choç cz´Êciowo zamieszka∏y, te˝ niszczeje. Podobnie na ulicy Klimontowskiej 94 stoi opuszczony

2

Cena przejazdu na dowolnej trasie: 3 z∏ 50 gr
od osoby. Kierowca mikrobusu wystawia paragon z kasy fiskalnej.
Z rozk∏adami jazdy linii 1, 2 i 3 mogà Paƒstwo
zapoznaç si´ pod adresem: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/4612.
Szczegó∏owe informacje dost´pne sà na
www.zoz-wawer.waw.pl i w przychodniach
SZPZLO Warszawa-Wawer.
TreÊç artyku∏u autoryzowa∏a
Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer
Maria Aleksandra Kàkol

IV PODWÓRKOWA
GWIAZDKA
Czy s∏yszeliÊcie o projekcie Podwórkowa
Gwiazdka, majàcym na
celu budowanie przyjaznych sàsiedztw, wydobywanie lokalnego potencja∏u
oraz niesienie pomocy potrzebujàcym? JeÊli nie, poznajcie szczegó∏y:
http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/110/n/4664, a potem... zróbmy
razem pi´kne sàsiedzkie Bo˝e Narodzenie w Wawrze :-)
Hanna Kowalska

od tego roku dom mieszkalny. Od wielu lat stoi w ruinie
dom na Otwartej 6, te˝ z czerwonej ceg∏y, obok w du˝o
lepszym stanie sà budynki z tego samego okresu (obecnie zaj´te przez Grycana). Chc´ zauwa˝yç, ˝e w krajach
do których poziomu cywilizacyjnego aspirujemy (Wielka
Brytania, Niemcy) tego rodzaju zabudowa jest bezcennym i otoczonym nieustannà troskà elementem ˝ycia codziennego i architektury przestrzennej. Chcia∏abym si´
dowiedzieç, czy i jakie sà mo˝liwoÊci uratowania takich
domów albo gdzie mo˝na dowiedzieç si´ o mo˝liwoÊç
kupna takiego budynku (np. przy Otwartej 6) – przypuszczam, ˝e wi´kszoÊç z nich nie ma ju˝ w∏aÊciciela.
B´d´ bardzo wdzi´czna za informacj´ na poruszony
temat. Serdecznie pozdrawiam,
DG
Wymienione nieruchomoÊci sà w∏asnoÊcià osób prywatnych, tak wi´c za ich stan techniczny odpowiada w∏aÊciciel.
Informacje o w∏asnoÊci nieruchomoÊci mo˝na uzyskaç
w Biurze Geodezji i Katastru (dane kontaktowe dost´pne
pod adresem: https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/
Urzad/Biura_Urzedu/BG/default.htm), ale mo˝e byç trudno
zdobyç bardziej szczegó∏owe informacje, je˝eli mamy do
czynienia z prywatnym w∏aÊcicielem. JeÊli budynki te sà
wpisane w rejestr zabytków, pomóc mo˝e Sto∏eczny
Konserwator Zabytków (http://zabytki.um.warszawa.pl/
content/kontakt).
Konrad Rajca
Rzecznik prasowy w Dzielnicy Wawer
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na pewno jest najlepszym prezydentem ze
wszystkich potencjalnie pojawiajàcych si´
nieÊmia∏o tu i tam kandydatów. Frekwencja by∏a natomiast na tyle du˝a, ˝e Pani Prezydent otrzyma∏a od wyborców mo˝e nie czerwonà, ale na pewno
˝ó∏tà kartk´, co – jak zgodnie komentuje wi´kszoÊç obserwatorów – bardzo mocno zdopingowa∏o jà do bardziej wyt´˝onej pracy. Zresztà, sàdzàc z jej bardzo ostro˝nych i wywa˝onych komentarzy po og∏oszeniu wyników,
podesz∏a do nich powa˝nie i wyciàga z nich s∏uszne
wnioski. Bardzo licz´ na to, ˝e wreszcie, prócz wielkich
inwestycji, wiele drobnych, zg∏aszanych przez poszczególne dzielnice inicjatyw na fali nowego, poreferendalnego myÊlenia doczeka si´ realizacji. Po trzecie, wreszcie
Pan Premier zauwa˝y∏, ˝e Warszawa to stolica Polski, ˝e
z nià wià˝e si´ presti˝ kraju i warto zrobiç coÊ, by wesprzeç jej w∏adze, póki jeszcze sà z kr´gu jego ugrupowania… Nagle znalaz∏y si´ dodatkowe Êrodki (na razie 600
mln z∏ na trzy lata) na wyp∏at´ odszkodowaƒ z tytu∏u Dekretu Bieruta, nagle przyÊpieszy∏y prace nad zmianà ustawy o „janosikowym”, budowa warszawskiego metra zyska∏a 400 mln z∏ dotacji, zapowiedziano jako priorytetowà budow´ po∏udniowej obwodnicy Warszawy...
Patrzàc na te doÊç wymierne profity, mo˝na stwierdziç, ˝e mo˝e i warto by∏o to referendum zorganizowaç,
i dobrze, ˝e si´ skoƒczy∏o, jak si´ skoƒczy∏o. A bioràc
pod uwag´ to, ˝e w przysz∏ym roku mamy zarówno
wybory do Europarlamentu, jak i samorzàdowe, wszyscy zainteresowani b´dà mocno zmotywowani, by ze
z∏o˝onych w okresie referendum obietnic si´ wywiàzaç.
Poni˝ej, jako ciekawostka, porównanie, jak roz∏o˝y∏a si´ frekwencja w wybranych rejonach Warszawy.
Nasza dzielnica odnotowa∏a najwy˝szà frekwencj´
– 27,91%, najni˝sza zaÊ by∏a na Wilanowie –
20,57%. Ârednia w Warszawie to 25,66%. Roz∏o˝enie
frekwencyjne w poszczególnych osiedlach naszej
dzielnicy mogà Paƒstwo przeÊledziç na stronie:
www.kadencja.pkw.gov.pl.

I co z tego mamy?
Kilka tygodni szumu medialnego, coraz ostrzejsza polemika,
kilka wydanych milionów z∏otych i bez zmian... Tak jednym
zdaniem mo˝na by by∏o opisaç
wynik warszawskiego referendum o odwo∏anie Prezydent
Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Po co nam ono by∏o i kto
w nim wygra∏? To jest swego rodzaju ciekawostka. Formalnie wygra∏a Hanna Gronkiewicz-Waltz, choç zwyci´stwo to raczej pyrrusowe, bo frekwencja, choç niewystarczajàca do wa˝noÊci referendum, by∏a jednak spora. ¸atwiej wskazaç tych, co przegrali. Bez wàtpienia przegra∏
inicjator referendum Piotr Guzia∏. Bynajmniej nie dlatego,
˝e nie uda∏o si´ zmobilizowaç wystarczajàco wielu przeciwników Pani Prezydent, ale dlatego, ˝e inicjatywa, majàca na fali odpartyjnienia warszawskiego samorzàdu
wynieÊç go do roli jednego z g∏ównych pretendentów do
prezydenckiego fotela, zosta∏a mu „sprzàtni´ta” sprzed
nosa przez PiS, który sta∏ si´ g∏ównym motorem referendalnej kampanii. Frekwencja na jego „macierzystym” Ursynowie (jest tam burmistrzem) chyba te˝ zadowalajàca
dla niego nie by∏a... O sukcesie nie mo˝e te˝ raczej mówiç Jaros∏aw Kaczyƒski, bo mimo skali jego zaanga˝owania w ostatnie dni kampanii i pe∏nej mobilizacji zwolenników PiS do urn zbyt wiele osób nie posz∏o (a przecie˝
nie wszyscy ci, co poszli, to potencjalny elektorat PiS).
Kto wi´c na referendum skorzysta∏? MyÊl´, ˝e mimo
wszystko skorzystali warszawiacy. I to na kilku p∏aszczyznach. Po pierwsze, dzi´ki temu, ˝e referendum by∏o niewa˝ne, unikn´liÊmy zamieszania decyzyjnego zwiàzanego z wprowadzeniem komisarza i ewentualnymi nowymi wyborami, i to w wa˝nym okresie tworzenia bud˝etu.
Po drugie, nie odwo∏ano dobrego prezydenta, a osobiÊcie za takiego uwa˝am Hann´ Gronkiewicz-Waltz. A ju˝

Marcin J´drzejewski

Gie∏da Falenicka ze zbiórkà elektroÊmieci
Rada Rodziców Szko∏y Podstawowej nr 124
w Warszawie zaprasza na kolejnà Gie∏d´ Falenickà, gdzie mo˝na wszystko kupiç i wszystko sprzedaç – od ubraƒ poprzez obuwie, sprz´t sportowy,
AGD, ksià˝ki, p∏yty czy zabawki – wzbogaconà
mo˝liwoÊcià pozbycia si´ elektrycznych rzeczy,
które sà zepsute lub po prostu archaiczne i z którymi jest k∏opot – tzw. elektroÊmieci.
Przy okazji paêdziernikowej Falenickiej Gie∏dy
zbiórka elektroÊmieci ruszy∏a po raz pierwszy.

I okaza∏o si´, ˝e to by∏ strza∏ w dziesiàtk´!
Nast´pna okazja do wysprzàtania swoich
strychów, gara˝y, piwnic czy komórek z nieu˝ywanego, ju˝ niepotrzebnego Paƒstwu sprz´tu
elektrycznego i elektronicznego ju˝ w niedziel´,
24 listopada, w godz. 10–15.
Nie wyrzucaj elektroÊmieci do lasu!!!
Zawieê je do Falenicy, do Szko∏y 124 przy ul.
Bartoszyckiej 45/47.
Dorota Anczewska

SZKOLENIA ZAWODOWE dla niepe∏nosprawnych
Do koƒca listopada trwa nabór do bezp∏atnego
projektu „Pracownia”, którego celem jest pomoc
w odnalezieniu si´ na rynku pracy osobom
z niepe∏nosprawnoÊciami. Przygotowany przez
specjalistów program obejmuje: szkolenia zawodowe, warsztaty i konsultacje indywidualne (prawo, rynek pracy, umiej´tnoÊç pracy w zespole itp.),
p∏atne sta˝e zawodowe i poÊrednictwo pracy.
Projekt przeznaczony jest dla ka˝dego, kto:
mieszka w woj. mazowieckim, jest osobà z niepe∏nosprawnoÊcià orzeczonà w stopniu znacznym lub
umiarkowanym, jest w wieku 18–59/64 lata, nie
pracuje, sàdzi, ˝e jego wykszta∏cenie jest niewywww.wiadomoscisasiedzkie.pl

starczajàce do podj´cia zatrudnienia, jest zmotywowany do zmiany swojej sytuacji.
Aby wziàç udzia∏ w projekcie, nale˝y do koƒca
listopada 2013 r. zapisaç si´ na spotkanie informacyjne. Dane kontaktowe do zg∏oszeƒ i w razie
pytaƒ: tel.: 508-967-137, 511-984-794, e-mail:
pracownia@spoza.org.pl. Spotkania informacyjne
odbywajà si´ pod adresem: ul. Wileƒska 18 lok. U7
(wejÊcie od al. SolidarnoÊci).
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie
SPOZA oraz Centrum Psychologii i Psychoterapii
MEJD El˝bieta Dziuba.
Micha∏ Wituszyƒski

