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Drodzy Sàsiedzi,
Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo˝ego Narodzenia ˝yczymy Wam,
abyÊcie ten niezwyk∏y czas sp´dzili w gronie najbli˝szych,
uÊmiechni´ci, przy blasku Êwiec. Aby w Waszych domach
roznosi∏ si´ zapach wigilijnego barszczu,
piernika i choinki.
˚yczymy radoÊci w sercu,
wzruszeƒ i cudownych momentów,
które dadzà Wam si∏´ na ca∏y 2016 rok.
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”

Jakie inwestycje czekajà nas w 2016 roku?
Przysz∏oroczne wydatki inwestycyjne w naszej
dzielnicy sà zaplanowane na 32 320 717 z∏, z czego 14 340 596 przeznaczone b´dzie na inwestycje drogowe. Wybudowana zostanie ul. Jeziorowa na odcinku od Wa∏u Miedzeszyƒskiego do ul.
Mas∏owieckiej, „porzàdnà” drogà z chodnikiem
stanie si´ ulica Wiàzana na d∏ugoÊci 960 m mi´dzy ulicami Zwoleƒskà i Lebiodowà, nowe oblicze
zyska droga w Aleksandrowie o roboczej nazwie
„Procesyjna” (droga mi´dzy ulicami ks. Szulczyka
a Zagórzaƒskà). Zaplanowano tak˝e budow´ ulicy Mydlarskiej i przed∏u˝enie jej tak, aby ∏àczy∏a
osiedla Sadul i Mi´dzylesie. Zyskamy nowe chodniki: w ul. Przylaszczkowej oraz w ul. Z∏otej Jesieni, co wià˝e si´ tak˝e z budowà k∏adki dla pieszych nad znajdujàcym si´ tam rowem. Ulica
˚egaƒska J 27 zyska w nadchodzàcym roku
oÊwietlenie parkingu i ∏awki oraz kosze na Êmieci.
Z pewnoÊcià wa˝nymi inwestycjami sà: budowa odwodnienia terenów w osiedlach Aleksandrów, Zbójna Góra i NadwiÊle, na którà zaplanowano kwot´ 732 938 z∏, oraz budowa ˝∏obka
i przedszkola przy ul. Trakt Lubelski. B´dzie to
pi´trowy budynek o powierzchni ok. 2000 m2
dla oko∏o 150 dzieci wraz z czterooddzia∏owym
przedszkolem.
W 2016 roku pojawià si´ lub zostanà doposa˝one place zabaw i si∏ownie plenerowe, Dzielnica Wawer zapowiada:
■ wykonanie placu zabaw dla dzieci w osiedlu
Bursztynowa,

■

■

■

■

■
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Z tej samej edycji bud˝etu partycypacyjnego
zrealizowane zostanà jeszcze 3 projekty w zakresie inwestycji rekreacyjno-sportowych: „Defibrylator AED na p∏ywalni Anin”, „Wodny plac zabaw
dla Wawra”, czyli monta˝ na basenie sportowym
przenoÊnego placu zabaw wraz z pe∏nym wyposa˝eniem, oraz „Ska∏ka do wspinaczki budowanej na terenie OSIRu Wawer”, która ma mieç powierzchni´ imitujàcà naturalnà ska∏´.
Wawer nie zapomina o cyklistach i lubiàcych
w´drówki po wyznaczonych szlakach. Na 2016 r.
zaplanowana jest kontynuacja prac w zakresie
rozbudowy i oznakowania Êcie˝ek rowerowych,
szlaków turystycznych, ogólnodzielnicowego systemu Êcie˝ek rowerowych wraz z niezb´dnà infrastrukturà (∏awki, kosze, stojaki na rowery, oznakowane tablice, zadaszenia). Pojawià si´ te˝ w naszej dzielnicy nowe stojaki na rowery oraz kolejna
samoobs∏ugowa stacja naprawy rowerów.
Na inwestycje w edukacj´ i oÊwiat´ Dzielnica Wawer przeznaczy w 2016 roku kwot´
10 932 661 z∏. Wi´kszoÊç Êrodków poch∏onie
budowa zespo∏u szkolno-przedszkolnego przy
ul. Cyklamenów / ul. Skalnicowej. B´dzie to a˝
4-kondygnacyjny budynek o powierzchni ok.
8000 m2, obejmujàcy 21 oddzia∏ów szkolno-przedszkolnych. Pozosta∏e pieniàdze przeznaczone b´dà na realizacj´ projektów zaproponowanych przez mieszkaƒców w ramach bud˝etu
partycypacyjnego: „Ogródek zabawowo-rekreacyjny” przy Szkole Podstawowej nr 218, „Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
Nr 124 w Warszawie”, „Wykonanie bezpiecznej
nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkó∏ nr 116”, „Zainstalowanie oÊwietlenia
na boiskach i na placu zabaw dla dzieci przy
szkole 109 w Wawrze”, „Zewn´trzny monitoring
Szko∏y nr 109 w Wawrze” oraz „EEG Biofeedback
– do rehabilitacji dzieci i m∏odzie˝y w Zespole
Szkó∏ nr 114 w Aninie”.

doposa˝enie placu zabaw przy ul. Króla Maciusia 13–13a w urzàdzenie wspinaczkowe z lin,
realizacj´ projektu „Miniplac zabaw i boisko
do koszykówki w Sadulskim Zakàtku” (rejon
ulic Mirtowej i Mydlarskiej),
doposa˝enie placu zabaw przy ul. Samorzàdowej w urzàdzenia si∏owni plenerowej i stó∏ do
ping-ponga oraz stoliki do gry w szachy,
wybudowanie si∏owni plenerowej w rejonie
ulic Poezji i Przylaszczkowej w Falenicy,
realizacj´ 5 projektów wybranych przez mieszkaƒców w ramach bud˝etu partycypacyjnego
2016: „Si∏ownia plenerowa przy placu zabaw
na ul. Frenkla w Falenicy”, „Si∏ownia
Z okazji nadchodzàcych
plenerowa na placu
zabaw w MiedzeÂwiàt Bo˝ego Narodzenia
szynie – ul. ˚wanowielu radosnych prze˝yç
wiecka”, „Si∏ownia
i czasu sp´dzonego
i modernizacja placu zabaw” przy ul.
w rodzinnym gronie,
Po˝aryskiego, „Sia tak˝e zdrowia
∏ownia plenerowa”
i
wszelkiej
pomyÊlnoÊci
przy ul. Izbickiej 3
w
Nowym
2016 Roku
oraz „Budowa si∏owni pod chmurkà
˝yczà
w Zerzniu”, zlokaliZarzàd i Rada Dzielnicy
zowanej w lesie,
Wawer m.st. Warszawy
w rejonie ulic Trakt
Lubelski i Lucerny.

Hanna Kowalska
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Listopad w Radzie Dzielnicy
Koƒcówka roku to dalsze wzmo˝one inwestycje
w dzielnicy Wawer. Wi´kszoÊç mieszkaƒców odczuwa dyskomfort zwiàzany
m.in. z budowà tunelu, ale
w ostatnich tygodniach
utrudnienia czekajà nas
równie˝ w budynku g∏ównym Urz´du Dzielnicy. Dzi´ki pozyskanym dodatkowym Êrodkom z Miasta Sto∏ecznego Warszawy
ju˝ nied∏ugo poka˝e on swoje nowe oblicze. Za
niedogodnoÊci oczywiÊcie przepraszamy, ale potrwajà one nied∏ugo, bo koniec prac zaplanowany jest do koƒca roku. Równie˝ w najbli˝szych
dniach mieszkaƒcy b´dà mogli w sposób bardziej
komfortowy korzystaç z Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców, poniewa˝ zostanie on wyposa˝ony
w nowy system kolejkowy, który umo˝liwi rezerwacj´ wizyt w urz´dach przez Internet.
Dodatkowo Urzàd w przysz∏ym roku udost´pni mieszkaƒcom wp∏atomat, który zdecydowanie poprawi jakoÊç i szybkoÊç obs∏ugi.
Prace zwiàzane z wymianà systemu kolejkowego w urz´dach dzielnic: Praga-Po∏udnie, Praga-

-Pó∏noc, ÂródmieÊcie, Wawer i W∏ochy prowadzone b´dà do 11 grudnia. W zwiàzku z tym
mogà wystàpiç przerwy w wydawaniu mieszkaƒcom numerków do stanowisk obs∏ugi.
Ju˝ niebawem mieszkaƒcy wizyt´ w urz´dach b´dà mogli umówiç za poÊrednictwem
strony internetowej: www.rezerwacje.um.
warszawa.pl.
U˝ywajàc systemu internetowej rezerwacji wizyt, mo˝na si´ umówiç m.in. w sprawach zwiàzanych z rejestracjà pojazdów, licencjami TAXI,
obs∏ugà prac geodezyjnych, meldunkami czy rejestracjà wydarzeƒ z zakresu stanu cywilnego.
Dla zapewnienia sprawnej obs∏ugi mieszkaƒców
ustanowiony jest limit rezerwacji internetowych
na dany dzieƒ.
Grudzieƒ to równie˝ dobry moment na zastanowienie si´ nad projektami, które b´dzie mo˝na sk∏adaç w ramach bud˝etu partycypacyjnego. Jest to kolejna edycja tej inicjatywy, której
zadaniem jest wskazywanie wa˝nych inwestycji
z punktu widzenia rozwoju ka˝dego z osiedli.
Przypomn´, ˝e wnioski mo˝na sk∏adaç w formie
elektronicznej oraz papierowej. Termin sk∏adania wniosków mija 15 stycznia. Wi´cej informa-