Dziki w Wawrze
W zwiàzku ze zg∏oszeniami nap∏ywajàcymi
od mieszkaƒców w sprawie dzików ˝erujàcych na terenach zabudowanych w dzielnicy
Wawer Lasy Miejskie – Warszawa informujà,
˝e prowadzone sà systematycznie od∏owy redukujàce ich populacj´.
W przypadku pojawienia si´ zwierzàt, a tak˝e
w sytuacji zagro˝enia zdrowia i ˝ycia spowodowanego zdarzeniem z udzia∏em dzików i innej
zwierzyny dziko ˝yjàcej Lasy Miejskie – Warszawa proszà o kontakt z pracownikiem ds. ∏owiectwa pod nr. tel. 600-020-746, 600-020-747.
Olga ¸´cka

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
zaprasza mieszkaƒców dzielnicy do udzia∏u
w bezp∏atnym 24 godzinnym warsztacie:

JAK AKTYWNIE
POSZUKIWAå PRACY?
Plan warsztatów:

I dzieƒ – 6 godzin (poniedzia∏ek), 18 listopada br. w godz. 09.00–15.00
1. Zapoznanie z programem i zasadami pracy:
- poznanie oczekiwaƒ, potrzeb i obaw uczestników warsztatów,
- poznanie metod pracy podczas zaj´ç.

II dzieƒ – 4 godziny (wtorek), 19 listopada
br. w godz. 09.00–13.00
1. Rola twórczego i pozytywnego myÊlenia w poszukiwaniu pracy.
2. Analiza niepowodzeƒ w poszukiwaniu pracy.

III dzieƒ – 6 godzin (Êroda), 20 listopada br.
w godz. 09.00–15.00
1. Analiza predyspozycji i kwalifikacji zawodowych:
- co musz´ wiedzieç o sobie przed rozpocz´ciem poszukiwania pracy,
- odkrywanie w∏asnych mocnych i s∏abych stron,
- wst´pny bilans kwalifikacji zawodowych
i kompetencji.

IV dzieƒ – 3 godziny (czwartek), 21 listopada
br. w godz. 09.00–12.00
1. Rola dokumentów aplikacyjnych w procesie poszukiwania pracy.
2. Ukryty i jawny rynek pracy – okreÊlenie nowych
êróde∏ miejsc pracy.

V dzieƒ – 5 godzin (piàtek), 22 listopada br.
w godz. 09.00–15.00
1. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
– autoprezentacja.
2. Podsumowanie – okreÊlenie wst´pnego celu zawodowego.

Zaj´cia odb´dà si´ w Klubie Integracji OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wawer przy ulicy
Szafirowej 54, pokój 118 (Warszawa-Falenica).
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Agnieszka Dregiel – Starszy pracownik socjalny
Agencji Zatrudnienia NR 5839
Punkt Aktywizacji Zawodowej przy Klubie Integracji
OPS Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. W∏ókiennicza 54, pokój 119 i 118; Tel.
kom. 723 82 83 72
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Tenisowe turnieje paêdziernika
W paêdzierniku Uczniowski Klub Tenisowy RadoÊç 90 we wspó∏pracy z klubem „Korty Miedzeszyn” zorganizowa∏ dwie du˝e imprezy tenisowe. Jednà dla najm∏odszych tenisistów, drugà
dla tych troch´ starszych.

Podczas IX Wawerskiej „Talentiady” swoich
si∏ w ró˝nych konkurencjach mogli spróbowaç tenisiÊci do lat 10. W tegorocznej edycji udzia∏ wzi´∏o 5 czteroosobowych dru˝yn. Najlepsi okazali si´
„Szybcy i WÊciekli”, którzy wystàpili w sk∏adzie
Kuba Smoliƒski, Miko∏aj Kuczmarski, Miko∏aj Cudny oraz Micha∏ K´pka. Na ni˝szych stopniach podium stan´li „Niezwykli” (Piotrek Niedzielski, AntoÊ i JaÊ Brzuchalscy, Szymon Guga∏ka) i „Barcelona” (Ola i Adrian Smater, Fryderyk Feder, Igor
G∏owacki). Czwarte i piàte miejsce zaj´li odpowiednio „Fantastyczna Czwórka” (Gabriel Pastuszka, Daria Sudo∏, Jakub Wójcik, Miko∏aj Wójcik)
i „Super Czwórka” (Micha∏ Melaniuk, Karol ˚uber,
Oliwia Karolak, Bartosz Kamecki). Obie dru˝yny
debiutowa∏y w „Talentiadzie” i w swoim pierw-

szym starcie, pomimo lekkiej tremy, walczy∏y bardzo dzielnie. Ró˝nice w czo∏owej trójce by∏y minimalne. Losy zwyci´stwa wa˝y∏y si´ do ostatniej
chwili. W konkurencjach sprawnoÊciowych pierwsze miejsce ex aequo zaj´li „Niezwykli” i „Szybcy
i WÊciekli”. Indywidualnie najlepiej wypadli Piotrek Niedzielski, Adrian Smater i Micha∏ K´pka.
W turnieju unihokeja triumfowali „Niezwykli”,
którzy pokonali „Barcelon´” 1/0. Ostatnià i najlepiej punktowanà konkurencjà by∏a „rzucanka”.
Zwyci´˝yli w niej „Szybcy i WÊciekli”, czym zapewnili sobie zwyci´stwo w klasyfikacji generalnej.

W przedostatni weekend paêdziernika „Korty
Miedzeszyn” i UKT RadoÊç 90 zorganizowa∏y
pod wspólnà egidà turniej dla amatorów „Miedzeszyn Open”. W pierwszej edycji tej imprezy
wystartowa∏o 30 zawodników i zawodniczek.
W turnieju m´˝czyzn najlepszy okaza∏ si´ Micha∏
Grochal, który w decydujàcym pojedynku pokona∏ ¸ukasza Kamiƒskiego 9/4. U paƒ w finale
zmierzy∏y si´ Jolanta Smater i Anna Kulikowska.
W stosunku 9/3 wygra∏a ta pierwsza.
UKT RadoÊç 90 i „Korty Miedzeszyn” zapraszajà równie˝ do udzia∏u w zimowym challenge’u, który rusza ju˝ w listopadzie.

Anna Niemiec

Wiktoria wicemistrzynià Êwiata!
W dniach 20–23 VI 2013 r.
w Szigetszentmiklos na W´grzech odby∏y si´ Mistrzostwa
Âwiata w Taƒcu Sportowym
IFMD. Startowa∏a w nich dziewczynka, którà mieli ju˝ Paƒstwo
okazj´ widzieç na naszej ok∏adce
w kwietniu br. (taniec ze wstà˝kà
na Dniu Otwartym Wawerskiej
Strefy Kultury) – Wiktoria Burzycka. Na co dzieƒ Wiktoria uczy si´
w Szkole Podstawowej nr 28
Sióstr Felicjanek na Marysinie
Wawerskim, a taniec trenuje pod
okiem Kingi Jakubowskiej.

Dziewi´cioletnia mieszkanka Wawra zdoby∏a na W´grzech a˝ trzy tytu∏y: I wicemistrzostwo Êwiata w kategorii
Funky solo, I wicemistrzostwo
Êwiata w kategorii Street Dance Revue solo, II wicemistrzostwo Êwiata w kategorii Free
Show solo oraz IV miejsce
w kategorii Fantasy solo.
Wiktorii serdecznie gratulujemy, trzymajàc kciuki za dalsze sukcesy taneczne :-) .

Hanna Kowalska

Trójka tyczkarzy z Wawra
w fina∏ach Lekkoatletycznych Mistrzostw Polski M∏odzików
W dniach 29–30.09.2013 r. odby∏y si´ Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski M∏odzików w Radomiu (Ma∏y Memoria∏ Janusza
Kusociƒskiego). Trójka m∏odych
mieszkaƒców Wawra wystartowa∏a w fina∏ach skoku o tyczce.
Wszyscy spisali si´ rewelacyjnie.
Pierwszego dnia skaka∏ ¸ukasz Laskus (UKS Wawer ZS 70, uczeƒ
Gimnazjum nr 204, ul. Bajkowa).
Podczas konkursu rekord ˝yciowy
bi∏ a˝ cztery razy, poprawiajàc
go o 20 cm. Ostatecznie skoczy∏
3,40 m i zajà∏ wysokie szóste
miejsce. Drugiego dnia zawodów
startowa∏y dziewcz´ta Agnieszka
Maciak (OKS Skra Warszawa, uczennica Gimnazjum nr 104, ul. Wilgi) i Malika Jachimczyk (OKS Skra Warszawa, uczennica Mi´dzynarodowej Szko∏y
Meridian, wczeÊniej uczennica SP 218, ul. Kajki). Agnieszka trzy razy skaka∏a wy˝ej od swojego rekordu ˝yciowego, plasujàc si´ równie˝ na 6 miejscu z wynikiem 2,90 m. Najwy˝sze miejsce wywalczy∏a Malika, która stan´∏a na podium. Skoczy∏a 3,10 m, zdobywajàc bràzowy medal Mistrzostw
Polski M∏odzików. Trenerem ca∏ej trójki jest Andrzej Gawenda, równie˝
mieszkajàcy w Wawrze i obecnie pracujàcy w SP 124 w Falenicy.

Ma∏gorzata Gawenda
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SUPERMASTERS PZT
po raz czwarty dla Tomka!
Nadszed∏ czas zakoƒczenia sezonu letniego
2013 – turniej tenisowych nadziei polskiego tenisa – SUPERMASTERS PZT! M∏odzi zawodnicy
od maja rywalizowali w ró˝nych turniejach, krajowych i zagranicznych, walczàc o punkty do
klasyfikacji koƒcowej i jak najwy˝szà pozycj´
w rankingu. W tym roku uczestników imprezy
dla najlepszych goÊci∏ Sopocki Klub Tenisowy.