Drodzy Mieszkaƒcy Wawra,
niech nadchodzàcy czas Bo˝ego Narodzenia przyniesie Wam
liczne szcz´Êliwe chwile w gronie rodziny i przyjació∏,
a 2016 rok obfituje w sukcesy i spe∏nienie na gruncie zawodowym
i osobistym, w pe∏nym zdrowiu i pomyÊlnoÊci.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

INFORMACJA
Z uwagi na Êwiàteczno-noworoczny
czas i zwiàzanà z nim du˝à liczb´ wolnych dni styczniowy numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich” uka˝e si´ w po∏owie
miesiàca. Tymczasem ˝yczymy Wam
pi´knych Êwiàt i udanego Sylwestra!
Redakcja

cji mo˝na uzyskaç w Urz´dzie Dzielnicy Wawer
oraz na stronie internetowej www.wawer.warszawa.pl, w zak∏adce „Dla mieszkaƒców”. Tak˝e
w tym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” znajdà Paƒstwo wi´cej informacji o bud˝ecie partycypacyjnym na 2017 rok.
Wielkimi krokami zbli˝a si´ zima. OÊrodek Sportu i Rekreacji Wawer, wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom mieszkaƒców, otworzy∏ lodowisko przy
P∏ywalni Anin na ul. V Poprzecznej 22. B´dzie ono
dost´pne w godzinach 9.00–21.00. Zach´cam do
korzystania z niego, jak równie˝ z innych obiektów, które sà dost´pne dla wawerczyków.
19 grudnia od godziny 14.00 w Wawerskim
Centrum Kultury w Mi´dzylesiu odb´dzie si´
spotkanie wigilijne dla Mieszkaƒców Dzielnicy
Wawer zorganizowane przez Zarzàd i Rad´
Dzielnicy. Zapraszamy na wigilijne potrawy
i wspólne kol´dowanie w rodzinnej atmosferze.
W zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ Âwi´tami chcia∏bym ˝yczyç Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
zdrowych, rodzinnych, spokojnych, pe∏nych radoÊci
i ciep∏a Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, a w nadchodzàcym 2016 roku pomyÊlnoÊci i szcz´Êcia.
Ze Êwiàtecznymi pozdrowieniami,
¸ukasz Kubik
radny Dzielnicy Wawer

Kolejny etap prac przy tunelu w Mi´dzylesiu
W chwili zamykania tego numeru „Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich” dopinano szczegó∏y zwiàzane z wchodzeniem budowy tunelu
w Mi´dzylesiu w kolejny etap. Znana by∏a tylko
cz´Êç informacji, przedstawiamy je poni˝ej,
a wi´cej szczegó∏ów, w chwili gdy czytacie ten
artyku∏, zapewne ju˝ jest lub na dniach b´dzie
na naszej stronie internetowej: www.wiadomoscisasiedzkie.pl.
Tymczasem mo˝emy podzieliç si´ nast´pujàcymi informacjami: jak informuje rzecznik Zarzà-

du Miejskich Inwestycji Drogowych, 12 grudnia
b´dzie gotowy drugi tor kolejowy linii otwockiej,
w zwiàzku z czym najprawdopodobniej ju˝ od
13 grudnia kolej wprowadzi zmiany w rozk∏adzie
jazdy na tej trasie. W okolicach 19 grudnia zostanie otwarta zachodnia jezdnia ul. Patriotów.
Wiosnà czeka nas wy∏àczenie z ruchu wschodniej jezdni tej ulicy.
Dobra wiadomoÊç jest taka, ˝e mo˝emy si´
spodziewaç wczeÊniejszego zakoƒczenia prac
budowlanych. W pierwotnym harmonogramie

otwarcie ca∏ej ul. ˚egaƒskiej mia∏o nastàpiç
3 paêdziernika 2016 r. ZMID przewiduje jednak,
˝e termin ten zostanie skrócony. Obecny harmonogram zak∏ada, ˝e odcinek od ul. Po˝aryskiego
do ul. Dworcowej b´dzie udost´pniony dla ruchu ju˝ 26 maja 2016 roku, natomiast fragment
do Patriotów – 19 sierpnia. Trzymamy kciuki, aby
uda∏o si´ zrealizowaç ten nowy, bardziej optymistyczny harmonogram.
Marta Frejtan