PTTK Weso∏a zaprasza
Rodzinne zimowisko narciarskie
Dotychczas nasze ko∏o PTTK organizowa∏o
krótsze wycieczki. WÊród nich wyjazdy narciarskie mia∏y doÊç liczne grono prawdziwych zapaleƒców. Wychodzàc im naprzeciw, najbli˝szej zimy proponujemy wspólny „rodzinny
obóz narciarski”. Zorganizowany by∏by w terminie od 15 do 22 lutego (pierwszy tydzieƒ ferii zimowych). Noclegi i wy˝ywienie by∏yby
w bardzo klimatycznym pensjonacie „Litworówka” w Poroninie. Przejazd i powrót autokarem, który przez ca∏y pobyt by∏by z nami na
miejscu, zapewniajàc transfery na stoki, do
term czy innych zaplanowanych atrakcji. Wyjazd jest adresowany do doros∏ych i rodzin

Na turniej zaproszono najlepszych i najwy˝ej sklasyfikowanych
zawodników ze wszystkich kategorii m∏odzie˝owych. WÊród nich
po raz czwarty Tomasza Dudka
z TKKF Falenica. Tomek po raz kolejny potwierdzi∏ swojà dominacj´
i po raz czwarty zwyci´˝y∏ w tej
z dzieçmi. Nie ma mo˝liwoÊci wys∏ania samych
dzieci, przyjmujemy tylko dzieci z rodzicami
lub opiekunami. Za to na miejscu dla dzieci
b´dà oddzielne zaj´cia narciarskie z profesjonalnymi instruktorami narciarstwa, dzi´ki czemu doroÊli b´dà mogli swobodnie poÊmigaç na
ciut ambitniejszych stokach (a poczàtkujàcy
tak˝e skorzystaç z opieki instruktorów). Prócz
jazdy na nartach planujemy kilka wypadów do
basenów termalnych, kulig, ogniska oraz zwiedzanie Podhala. Wyjazd prowadzà: Katarzyna
Szaszkiewicz i Marcin J´drzejewski.
Koszt wyjazdu, obejmujàcy przejazdy, noclegi, wy˝ywienie (Êniadania i obiadokolacje),
instruktorów narciarskich, kulig, wst´py do
muzeów itp. (bez skipassów i wejÊciówek na
baseny), wyniesie wst´pnie ok. 1050 z∏ dla m∏odzie˝y i doros∏ych, 950 z∏ dla dzieci w wie-

Break Kids Cup
W paêdzierniku cz´Êç kortów Klubu Tenisowego Break przykry∏ balon, czyli pneumatyczna hala, w której mo˝na graç nawet wtedy, gdy na
dworze zimno i deszczowo. Ale ten miesiàc okaza∏ si´ cudowny pod wzgl´dem pogody i bardzo
cz´sto zdarza∏o si´ grupom szkoleniowym trenowanie w∏aÊnie pod chmurkà na otwartym korcie.
Tak te˝ si´ sta∏o podczas turnieju Tenis 10 „Break Kids Cup” w niedziel´ 20.10.2013. By∏ to najwi´kszy ze wszystkich dotychczas organizowanych przez Breaka turniejów Tenis 10, ∏àcznie rozegranych zosta∏o 6 kategorii, w których zagra∏o
prawie 70 zawodników!!! Pi´kna
pogoda pozwoli∏a wykorzystaç
nasz kort otwarty, co bardzo
usprawni∏o ca∏e rozgrywki. Po raz
pierwszy wystartowa∏y te˝ zawody w kategorii zielonej (tj. najstarszej z kategorii Tenis 10, rocznik 2003). Wszyscy zawodnicy
wrócili do domów z dyplomami
i upominkami, a zwyci´zcy z pi´knymi trofeami oraz nagrodami.
Wyniki poszczególnych kategorii:
kat. niebieska – I m. Marta Nadajewska, II m. Karolina Szmyd,
III m. Antek Pacan oraz Julia Zyskowska. Kat. czerwona dziewczynki – I m. Marta Nadajewska,
II m. Monika Stankiewicz, III m.
Marika Caruk oraz Irena Pietrzak.
Kat. czerwona ch∏opcy – I m. Anwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

tek Paƒczyk, II m. Piotr ˚mijewski, III m. Maks
Szafran oraz Jan Lenarczyk. Kat. pomaraƒczowa
dziewczynki – I m. Zuzia Szmyd, II m. Laura Stypu∏a, III m. Natalia Ruszkowska oraz Matylda

najwa˝niejszej w sezonie imprezie. W pi´ciu rozegranych meczach nie straci∏ nawet seta!
Trenerzy selekcjonerzy z PZT
mieli du˝o pracy. Taki turniej to
wspania∏a okazja do weryfikacji
przysz∏ych polskich gwiazd tenisa. Ju˝ niebawem rozpocznie si´
zgrupowanie kadry narodowej
w Bydgoszczy, oczywiÊcie z Tomkiem w jej sk∏adzie.

Zarzàd TKKF Falenica
ku 3–12 lat oraz 300 z∏ dla dzieci w wieku 2–3
lat. Koszt jest uzale˝niony od liczby ch´tnych
i na pewno nie wzroÊnie, raczej b´dzie ni˝szy,
o ile – b´dziemy wiedzieç na poczàtku grudnia.
Wyjazd dojdzie do skutku, jeÊli b´dzie min.
40 osób (max. 50). Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych o wst´pne zg∏oszenia
do koƒca listopada br. OczywiÊcie przyjmujemy je jak zwykle za poÊrednictwem naszej
strony internetowej www.pttkwesola.pl.
Przypominamy tak˝e, ˝e w dniach 12–15
grudnia br., tak˝e w „Litworówce”, organizujemy „Narciarski weekend”, nieco krótszy wyjazd narciarski. Jego szczegó∏y sà dost´pne na
naszej stronie internetowej www.pttkwesola.pl.
Serdecznie zapraszamy

Katarzyna Szaszkiewicz

Raêniak. Kat. pomaraƒczowa ch∏opcy
– I m. Piotr Zieliƒski, II m. Kajetan Pacan, III m. Jan Lenarczyk oraz Szymon
Maliszewski. Kat. zielona – I m. Cezary
Lasota, II m. Filip Filipkowski, III m. Filip
Lisiecki oraz Stanis∏aw Grygorowicz.
Du˝o zdj´ç z turnieju na naszej stronie
www.tenisbreak.pl. Zapraszamy do
udzia∏u w kolejnych turniejach z cyklu Tenis 10, które ju˝ niebawem, oraz do
uczestniczenia w pozosta∏ych ciekawych
imprezach organizowanych przez KT Break.

Magda Szmyd
fot. Agnieszka Caruk
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Powstanie hufca ZHP Wawer
W niedziel´ 13 paêdziernika odby∏ si´ zjazd
za∏o˝ycielski Hufca ZHP Wawer, który od∏àczy∏
si´ od Hufca Praga-Po∏udnie. Proces powstawania hufca trwa∏ ponad rok.
Hufiec powsta∏ z inicjatywy instruktorów wawerskich, którzy na co dzieƒ pracujà spo∏ecznie z ponad 400 zuchami i harcerzami w 18 dru˝ynach na
terenie dzielnicy Wawer. Na zjeêdzie Hufca Wawer
wybrano jego komendantk´, zosta∏a nià jednog∏oÊnie phm. Katarzyna Âwiàtek. Na wniosek komendantki wybrano szeÊciu cz∏onków komendy:
• phm. Justyna Kaêmierczak – zast´pca komendanta ds. kszta∏cenia,
• phm. Dawid Kanarkowski – skarbnik,
• pwd. Marcin Âwiderski – cz∏onek komendy ds.
promocji i wizerunku,
• pwd. Agnieszka Floriaƒczyk – cz∏onek komendy
ds. organizacyjnych,
• pwd. Paulina Janowska – namiestniczka zuchowa,
• pwd. Joanna Paw∏owska – namiestniczka harcerska.
Osobà odpowiedzialnà za program i prac´ z kadrà b´dzie w Hufcu Wawer jego komendantka.
Zjazd Hufca Wawer wybra∏ tak˝e Komisj´ Rewizyjnà
(w sk∏adzie: pwd. Aleksandra Jab∏oƒska – przewodniczàca, pwd. Krzysztof Kanarkowski, pwd. Krzysztof Panufnik) oraz przyjà∏ program rozwoju na lata 2013–
–2015. Komenda Hufca w ka˝dà Êrod´ b´dzie pe∏ni∏a
dy˝ur w godz. 16.00–20.00 w harcówce w ZS 114 przy
ul. Alpejskiej 16. Równie˝ w tym miejscu b´dà odbywa∏y si´ odprawy dru˝ynowych i szkolenia.
Komenda Hufca ZHP Wawer dzi´kuje wszystkim,
którzy w∏àczyli si´ w proces powstania Hufca: Pani

Jolancie Koczorowskiej – Burmistrz Dzielnicy Wawer, Komendzie Choràgwi Sto∏ecznej ZHP wraz
z Komendantkà- hm. Paulinà Gajownik, Prezesowi
Zarzàdu Ko∏a Dzielnicowego Wawer Zwiàzku Kombatantów RPiBWP – kpt. w st. sp. Eugeniuszowi
Ob∏´kowskiemu, Dyrektorom Szkó∏, w których dzia∏ajà dru˝yny i gromady Hufca Wawer i wszystkim
przyjacio∏om harcerstwa. Szczególne podzi´kowania kierujemy do hm. Danuty Rosner – autorytetu
wawerskiego harcerstwa, która od ponad 50 lat
trwa na szlaku s∏u˝by Bogu-Polsce-Ludziom.

W dniu 26 wrzeÊnia
br. w OÊrodku Dziennego
Pobytu dla osób z chorobà Parkinsona przy ul.
Strusia 4/8 odby∏ si´
dzieƒ otwarty. Organizatorami byli chorzy
ucz´szczajàcy do OÊrodka wraz z zespo∏em terapeutycznym. Celem dnia
otwartego by∏o upowszechnienie wiedzy na temat choroby Parkinsona
i sposobów radzenia sobie z nià. Na spotkanie
przyby∏a liczna grupa osób, która mog∏a obejrzeç
pokazowe zaj´cia terapeutyczne, a nawet w nich
aktywnie uczestniczyç. Ponadto odby∏a si´ prelek-

Ca∏y Êwiat w jednym miejscu
TT Warsaw to miejsce, do którego przybywajà
przedstawiciele ró˝nych zakàtków, aby pokazaç to, co
w ich krajach najpi´kniejsze. Na narodowych stoiskach prezentowana b´dzie oferta turystyczna
paƒstw zarówno europejskich, jak i tych bardziej odleg∏ych. Poza popularnymi kierunkami takimi jak Meksyk, Maroko czy Izrael poka˝à si´ równie˝ te mniej
znane w Polsce, jak Azerbejd˝an, Algieria czy Ukraina.

d˝ungli na po∏udniu Panamy, b´dàcej pot´˝nym wyzwaniem nawet dla zaprawionych w´drowców.
Z kolei Anna i Krzysztof Kobusowie, podró˝ujàcy
od lat ze swymi dzieçmi, podzielà si´ wra˝eniami
z podró˝y po Polsce i Szwecji. B´dà równie˝ przekonywaç, ˝e rodzinne podró˝owanie to ciekawy sposób
na ˝ycie sprzyjajàcy umacnianiu wi´zi rodzinnych.
Nie zabraknie tak˝e znanej podró˝niczki, pisarki
i fotografki, Beaty Pawlikowskiej. Opowie ona s∏uchaczom o swojej pasji, jakà jest podró˝owanie.
Podczas spotkania b´dzie mo˝na dowiedzieç si´
o jej przygodach oraz skorzystaç z porad, jak przygotowaç si´ do wyjazdów.