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
WAWERSKIE
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Bud˝et partycypacyjny 2017 bez tajemnic
W sobot´ 12 grudnia w godzinach 14.00–18.00
w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. ˚egaƒskiej
1a w sali nr 2 odb´dzie si´ wawerski maraton pisania projektów do bud˝etu partycypacyjnego 2017.
Tymczasem warto poznaç szczegó∏y kolejnej edycji
bud˝etu partycypacyjnego w Wawrze, poni˝ej przestawiamy kompendium wiedzy na jego temat.

Co zrobiç przed napisaniem projektu?
■

■

■

■

■

zastanów si´ nad tym, co jest potrzebne spo∏ecznoÊci, w której mieszkasz, lub Twojej okolicy,
swój pomys∏ opisz na odpowiednim formularzu
dost´pnym pod adresem www.twojbudzet.
um.warszawa.pl lub na jego wersji papierowej,
oszacuj koszt realizacji swojego pomys∏u (pomocne informacje na stronie www.twojbudzet.um.
warszawa.pl zak∏adka: „Ile kosztuje miasto?”),
poszukaj 30 osób, które poprà Twój projekt
poprzez wpisanie si´ na list´ poparcia,
projekt, który opiszesz, musi spe∏niaç kilka
warunków:
- musi byç mo˝liwy do zrealizowania w ciàgu
jednego roku (2017 r.), przy czym drobne
prace przygotowawcze b´dà mog∏y rozpoczàç si´ ju˝ w drugiej po∏owie 2016 r.,
- efekt realizacji projektu musi byç OGÓLNODOST¢PNY,
- projekt powinien byç zlokalizowany na terenie
nale˝àcym do m.st. Warszawy (aby samodzielnie sprawdziç, czy dany teren pozostaje we
w∏adaniu m.st. Warszawy, mo˝na skorzystaç
np. z serwisu mapowego m.st. Warszawy
www.mapa.um.warszawa.pl, zak∏adka
„W∏asnoÊç”). Mo˝liwa jest jednak realizacja
projektów nieinwestycyjnych (tzw. mi´kkich)
zlokalizowanych na terenie nieb´dàcym w∏asnoÊcià Miasta. Wówczas konieczne b´dzie do∏àczenie do formularza zg∏oszeniowego zgody
dysponenta terenu na nieodp∏atne wykorzystanie tego terenu na cele realizacji projektu.
- projekt musi mieÊciç si´ w zadaniach m.st.
Warszawy przypisanych dzielnicom lub
jednostkom organizacyjnym (wi´cej o tym,
jakie to sà zadania, mo˝esz przeczytaç na
stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl).

Kto mo˝e Ci pomóc w przygotowywaniu
projektu?
Pomoc przy wype∏nianiu formularza mo˝na uzyskaç pod adresem: wawer.budzetpartycypacyjny
@um.warszawa.pl oraz w godzinach pracy
Urz´du u poni˝szych osób:
Edukacja:
Izabela Bieliƒska, tel. 22 443 68 91, pokój nr 511
e-mail: izbielinska@um.warszawa.pl