Spotkania z podró˝nikami
Atrakcjà podczas targów b´dà spotkania ze znanymi podró˝nikami, którzy od lat przemierzajà
Êwiat. Swoimi wra˝eniami podzielà si´ Micha∏ Zieliƒski, Micha∏ Kowalski oraz ¸ukasz Czeczumski, którzy odbyli wspólnà podró˝ po strefie Darien, dzikiej

Konkursy z nagrodami
Podczas targów dla odwiedzajàcych przewidziano wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.
Rozlosowane zostanà m.in. 2-osobowe pobyty
w Wilnie i innych miastach, weekendy w hotelach
w Polsce, bilety na prom, a tak˝e walizki podró˝ne.
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pwd. Marcin Âwiderski HO
cja neuropsycholog dr Ilony Laskowskiej zakoƒczona panelem dyskusyjnym. Organizatorzy przekazali goÊciom przygotowane
przez siebie materia∏y
informacyjne „ABC radzenia sobie z chorobà
Parkinsona”, oparte na
w∏asnych doÊwiadczeniach. W mi∏ej atmosferze przy kawie i herbacie mo˝na by∏o wymieniç si´ spostrze˝eniami
i wra˝eniami.
Serdecznie dzi´kujemy Redakcji „Wawerskich
WiadomoÊci Sàsiedzkich” za mo˝liwoÊç opublikowania zaproszenia na nasz dzieƒ otwarty w numerze
33/2013.

Z parkinsonem da si´ ˝yç

Podró˝e bliskie i dalekie tu˝ obok
Marzysz o urlopie? Chcia∏byÊ poznaç egzotyczny
zakàtek Êwiata? Zapraszamy na XXI Mi´dzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw, które odb´dà si´ po sàsiedzku, w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c. To turystyczne spotkanie odb´dzie si´ w dniach 28–30
listopada. Na odwiedzajàcych czekajà liczne
atrakcje i konkursy z nagrodami. Tegorocznym
Krajem Partnerskim targów jest Tunezja.
Choç za oknami jesienna aura, na Targach TT
Warsaw b´dzie mo˝na poczuç klimat wakacji i zaczàç przygotowania do podró˝y zimowych oraz letnich. Organizator, firma MT Targi Polska, zaprasza
mi∏oÊników woja˝y oraz rodziny z dzieçmi na coroczne spotkanie ze Êwiatem turystyki.

Nowo powsta∏y hufiec nawiàzuje do tradycji
dawnego Hufca WAWER, który istnia∏ w latach
1957–63. W ten sposób wracamy do „naszych wawerskich korzeni”. Hufiec Wawer daje ogromnà
mo˝liwoÊç szerzenia wÊród dzieci i m∏odzie˝y lokalnego patriotyzmu, wspierania ich rozwoju i procesu
wychowania poprzez cotygodniowe zbiórki, rajdy,
biwaki oraz harcerskie odkrywanie naszej dzielnicy.

Organizatorzy dnia otwartego

Event zimowy
Ju˝ po raz drugi zorganizowany zostanie Event Zimowy. Firmy majàce propozycje dla amatorów zimowych wyjazdów udost´pnià takie atrakcje jak np. symulator jazdy na nartach czy przysmaki dla narciarzy.
Na najm∏odszych b´dzie oczekiwa∏ Miko∏aj, Ânie˝ynka
i miÊ polarny, gotowi do wspólnego zdj´cia. B´dzie
mo˝na równie˝ napisaç list do Âwi´tego Miko∏aja.
Poznaj golfa
Dla osób grajàcych w golfa i tych, którzy dopiero chcieliby poznaç t´ dyscyplin´, przygotowany
b´dzie specjalny sektor. Znajdzie si´ w nim symulator gry w golfa, pojawià si´ s∏ynne osoby, które
pasjonujà si´ trafianiem do do∏ków. Zaprezentujà
si´ te˝ miejsca w Polsce i za granicà, w których
mo˝na uprawiaç ten sport.
Informacje praktyczne
Serdecznie zapraszamy czytelników „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” drugiego i trzeciego dnia targów, tj.
29 i 30 listopada (piàtek i sobota) w godzinach
10.00–17.00. Te dni przeznaczone sà dla wszystkich
zwiedzajàcych, klientów indywidualnych i szkó∏.
Dla osób, które b´dà mia∏y ze sobà egzemplarz „WiadomoÊci Sàsiedzkich” – wejÊcie za
darmo. Z okazji Andrzejek równie˝ wszyscy Andrzeje wchodzà bezp∏atnie.
Wi´cej informacji na stronie www.ttwarsaw.pl oraz
na Facebooku: www.facebook.com/Urlopowicze.
Wskazówki dojazdu na Targi znajdà Paƒstwo na stronie: http://www.ttwarsaw.pl/pl/dla-zwiedzajcych.html

Joanna Kuêma
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Pyszne w∏oskie jedzenie
i mnóstwo atrakcji dla dzieci

+ ogródek 80m2
+ garaż 13 m2

Restauracja po∏àczona jest z klubem zaj´ciowym, który oferuje w tygodniu ró˝norodne zaj´cia pozalekcyjne:
- ruchowe, jak judo, akrobatyka czy formacje
taneczne;
- warsztaty artystyczne, w tym malarstwo,
ceramika czy projektowanie;
- rozwijajàce wiedz´: laboratorium chemiczne, klub odkrywcy, korepetycje, konwersacje po angielsku czy lekcje chiƒskiego.
Hitem sà dwugodzinne zaj´cia poranne dla
maluszków przygotowujàce do przedszkola
oraz zaj´cia dla seniorów. Wieczorami mo˝na
odpr´˝yç si´ na jodze albo roztaƒczyç w rytmie
latino lub bollywood. W weekendy zapraszamy
do zorganizowania niezapomnianych urodzin
lub na warsztaty dla ma∏ych i du˝ych, podczas
których mo˝na sp´dziç wspólnie i twórczo czas.

Tekst sponsorowany

Rodzinna w∏oska restauracja to w∏aÊnie
trattoria. Dania w trattorii W Trakcie przygotowywane sà z w∏oskich produktów, wed∏ug
w∏oskich przepisów, a makarony i piero˝ki robimy sami. Nasza pizza zawiera minimalnà
iloÊç dro˝d˝y i wypiekana jest w piecu opalanym drewnem.
W restauracji organizujemy przyj´cia okolicznoÊciowe, obiady rodzinne, komunie, stypy, pomys∏owe imprezy firmowe, cateringi,
a wraz z klubem W Trakcie znajdujàcym si´
nad trattorià – urodziny, osiemnastki i imprezy jubileuszowe.
Zapraszamy do wspólnego oglàdania wielkich wydarzeƒ sportowych przy ciep∏ym piecu i zimnym piwie oraz na romantyczne kolacje przy nastrojowej w∏oskiej muzyce.
Pyszne jedzenie, dobre ceny i rozbudowane menu dzieci´ce sprawiajà, ˝e odwiedzajà
nas ch´tnie i dzieci, i doroÊli. Dzieci majà
ka˝dego dnia mo˝liwoÊç zrobienia w∏asnor´cznie pizzy, a w sali jest równie˝ dla nich
miejsce zabaw pe∏ne zabawek.
Za zjedzone zestawy obiadowe dzieci dostajà stempelki na specjalnym kuponie, który potem wymieniajà na nagrod´.

U nas dzieci si´ nie nudzà,
a doroÊli odpoczywajà!
Marta Nowakowska

W Trakcie, ul. Trakt Lubelski 204
(przy skrzy˝owaniu z ul. Zwoleƒskà)

www.wtrakcie.pl
Klub – tel. 22 610 68 66,
Trattoria – tel. 502 90 10 80

ul. Motylkowa 11
Warszawa Międzylesie

cenę 565 000zł
· za
stan
· deweloperski – 535 000 zł

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
tel. 505283785
www.ulicamotylkowa.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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V Wawer Music Festival:

koncert Hanny Banaszak
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury pod
przewodnictwem prof. Jaros∏awa Drzewieckiego
serdecznie zaprasza w dniu 10 listopada o godz.
17.30 do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego
„BOSS” przy ul. ˚wanowieckiej 20 w Miedzeszynie
na drugi koncert w ramach V edycji cyklu Wawer
Music Festival. Gwiazdà wieczoru b´dzie Hanna Banaszak – wokalistka jazzowa, której g∏os i repertuar majà wielu wielbicieli, nie tylko w Polsce. GoÊciem honorowym wydarzenia b´dzie Dariusz Szpakowski – popularny redaktor sportowy.
Talent i profesjonalizm muzyczny stawiajà Hann´
Banaszak wÊród mistrzów muzyki klasycznej razem
z wyst´pujàcymi ju˝ na estradzie Wawer Music Festival Grzegorzem Turnauem, Micha∏em Bajorem, Ma∏gorzatà Walewskà czy Wies∏awem Ochmanem. Artystka zaproponuje wawerskiej publicznoÊci autorski wie-
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„Ozdoba choinkowa”
Zapraszamy do stworzenia ozdób choinkowych
z wykorzystaniem tradycyjnych wzorów i materia∏ów lub oryginalnych i nowoczesnych bombek, które mo˝na b´dzie zawiesiç na choince.
Wszystkie techniki dozwolone, wystarczy, aby
prace by∏y wykoƒczone z ka˝dej ze stron. Regulamin dost´pny na stronie www.kkzastow.com.
Prace przyjmowane sà do 20.11.2013 r., do godz. 19.00.
KK Zastów

Jako patron medialny wydarzenia mamy dla
Paƒstwa 3 bezp∏atne podwójne zaproszenia na
koncert. Wystarczy zadzwoniç do redakcji (tel.
22 810-26-04) – liczy si´ kolejnoÊç zg∏oszeƒ.

Hanna Kowalska

„Pocztówka do Âwi´tego Miko∏aja”
Ju˝ wkrótce za oknem b´dzie bia∏o i mroêno. JeÊli chcecie poczuç 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, dost´pnym na stronie www.kkzastow.com.
Prace przyjmowane sà do 20 listopada, do godz. 19.00.
KK Zastów

Ilu pisarzy jest w Wawrze?
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Hanna Banaszak wspiera m∏odych artystów oraz
promuje system powszechnej edukacji muzycznej
„Muzyka w ka˝dym domu”. Fundowanie stypendiów
utalentowanej m∏odzie˝y jest mo˝liwe dzi´ki temu, ˝e
publicznoÊç koncertowa ofiarowuje cegie∏ki na ten cel.
Bilety-cegie∏ki w cenie 50 z∏ (zaproszenie
dla 2 osób) mo˝na nabyç w recepcji Hotelu BOSS
(tel. 22-516-61-00, e-mail: hotelboss@hotelboss.pl),
a tak˝e zak∏adzie Foto-RadoÊç (ul. Patriotów 166,
tel. 22-615-30-85).
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Poeci i pisarze wawerscy

Pi´çdziesi´ciu? Stu? Odpowiedê na to pytanie zna
z pewnoÊcià pani Katarzyna Nowak, poetka i bibliotekarka Êmia∏o anga˝ujàca si´ w nowatorskie projekty
kulturalne. Tym ostatnim, najwi´kszym, by∏a druga
edycja „Letniska z Artystami”, której uroczyste zakoƒczenie Êwi´towaliÊmy 29 paêdziernika w Wawerskiej
Strefie Kultury. Nie zabrak∏o etiud teatralnych, piosenek
i produkcji filmowych, konsekwentnie odwo∏ujàcych
si´ do Linii Otwockiej i dzielnicy Wawer. Wieczór by∏
obfity tak˝e w laudacje i podzi´kowania. Z ràk Zast´pcy Burmistrza Dzielnicy Wawer, Pana ¸ukasza Jeziorskiego, kilkadziesiàt osób wspó∏uczestniczàcych w sukcesie projektu organizowanego przez Klub Kultury „Falenica” – otrzyma∏o dyplomy i nagrody. Uhonorowana
zosta∏a m.in. Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Wawer pani Barbara Karniewska oraz pracownik tej˝e
instytucji, wspomniana pani Kasia Nowak.
Biblioteka by∏a oficjalnym partnerem projektu
i organizatorem Sceny Prezentacji Literackich. Tego
dnia budynek Wawerskiej Strefy Kultury wype∏nia∏y
nie tylko rodziny, które wysiad∏y z pociàgu parowego na stacji Warszawa-Mi´dzylesie, by podziwiaç
niezwyk∏e lalki z Teatru Baj i zasmakowaç Królestwa
Króla Maciusia. Spotkali si´ równie˝ poeci, pisarze
i ich wierni czytelnicy. Inaugurujàc odnowionà dzi´-

czór, skomponowany w duchu, jaki
zawsze towarzyszy koncertom WMF
– promowanie muzyki klasycznej na
powa˝nie i na weso∏o.

ki KK „Falenica” Scen´ Kameralnà w WSK, zgromadzili wokó∏ siebie pot´˝ne audytorium. Integracja
Êrodowisk piszàcych i czytajàcych, mo˝liwoÊç wys∏uchania krótkiej prezentacji najwi´kszych literackich autorytetów Wawra – to z pewnoÊcià zas∏uga
Biblioteki. Szczególna rola koordynatora, poÊrednika, ∏àcznika – przypad∏a pani Kasi.
˚eby przygotowaç panel literacki nale˝a∏o Êwietnie znaç lokalne Êrodowisko literatów, wyodr´bniç
najlepszych, opracowaç charakter prezentacji. Niestety nie wszyscy mogli uczestniczyç tego dnia
w wawerskim Êwi´cie, na scenie zabrak∏o m.in. Anny Bartuszek, Aldony Kraus, Roberta Lewandowskiego oraz jednej z organizatorek, prezes Towarzystwa
Przyjació∏ Warszawy Oddzia∏ Anin, Ma∏gorzaty Gutowskiej-Adamczyk. Na szcz´Êcie mogliÊmy zobaczyç
z rzadka udzielajàcego si´ w dzielnicy Marcina Wolskiego, znakomità poetk´ Krystyn´ Godlewskà, regularnie powracajàcego do krainy swojej m∏odoÊci,
nie mieszkajàcego ju˝ w Wawrze Marka ¸awrynowicza, dokumentalistki – Barbar´ Wizimirskà i Barbar´
Maziarskà, a nawet bardów i satyryków – Jakuba
Michalskiego i Ryszarda Makowskiego. Z inicjatywy
Aleksandry Jankowskiej, Dyrektor KK „Falenica”, ca∏oÊç zosta∏a bogato okraszona poetyckà groteskà

K. I. Ga∏czyƒskiego (niegdysiejszego mieszkaƒca naszej dzielnicy) w wykonaniu Teatru z Kaczego Do∏u.
Wieczór poprowadzi∏ Jerzy ¸azewski, absolwent
PWST, aktor teatralny i filmowy, pedagog.
Na scenie zaprezentowa∏a si´ równie˝ sama pani
Kasia ze swojà subtelnà, kobiecà lirykà mi∏osnà. Niektórzy z wyst´pujàcych pisarzy to jej poetyccy przyjaciele
– osoby przez lata wspierane i prezentowane przez wawerskà Bibliotek´. Wielu z nich mia∏o znakomite obycie
sceniczne, jak panowie: Wolski i ¸awrynowicz, wyst´pujàcy przed mikrofonem radiowym. Znani sà m.in.
z wtorkowych audycji „Nasz ulubiony ciàg dalszy” Programu Trzeciego Polskiego Radia. Porwali publicznoÊç
tekÊciarze i piosenkarze – Jakub Michalski i Ryszard Makowski. Bardzo udane, nie pozbawione szczypty autoironii prezentacje mia∏y panie: Barbara Wizimirska i Krystyna Godlewska, obie ukazujàce g∏´bszy sens codziennoÊci za pomocà krótkich form poetyckich.
Ostatecznie na Scenie Prezentacji Literackich „Letniska z Artystami” zaprezentowa∏o si´ pi´tnastu
amatorów s∏owa. Niektórzy narzekali, ˝e to zbyt du˝e zag´szczenie. Dodatkowo – spotkanie nieco wymkn´∏o si´ z ram czasowych wieczoru, panel trwa∏
ponad trzy godziny. Z drugiej strony to, co zobaczyliÊmy stanowi∏o tylko namiastk´ literackiego potencja∏u Wawra – piszàcych osób w dzielnicy jest przecie˝ znacznie wi´cej. Ile? Takie pytanie prosz´ kierowaç w stron´ ich rzecznika, wawerskiej Biblioteki,
a przede wszystkim pani Kasi.

Joanna Janisz
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Jesienne
metamorfozy
poprzednim wydaniu wspominaliÊmy o unikatowym miejscu – Metamorfozie Day Spa w Starej Mi∏oÊnie, które
doceni∏y liczne rzesze klientów i osób ze
Êwiata kultury, sztuki, teatru, mody.
Salon ten w paêdzierniku patronowa∏ wieczorowi „Jesienne Metamorfozy Gwiazd”
w Hotelu Mazurkas z udzia∏em wspania∏ych aktorek: Bo˝eny Dykiel, Olgi Borys, Izabeli Trojanowskiej, Sylwii Wysockiej, Ma∏gorzaty Potockiej, Magdaleny Waligórskiej i wielu innych, dla
których fryzury mia∏y przyjemnoÊç przygotowaç fryzjerki Metamorfozy. Wieczór poprowadzi∏a wspania∏a aktorka Pani Laura ¸àcz,
a doznaƒ artystycznych dostarczy∏y Panie Alicja
W´gorzewska i Danuta B∏a˝ejczyk z córkà.
Metamorfoza Day Spa cz´sto uczestniczy
w przygotowaniach znakomitych pokazów
mody, jak ostatni Szymaƒska Fashion, wczeÊniejsze pokazy kolekcji czerwonej znanej
projektantki Niny Nowak czy pokaz w programie Zostaƒ Gwiazdà Filmowà na gali w hotelu St. Bruno w Gi˝ycku.
Jak widaç, profesjonalizm i wysoki poziom
us∏ug fryzjerskich zosta∏ równie˝ doceniony
przez projektantów i przerodzi∏ si´ we wspó∏prac´ przy tego typu pokazach.

W

Jak twierdzà w∏aÊcicielki Metamorfozy Day
Spa, Ewa Gawkowska i Ma∏gorzata Szcz´sna:
Jest to dla nas szczególne wyró˝nienie i stanowi du˝à motywacj´ do dalszego rozwoju zarówno naszych wspania∏ych fryzjerów i stylistów JOICO, jak i ca∏ej Metamorfozy Day Spa.

SPRAWOZDANIE POSELSKIE

LIGII KRAJEWSKIEJ
LATA 2011–2013
Szanowni Paƒstwo,
Po dwóch latach mojej pracy poselskiej przygotowa∏am dla Paƒstwa sprawozdanie. Tak jak
w pierwszym roku poselskiej dzia∏alnoÊci, najwa˝niejsza by∏a dla mnie praca dla obywateli, którzy obdarzyli mnie
zaufaniem. Anga˝uj´ si´ w ró˝ne dzia∏ania, pracuj´ w komisjach
i podkomisjach, nad projektami ustaw, wspieram akcje spo∏eczne
oraz spotykam si´ ze swoimi wyborcami, którzy do moich biur poselskich zg∏aszajà si´ po pomoc w wa˝nych dla nich sprawach.
PRACA W SEJMIE:
Komisje: 5 Podkomisje: 17 Zespo∏y parlamentarne: 8
Sta∏e delegacje parlamentarne i grupy bilateralne: 6
Pe∏ni´ funkcj´ przewodniczàcej i zast´pcy przewodniczàcego
w niektórych komisjach, podkomisjach i zespo∏ach.
Pose∏ sprawozdawca: 7 Wystàpienia sejmowe: 13
Praca nad projektami ustaw: 7
Spotkania z wyborcami: ponad 120 mieszkaƒców skorzysta∏o
z tej formy kontaktu ze mnà.
Interpelacje i zapytania poselskie: 12
Wyró˝nienia i medale: „Najlepszy debiut poselski” w 15. Rankingu
Tygodnika Polityka; Medal „Dla ludzi czyniàcych dobro” im. Ireny
Sendlerowej; Medal „Zas∏u˝ony dla Szpitala Bielaƒskiego”
Zach´cam Paƒstwa do odwiedzenia mojej strony internetowej
i zapoznania si´ z ca∏oÊcià sprawozdania, które dost´pne jest na
stronie internetowej: www.ligiakrajewska.pl.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Specjalnie dla klientów,
którzy nie mieli jeszcze okazji
poznaç naszej marki, przygotowa∏yÊmy ofert´ promocyjnà. Ka˝dy nowy klient w listopadzie mo˝e skorzystaç z zabiegu rekonstrukcji w∏osów
marki JOICO z 10-procentowym rabatem. Zabieg ten jest
alternatywà dla zniszczonych
w∏osów bez koniecznoÊci ich
Êcinania. Zosta∏ opatentowany przez mark´ JOICO i cieszy
si´ du˝à popularnoÊcià. Fryzjerstwo Metamorfozy Day Spa to gwarancja
najwy˝szej jakoÊci us∏ug, poniewa˝ opieramy
je na ekskluzywnych i cenionych markach:
JOICO oraz L’OREAL.
Ponadto osoby, które pragn´∏yby skorzystaç z zabiegu manicure by OPI, w prezencie
od Metamorfozy Day Spa otrzymajà gratisowo zabieg aksamitne d∏onie.
JednoczeÊnie mi∏o nam poinformowaç
klientów, ˝e salon rozpoczà∏ ju˝ sprzeda˝ Voucherów Âwiàtecznych, które mogà stanowiç
wspania∏à form´ prezentu dla bliskiej osoby
lub uznania i docenienia pracowników firm.
Bli˝sze informacje uzyskacie Paƒstwo na
stronie internetowej www.metamorfoza-spa.pl
lub pod tel. 22-763-20-90.

Izabela Gloskiewicz

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
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Wydarzenia kulturalne w listopadzie
Przedstawienia teatralne, spektakle

12 listopada (wtorek), godz. 17.30

29 listopada (piàtek), godz. 18.00–21.00

9 listopada (sobota), godz. 15.00–16.00

„MyÊlàc Ojczyzna” – wst´p zespo∏u „Alex i Babki”. Krótki koncert z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

„Ludzie Wawra – Ludzie Nauki” – spotkanie organizowane przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy – oddzia∏ Anin
i Klub Kultury „Anin”. GoÊciem b´dzie pan dr Stanis∏aw Latek.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

„Zaj´cza chatka” – spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu aktorów teatru Art-Re z Krakowa.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

19 listopada (wtorek), godz. 11.30

„Sanatorium” spektakl satyryczny, kabaretu „A'la kabaret”.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

„Bliskie spotkania kina z ksià˝kà” – aleksandrowskie
projekcje filmowe. Projekcja filmu p.t. „Przygody Tomka Sawyera”. Film z 2011 r., czas: 1 godz. 49 min.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

14 listopada (czwartek), godz. 19.30

20 listopada (Êroda), godz. 18.00

„Frankie i Johnny” – wyjazd do teatru.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

„Znikajàca stara Falenica” – projekcja multimedialna
fotoprzewodnika. Prowadzenie – Barbara Wizimirska –
autorka. Miejsce – w siedzibie Klubu, ul. W∏ókiennicza 54.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

9 listopada (sobota), godz. 17.00

16 listopada (sobota), godz. 15.00
„Zaczarowane kalosze” – przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu aktorów teatru „Narwal”
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

19 listopada (wtorek), godz. 11.00
„Lokomotywy” – inscenizacja przygotowana przez sekcj´
teatralnà „Balladynki” z okazji obchodów Roku Tuwima.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

20 listopada (Êroda), godz. 13.00
„Na marchewki urodziny...” – impreza okolicznoÊciowa.
Wyst´py dzieci z sekcji edukacji kulturalnej dzieci m∏odszych.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

23 listopada (sobota), godz. 16.00
Wawerska Scena Kameralna zaprasza – „Teatrzyk Zielona G´Ê”. Miejsce – Strefa Kultury, ul. ˚egaƒska 1a.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

22 listopada (piàtek), godz. 18.30
Audycja muzyczna w wykonaniu uczestników sekcji nauki gry
na instrumentach klawiszowych – uczniów Pani El˝biety Osiak.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

28 listopada (czwartek), godz. 18.30
Audycja muzyczna – w wykonaniu uczestników sekcji nauki
gry na instr. klawiszowych – uczniów Pani Lucyny Affeltowicz
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

29 listopada (piàtek), godz. 17.00
„Bliskie spotkania kina z ksià˝kà” – aleksandrowskie
projekcje filmowe. „Bridget Jones: W pogoni za rozumem” (komedia romantyczna). Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

Spotkania, pokazy, konkursy

Wystawy, warsztaty, bale
12 listopada (wtorek), godz. 18.00
„Polska-Moimi oczami widziana” Wystawa malarsko-fotograficzna artystki Anny Wachowiec-Grudzieƒ.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

13 listopada (Êroda), godz. 17.30
„Rysunek i malarstwo” – wystawa prac Darii Adamczyk uczestniczki sekcji rysunku sztalugowego.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

15 listopada (piàtek), godz. 10.00
„Podró˝e do Ekolandii”. Plastyczne warsztaty „Zwierzàtka
z papierowych opakowaƒ” dla dzieci w wieku przedszkolnym .
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

16 listopada (sobota), godz. 16.00–20.00
„Malarski Êwiat Marka Krausa”. Wernisa˝ prac malarskich Marka Krausa, wystawa malarska otwarta w dniach
16.11–28.11.2013 r. Dni zwiedzania wystawy: pon.
i czw. 12.00–17.00, Êr. 12.00–16.00, pt. 17.00–19.00.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

23 listopada (sobota), godz. 19.30
„Bawmy si´ razem” – Andrzejkowy Bal w Aleksandrowie. Wst´p: 25 z∏. Rezerwacja zaproszeƒ do 18 listopada
w KK „Aleksandrów” od pon. do pt. w godz. 14.00–18.00.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

24 listopada (niedziela), godz. 13.00

13 listopada (Êroda), godz. 18.00

„Straszyd∏o” – teatrzyk dla dzieci.
Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

„Benefis z Gwiazdami” – jubileusz pracy artystycznej
Zbigniewa Rogowskiego. Zaproszenia! Miejsce – Strefa
Kultury, ul. ˚egaƒska 1a
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

27 listopada (Êroda), godz. 15.00

14 listopad (czwartek), godz. 12.40–13.40

„Czary – mary” – familijna zabawa andrzejkowa dla dzieci prowadzona przez aktorów. Przebrania mile widziane!
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

24 listopada (niedziela), godz. 16.00
Wawerska Scena Kameralna zaprasza – „Wycieczka do
Âwidra”. Miejsce – Strefa Kultury, ul. ˚egaƒska 1a
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

30 listopada (sobota), godz. 16.00
„Mi∏oÊç mnie szuka po mieÊcie” – premiera spektaklu
z piosenkami wg. utworów Juliana Tuwima.
Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

„Nowa Zelandia w krainie w∏adcy pierÊcieni”. Spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

22 listopada (piàtek), godz. 18.00

Koncerty, recitale, projekcje

Piàtek literacki – a w nim poezja Marka Klamczyƒskiego.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

9 listopada (sobota), godz. 17.00

25 listopada (poniedzia∏ek), godz. 16.30, 17.00

„Koncert Piosenek Warszawskich”. Wystàpià: Aleksandra Matryba – Êpiew Pawe∏ Krasowski – konferansjer.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

Pokaz baletowy w wykonaniu sekcji Balerinek, gr. I godz.
16.30 oraz gr. II godz. 17.00.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.

Fundacja RadoÊç dla ludzi & dzieƒ
otwarty w Wawerskiej Strefie Kultury
Dnia 5 paêdziernika w Wawerskiej Strefie Kultury
przy ulicy ˚egaƒskiej 1a w Mi´dzylesiu odby∏ si´
Dzieƒ Otwarty. Wawerska Strefa Kultury to miejsce
spotkaƒ z ciekawymi ludêmi i miejsce, w którym mo˝na nabyç nowych umiej´tnoÊci lub zaprezentowaç
swój talent. Tà imprezà chcieliÊmy wszystkim pokazaç, ˝e to miejsce jest godne uwagi oraz ˝e warto
tam przyjÊç lub przyprowadziç swoje dzieci, aby mi∏o
i rozwojowo sp´dzi∏y wolny czas. Ze swojej strony
oferujemy szereg BEZP¸ATNYCH zaj´ç dla przedszkolaków, szkolniaków, m∏odzie˝y i dla doros∏ych.
Zaj´cia sportowe dla dzieci i dla doros∏ych, korektywa dla dzieci, taniec breakdance, salsa, freestyle koszykarski, fitness si∏owy, plastyka, rysunek,
komiks, malarstwo, ceramika, nauka gry na gitarze,
˝onglowanie, modelarstwo, origami, „Taƒcowa∏a
ig∏a z nitkà”, korepetycje z j´zyka polskiego, nauka
obs∏ugi komputera, warsztaty dla przedsi´bior-
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Andrzejkowe wró˝by w Klubie Seniora.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.

29 listopada (piàtek), godz. 17.00

30 listopada – godz. 17.00
„Czary – mary” – zabawa andrzejkowa dla mieszkaƒców przy muzyce „na ˝ywo”.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów (w tym odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane
po opublikowaniu powy˝szego programu imprez.

i za uÊmiech. Dzi´kujemy, ˝e zaszczyci∏a nas swojà
obecnoÊcià Pani Burmistrz Jolanta Koczorowska,
która swoimi ciep∏ymi s∏owami odnoÊnie do tej inicjatywy zmotywowa∏a nas do dalszego entuzjastycznego dzia∏ania.
Zapraszamy równie˝ na Pchle Targi – Wyprzeda˝e Gara˝owe do RadoÊci (bazarek w RadoÊci, ul.
Panny Wodnej 46/48). Planujemy kolejny cykl
przedÊwiàteczny listopad-grudzieƒ. Szczegó∏y pod
numerem telefonu 600-383-676 i na stronie:
www.radoscdlaludzi.pl oraz na Facebooku:
www.facebook.com/FundacjaRadoscDlaLudzi.

czych i warsztaty-wsparcie dla osób poszukujàcych
pracy – to zaj´cia, na które serdecznie zapraszamy!
Szczegó∏y dost´pne sà pod numerem telefonu 502-410-465 lub na stronie www.radoscdlaludzi.pl i na Facebooku: www.facebook.com/ FundacjaRadoscDlaLudzi. Na naszej stronie mo˝na te˝ zasi´gnàç informacji o wi´kszoÊci dzia∏aƒ Wawerskiej
Strefy Kultury i poznaç ofert´ innych fundacji, szkó∏
lub stowarzyszeƒ. Bardzo serdecznie zapraszamy
Jadwiga Haraburda
do odwiedzania WSK!
Imprezy Dnia Otwartego b´dà jeszcze orga- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
nizowane, a najbli˝szy
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
planowany termin to
sobota 30 listopada
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
2013, godz. 11.00.
- uprawnienia budowlane i gazowe
Uprzejmie dzi´kujemy
tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
wszystkim za przybycie
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Dzieƒ Nauczyciela i Êlubowanie w SP 216
W Dniu Edukacji Narodowej w szkole „Klonowego LiÊcia”
odby∏o si´ uroczyste Êlubowanie uczniów klas pierwszych.
Nasi pierwszoklasiÊci pojawili si´ w szkole ubrani na galowo
i z bardzo przej´tymi minami. OczywiÊcie nie przybyli sami
– tym razem towarzyszyli im rodzice.
W sali gimnastycznej przed zgromadzonà publicznoÊcià nasi najm∏odsi uczniowie zdali egzamin z podstawo-

wych wiadomoÊci. Pytania zadawane przez starszych kolegów by∏y naprawd´ ró˝ne, a zakoƒczy∏y si´ testem
sprawnoÊciowym. By∏y przysiady i podskoki. A wszystko
to przeplatane pi´knymi wierszykami i ˝ywio∏owymi piosenkami. Na koniec wkroczy∏ poczet sztandarowy, chór
odÊpiewa∏ hymn szko∏y, a pierwszoklasiÊci po uroczystym
Êlubowaniu zostali pasowani na uczniów. To by∏y wzruszajàce chwile. Teraz przed nimi szeÊç lat nauki w Szkole
Podstawowej z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 216.
W zwiàzku z Dniem Edukacji Narodowej zaprosiliÊmy
te˝ naszych uczniów, ich rodziców i dziadków do konkur-

e-learningowe dla nauczycieli oraz dwie sesje
weekendowe.
Delegaci: Magdalena Szczawiƒska
i Patrycja SzczeÊniak razem z p. Dorotà
Zàberg (tegorocznym wspó∏opiekunem
samorzàdu) przez trzy dni intensywnie
pracowali.
– Ka˝dego dnia mieliÊmy cztery sesje, na których planowaliÊmy, projektowaliÊmy, wymyÊlaliÊmy ró˝ne przydatne
rzeczy dotyczàce samorzàdu. Wszystkie
Êciany w takiej wielkiej sali by∏y powyklejane naszymi plakatami jak tapetà
– mówi jedna z uczestniczek, Magda.

Samorzàd na szóstk´
Samorzàd uczniowski to uczniowie danej szko∏y.
Nie wszyscy o tym jednak wiedzà. Najcz´Êciej samorzàd kojarzy si´ z wybranà grupà uczniów (zarzàdem) na czele z przewodniczàcym.
Aby lepiej zg∏´biç zasady funkcjonowania wzorowego
samorzàdu, uczniowie Zespo∏u Szkó∏ nr 116 w Warszawie
wybrali si´ 10–13 paêdziernika 2013 r. a˝ pod Bia∏ystok. Pomys∏ na szkolenie tego typu powsta∏ w Fundacji Edukacja
dla Demokracji. Ca∏oÊç przedsi´wzi´cia finansowana by∏a ze
Êrodków szwajcarskich. Kandydatów by∏o wielu. W projekcie znalaz∏y si´ tak˝e szko∏y z innych miast, np. z Lublina, Radomia czy Suwa∏k. Projekt zak∏ada 6-tygodniowe szkolenie

Biblioteki szkolne: bramy do ˝ycia
Paêdziernik to Mi´dzynarodowy Miesiàc Bibliotek
Szkolnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na ogromnà
rol´ bibliotek w ˝yciu szko∏y, w nauce i rozwijaniu zainteresowaƒ czytelniczych. Tematem tegorocznego Êwi´towania jest „Biblioteki szkolne: bramy do ˝ycia”.

li – pracowa∏y obie r´ce, bo prawa pisa∏a, a lewa – rysowa∏a. Pan Maciej przyzna∏ si´ w kuluarach, ˝e bardzo lubi te spotkania z m∏odymi czytelnikami, którzy sà wdzi´cznymi s∏uchaczami i poprawiajà mu humor oraz inspirujà
do pisania dalej. Przyzna∏ si´, ˝e dzisiejszej nocy skoƒczy∏
w∏aÊnie kolejnà rzecz dla dzieci – chyba coÊ o Bazyliszku?
Dzieci dzielnie czeka∏y w d∏ugiej kolejce po wpis, a czas
umila∏o im oglàdanie filmu wg innej ksià˝ki goÊcia „Tajemnica szyfru Marabuta”. Niektórzy kolejkowicze zaglàdali sobie do ˝ó∏tych brombowych toreb, porównujàc kto ma jakie przyrzàdy. Najbardziej imponujàcà torb´ skompletowa∏a sama pani bibliotekarka, która przechadzajàc si´ mi´dzy

su plastyczno-majsterkowo-poetyckiego: „Nasza Sowa
Màdra G∏owa”. Do jury z∏o˝onego z pracowników szko∏y
wp∏yn´∏o oko∏o 80 prac: malowanek, rysowanek, wycinanek, dzierganek, wierszy i fraszek, których tematem by∏a
oczywiÊcie sowa. Wszystkie te arcydzie∏a mo˝na obecnie
podziwiaç w szkolnym holu g∏ównym. Z niecierpliwoÊcià
czekamy te˝ na og∏oszenie wyników. OsobiÊcie nie mam
poj´cia, jak jury ma zamiar wybraç najlepszà prac´. Ja
bym chyba nie da∏a rady – podoba mi si´ kilka ☺.

Izabela Szeligowska
– Nie zabrak∏o te˝ Êmiesznych zabaw oraz rozmów z nowymi kole˝ankami. MieliÊmy te˝ jednego ucznia p∏ci
m´skiej – dodaje Patrycja.
Szkolenie by∏o bardzo intensywne
i praktyczne. Powsta∏y na nim plany
pracy oraz propozycje oryginalnych imprez szkolnych. Uczestnicy poznali ciekawe metody pracy, utrwalili przepisy
prawne, wymienili si´ doÊwiadczeniami. Pozostaje tylko zach´ciç innych do
twórczej i aktywnej pracy na rzecz demokracji samorzàdowej w szkole.

Dorota Zàberg
dzieçmi, mierzy∏a dzieciom to i owo, np. kucyk, warkocz czy
pomaraƒczowe skrzyd∏a G˝dacza oraz okaza∏e bia∏e uszy
Fikandra. Druga z paƒ bibliotekarek – pomys∏odawczyni
wielkiej ró˝owej Bromby, którà sama uszy∏a – pe∏ni∏a rol´
fotografa, z czego zapewne powstanie ciekawa i obfita fotogaleria w kronice i na stronie internetowej szko∏y.
Reasumujàc, to by∏o wyjàtkowe, bardzo mi∏e i ciekawe
spotkanie, dzi´ki któremu dzieci mog∏y wejÊç – poprzez
bramy biblioteki – w ˝ycie prawdziwego pisarza, w Êwiat
jego ksià˝ek i ich bohaterów. Mo˝e dzi´ki temu spotkanie
to by∏o jakàÊ odpowiedzià na tegoroczne has∏o mi´dzynarodowego Êwi´towania: SCHOOL LIBRARIES: DOORWAYS
TO LIFE – BIBLIOTEKI SZKOLNE: BRAMY DO ˚YCIA.
Oby tak by∏o, i to nie tylko od Êwi´ta!

Barbara Micha∏ek

Biblioteka Szko∏y Podstawowej nr 109 postanowi∏a uczciç
tegoroczne Êwi´to spotkaniem literackim z autorem „Bromby” – Maciejem Wojtyszkà. To bliska jego sercu szko∏a, bo tu
przed wojnà by∏ nauczycielem – do dziÊ wspominanym – jego ojciec Wac∏aw oraz dzia∏a∏a tu te˝ przez jakiÊ czas jego
mama Ewa – polonistka, pe∏niàca te˝ rol´ bibliotekarki. Sam
autor urodzi∏ si´ niedaleko szko∏y i do dziÊ mieszka w tej
dzielnicy, podobnie jak i Bromba – jak zdradzi∏ na spotkaniu.
Zgromadzone w bibliotece dzieci to czytelnicy obyci
z „Brombà”, bo przychodzili na g∏oÊne jej czytanie, a jedna
z klas drugich ma jà w swoim programie do omawiania. To
oni przyszli z ˝ó∏tymi brombowymi torbami pe∏nymi g∏ównie
akcesoriów do mierzenia i wa˝enia. Biblioteka zamieni∏a si´
prawie w brombotek´ – tyle tam by∏o brombowych rysunków i gad˝etów, nie mówiàc o przebierankach i brombowym kolorze, czyli wszystkich odcieniach ró˝owego.
Dzieci dowiedzia∏y si´, jak powsta∏a Bromba, gdzie
mieszka i co z nià dalej b´dzie si´ dzia∏o. Autor zdradzi∏,
˝e ju˝ nied∏ugo Bromba zawojuje komputer, odpowiada∏
te˝ na bardzo liczne pytania dzieci.
A potem – oczekiwany przez wszystkich moment –
podpisywanie ksià˝ek. Trwa∏o to d∏u˝ej ni˝ samo spotkanie, bo ka˝de dziecko otrzymywa∏o imienny wpis opatrzony dodatkowo rysunkiem. Jak wszyscy widzieli i podziwia-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WAWERSKIE

Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Sprzedam budk´ handlowà przy cmentarzu w Marysinie Wawerskim. Dobre po∏àczenie (niedaleko p´tla autobusowa),
atrakcyjna cena. Tel. 602-694-339.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà
w Starej Mi∏osnej 1200m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981 175 dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 102 m2 w Aninie (Sadul)
na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà
pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe, piwnica. 2 minuty od
stacji PKP Anin. Cena: 6000 z∏. za m2. Kontakt: 501-620-701.

EKIPA REMONTOWA

158

z kilkunastoletnim doÊwiadczeniem.
Oferujemy kompleksowe us∏ugi w zakresie
wykoƒczenia wn´trz, adaptacji oraz remontów
mieszkaƒ i domów. Tel. 501 140 655.
facebook.com/MieszkaniaPodKlucz

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

68

◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1000m2 Warszawa Aleksandrów,
bez mediów ale wokó∏ powsta∏y nowe osiedla tel. 694 319 775.
◗ Sprzedam du˝à i ∏adnà kawalerk´ z du˝à, widnà kuchnià
w Weso∏ej–Centrum. Bardzo dobra komunikacja, mieszkanie
z KW, blok po generalnym remoncie, mieszkanie bardzo ciche
i ciep∏e. Cena do uzgodnienia. tel. 22 773-41-75 po 17.00.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w D´be Wielkie, 765 m2, naro˝nà z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych, 15 km od Warszawy tel. 608 736 533.

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
◗ Sprzedam 2,5 ha lasu w Kownatkach ko∏o ¸ukowa, 100 km od
Warszawy. Media, bdb dojazd, sàsiedztwo leÊniczówki, bogactwo jagód i grzybów. Cena do negocjacji. tel. 608 736 533.
◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym
w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia.
tel. 22 773 34 11; 608 736 533.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà w Starej Mi∏oÊnie, 364 m2, tel: 534-943-830.

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3
◗ Pilnie sprzedam pó∏ bliêniaka Wawer ulica Celulozy, 185 m2
powierzchni u˝ytkowej, 300 m2 dzia∏ki, zamkni´ty, skoƒczony z zewnàtrz, w Êrodku ceg∏a bez tynków tel. 504 979 207

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ CHEMIA – Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie bie˝àcych
sprawdzianów, poprawek oraz testu gimnazjalnego z cz´Êci
przyrodniczej. Dojazd do ucznia! Korepetytorka z szerokim
doÊwiadczeniem w edukacji. Kontakt: 503 410 723.
◗ MATEMATYKA – gimnazjum, szko∏a podstawowa, dojazd do
ucznia. Nauczycielka pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci, przygotuje
do sprawdzianów, egzaminów, tel. 602 194 809.

◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ MATEMATYKA korepetycje! Pomoc w pracach domowych
oraz w przygotowaniu do sprawdzianu/egzaminu. Z mo˝liwoÊcià dojazdu do ucznia! Tel. 796-561-381.
28

PROJEKTOWANIE
I ZAK¸ADANIE OGRODÓW
tel. 504-167-731
www.greenpar tner.pl

PROJEKT – 35%
◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy. Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Absolwentka anglistyki i studentka iberystyki. Dojazd do ucznia.
Tel: 0-519-186-285.
◗ W¸OSKI-student, W∏och udzieli korepetycji z j´zyka w∏oskiego, konwersacje, pomoc w odrabianiu prac domowych, tanio. tel. 601 468 452.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. 10 lat doÊwiadczenia. 500 720 523 .

Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

◗ 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.
◗ 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: 606-421940, kasia.rogalska@vp.pl

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

Tel. 22 773 33 77

Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub od naszego przedstawiciela handlowego:

Konrad Skorupka – tel. 607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach:
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◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.
◗ 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 533 404 404
◗ 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.
◗ 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
◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci
w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie
zaj´ç do potrzeb ucznia. Przedszkole oraz kl. 0-III Dojazd gratis. tel 728 814 601

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”

• Weso∏a, Rembertów
– Konrad Skorupka,
kontakt powy˝ej

114

• Grochów, Saska K´pa, Goc∏aw
– Artur Pawlak, tel. 605-297-200, e-mail:
reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl

605 297 200

16
5

WORKOWANY, Z DOWOZEM

◗ 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.
◗ Rosyjski – wszystkie poziomy, nauczycielka rosyjskiego i rosjanka tel: 784-332-759.
◗ J´zyk polski – korepetycje- wszystkie poziomy 534-943-830

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Do sprzedania wózek dzieci´cy firmowy BEBECAR (gondola,
spacerówka, folie od deszczu). Kolor – granat, cena 420z∏.
Tel. 799 176 777.
◗ Sprzedam mat´ edukacyjnà dla dzieci (0-6miesi´cy) oraz zabawki, cena 30z∏. tel. 605 077 751.

www.polinie.pl 513-148-238
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki,
bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257
◗ 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
◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm, arkusz 30 z∏ tel. 22 615 30 60.

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna

PRANIE dywanów i wyk∏adzin, mebli

Tel. 22 773 33 77

tapicerowanych, tapicerki samochodowej
KOSZENIE trawników i nieu˝ytków,
wycinka niewielkich drzew i krzewów
MYCIE kostki, elewacji itp.
tel. 791-35-55-66
157

◗ Sprzedam piec gazowy do c. o. tanio! tel. 22 615 30 60.
◗ Sprzedam maszyn´ do pisania marki Mercedes, antyk, wa∏ek
po renowacji, stan idealny tel. 22 406 13 13
◗ Drewno opa∏owe oddam gratis tel. 22 615 30 60
◗ Kupi´ lub wezm´ zamra˝ark´ i lodówk´ tel. 516 390 664

◗ Sprzedam Êliczne ubranka dla dziewczynki (0-6m) 799 176 777.
◗ Sprzedam tanio wózek g∏´boki z mo˝liwoÊcià przerobienia
na spacerówk´, bujaczek firmy Fisher Price, ubranko do
chrztu dla dziewczynki rozm. 62 na okres zimowy, oraz buciki kryte bia∏e rozm. 21”. Telefon kontaktowy: 511130602
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony, w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe tel. 516 390 664
◗ Do sprzedania wózek dla dziecka. Antyczny, du˝e ko∏a z elementami wikliny tel. 516 390 664

OdÊnie˝anie
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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
◗ Sprzedam wózek inwalidzki elektryczny/r´czny, chodzik z siedziskiem, materac przeciwodle˝ynowy, krzese∏ko pod prysznic, toalet´ przenoÊnà. tel. 603 310 664

WYNAJM¢
◗ Do wynaj´cia lokal 50 m2, biurowo-us∏ugowy pawilon ul.
Grochowska, 2 pokoje, wc, parking, miejsce na reklam´,
przystanki tramwajowe i autobusowe tel. 600 049 758

503 065 403
13
4

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

• Wycinanie i podcinanie drzew 19
• OdÊnie˝anie posesji i dachów
• Porzàdkowanie i piel´gnacja ogrodów

◗ Kupi´ lub wezm´ wózek – spacerówk´ z du˝ymi ko∏ami
tel. 516 390 664

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam ubrania cià˝owe: spodnie, tuniki, rozmiar 38 i 40,
tel. 605077751
◗ Kupi´ narty, buty narciarskie, kije, kaski, deski snowboardowe, buty snowboardowe, nie masz co zrobiç z u˝ywanym
sprz´tem narciarskim chcesz coÊ wymieniç zadzwoƒ
– 602 231 318, etenis@wp.pl.

Szukasz ∏ó˝ka?
tel. 607 412 231

◗ Sprzedam maszyn´ do szycia „Singer” orygina∏, g∏ówka
schowana – tanio! tel. 22 672 81 93
◗ Sprzedam zmywark´ marki Simens, fabrycznie nowa.
tel. 22/812-11-33
◗ TANIO sprzedam sprawny telewizor SONY KV21C5K HiBlack
Trinitron 21” w idealnym stanie. 795-544-456.

KOLEKCJONER KUPI
stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

TEL: 502-011-257

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Drewno po budowlane i inne uprzàtn´ tel. 503652386
◗ Z∏ota ràczka – naprawa drzwi, zamków, inne drobne domowe naprawy – elektryczne, hydrauliczne tel: 606478725
◗ Szukam pracy, pranie, sprzàtanie, gotowanie, prasowanie,
opieka nad dzieçmi. Posiadam samochód. tel. 505 103 948

Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621
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www.poprostulozka.com
126

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

NIERUCHOMOÂCI

US¸UGI OGRODOWE

EKOGROSZEK

127

◗ SPRZEDAM lekko u˝ywane: szafk´ BESTA na TV i Media, rega∏ do ∏azienki oraz szaf´ na ubrania (IKEA), oraz stó∏ wraz
z krzes∏ami. 795-544-456.
◗ 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 22 615-30-60

US¸UGI ÂLUSARSKIE, DORABIANIE KLUCZY
Naprawa i wymiana zamków, dorabianie wk∏adek do kluczy.
OSTRZENIE: cà˝ek, no˝yczek, no˝y i sitek do mi´s,
no˝y do krajalnic, siekier, sekatorów, pi∏ widiowych,
no˝yc, no˝y do kosiarek, ∏aƒcuchów do pi∏.
87

1. Praskiego Pu∏ku 11, tel. 22 773 73 88, 508 348 728

◗ Zatrudni´ szwaczki i krojczego do zak∏adu krawieckiego
w Warszawie-Weso∏ej tel. 501 75 75 78
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028
◗ Zatrudnimy fryzjerk´ do salonu SPA w Weso∏ej, atrakcyjne
warunki pracy i p∏acy, mi∏y zespó∏. tel. 603 960 833, e-mail:
biuro@metamorfoza-spa.pl

• DREWNO KOMINKOWE
• US¸UGI OGRODOWE
• WYCINKA DRZEW
• ODÂNIE˚ANIE

57

Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ Z∏ota ràczka – remonty – glazura, terakota, g∏adzie, malowanie; ró˝ne naprawy na terenie Wawra i okolic, tanio i solidnie tel. 601313561
◗ Szko∏a Podstawowa nr 353 ul. Cieplarniana 23 WarszawaWeso∏a zatrudni panià do sprzàtania na 1/2 etatu. Informacja pod nr tel. 508877040.
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka” tel. 601313561
◗ Szukam pracy – koszenie trawy, prace w ogrodzie: pielenie,
usuwanie chwastów, sadzenie, podlewanie, sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien tel. 513 687 421, 511 210 315
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920
◗ Zdun, budowa i przebudowa piecy i kuchni kaflowych oczekuje propozycji tel. 723 745 118.

STOLARNIA
BLATY ● PARAPETY ● SZALÓWKA
SZTACHETY ● POD¸OGI

603-673-777

92

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
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SALON DEKORACJI OKIEN
- FIRANY
- ZAS¸ONY
- KARNISZE
- ROLETY
- TAPETY

PE¸EN ZAKRES
US¸UG KRAWIECKICH

UL. TRAKT BRZESKI 68

05-077 WARSZAWA–WESO¸A
Tel: 664-005-839; 604-293-236

www.nikaprofessional.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WAWERSKIE

ul. Bora-Komorowskiego 21
lokal 307 (obok Rossmanna)
Warszawa - Gocław
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

22 250 15 77, 22 671 77 00
www.boramed.pl
pon. - pt. 8 - 20, sobota 9 - 13

BADANIA USG dorośli i dzieci
Piersi
Tarczycy
Jamy brzusznej
Stawów biodrowych u dzieci
Przezciemiączkowe u dzieci

Węzłów chłonnych
Stawów, więzadeł
i mięśni
Dopplerowskie
i wiele innych

STOMATOLOGIA
Stomatologia
zachowawcza
Stomatologia dziecięca
Ortodoncja

Endodoncja
Protetyka
Implanty
Chirurgia szczękowa

SPECJALIŚCI

GINEKOLOGIA
Kompleksowe
prowadzenie ciąży

Konsultacje
ginekologiczne

USG ciąży 2D/3D/4D
USG genetyczne
Test PAPP-A
ECHO serca płodu

USG ginekologiczne
Kolposkopia
Cytologia
Szczepienia przeciw
Certyfikat Londyńskiej Fundacji wirusowi HPV

endokrynolog, pediatra, kardiolog, ortopeda, gastrolog,
chirurg, dermatolog, laryngolog, internista, urolog, neurolog Medycyny Płodowej FMF

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
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