Ochrona Êrodowiska / Zieleƒ miejska:
Teresa Guberow, tel. 22 443 68 63, pokój nr 203
e-mail: tguberow@um.warszawa.pl
Kultura:
Anna Orzechowska, tel. 22 443 68 98, pokój nr 305
e-mail: aorzechowska@um.warszawa.pl
Sport / Rekreacja:
Jacek Sadomski, tel. 22 443 69 02, pokój nr 307
e-mail: jsadomski@um.warszawa.pl
Infrastruktura:
Jacek Trzaskowski, tel. 22 443 70 64, pokój nr 212
e-mail: jtrzaskowski@um.warszawa.pl
Wojciech Mróz, tel. 22 443 68 76, pokój nr 212
e-mail: wmroz@um.warszawa.pl
Inwestycje:
Tomasz Pasek, tel. 22 443 68 85, pokój nr 210
e-mail: tpasek@um.warszawa.pl
Pomoc spo∏eczna / Zdrowie:
Joanna Wardak, tel. 22 443 68 94, pokój nr 108
e-mail: jwardak@um.warszawa.pl
Ogólna:
Anna Urzykowska, tel. 22 443 69 29, Sala WOM
e-mail: aurzykowska@um.warszawa.pl
Dorota G∏a˝ewska, tel. 22 443 68 69, pokój nr 306
e-mail: dglazewska@um.warszawa.pl
Katarzyna Pa∏asz, tel. 22 443 68 34, pokój nr 401
e-mail: kpalasz@um.warszawa.pl
Marcin Ma∏yska, tel. 22 443 68 27, pokój nr 507
e-mail: mmalyska@um.warszawa.pl
Jakie projekty mo˝esz zg∏osiç?
W ramach bud˝etu partycypacyjnego mo˝esz
zg∏osiç projekty o charakterze lokalnym, czyli takie, które dotyczà potrzeb jednego osiedla, lub
ogólnodzielnicowe – które zaspokajajà potrzeby
dwóch lub wi´cej osiedli.
Projekty mogà dotyczyç wielu sfer, np.: zdrowia, sportu, rekreacji, edukacji, kultury, komunikacji, ochrony Êrodowiska, pomocy spo∏ecznej,
przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej. Mogà
byç to zarówno projekty o charakterze inwestycyjnym, czyli np. budowa Êcie˝ki rowerowej, placu zabaw, postawienie latarni, jak pozainwestycyjnym, czyli np. zaj´cia pozalekcyjne, festyn itp.

Granice poszczególnych obszarów/osiedli sà zgodne z granicami obecnie funkcjonujàcych osiedli.

Harmonogram:
■

■

■

■
■

■
■

od 16 listopada do 15 stycznia – ZG¸ASZANIE PROJEKTÓW
15 stycznia – dyskusja mieszkaƒców nt. priorytetów rozwojowych dzielnicy
od 15 lutego do 16 marca – dyskusje mieszkaƒców nt. zg∏oszonych projektów
od 14 marca do 31 maja – weryfikacja projektów
do 24 czerwca – promocja projektów poddanych pod g∏osowanie
od 14 do 24 czerwca – G¸OSOWANIE
kolejny rok bud˝etowy – realizacja zwyci´skich projektów

Gdzie i kiedy zg∏osiç projekt?
Formularz z opisem pomys∏u i wszystkimi
potrzebnymi za∏àcznikami zg∏oÊ do 15 stycznia
2016 r. Mo˝esz tego dokonaç na trzy sposoby:
■ wype∏niajàc go elektronicznie w systemie
dost´pnym na stronie www.twojbudzet.um.
warszawa.pl,
■ przesy∏ajàc go na adres Urz´du Dzielnicy (ul.
˚egaƒska 1, 04-713 Warszawa, z dopiskiem
„Bud˝et partycypacyjny 2017”),
■ sk∏adajàc go w Wydziale Obs∏ugi Mieszkaƒców.
JeÊli jesteÊ osobà niepe∏noletnià, tak˝e mo˝esz
stworzyç swój projekt, ale wtedy Twój rodzic albo
opiekun prawny muszà wyraziç na to zgod´, wype∏niajàc specjalny formularz, dost´pny na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl, www.wawer.warszawa.pl oraz w Urz´dzie Dzielnicy.

Ile mo˝esz wydaç na swój projekt?

Nie wywa˝aj otwartych drzwi ;-)

Do dyspozycji mieszkaƒców przeznaczono
2 000 000 z∏ na projekty w 13 osiedlach i projekty ogólnodzielnicowe. Ka˝de osiedle ma do dyspozycji w ramach bud˝etu partycypacyjnego poni˝sze kwoty wraz z okreÊleniem maksymalnej
wartoÊci jednego projektu:

Mo˝e pomys∏, który chodzi Ci po g∏owie, jest
ju˝ w planach na okres 2015–17? W artykule na
ok∏adce przedstawiamy plany inwestycyjne Dzielnicy Wawer na te lata.
Dorota G∏a˝ewska,
oprac. Hanna Kowalska

REKL AMA
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Betlejemskie Âwiat∏o Pokoju 2015
Co roku w okolicach Êwiàt Bo˝ego Narodzenia
w ca∏ej Polsce mo˝na zobaczyç harcerzy z lampionami w r´kach. Odwiedzajà parafie, szko∏y, urz´dy,
organizacje pozarzàdowe i inne wa˝ne dla nich
miejsca, przekazujàc Betlejemskie Âwiat∏o Pokoju.
Wszystko zacz´∏o si´ w 1986 roku w Austrii
w ramach przedÊwiàtecznych dzia∏aƒ charytatywnych propagowanych przez Austriackie Radio i Telewizj´. Od nast´pnego roku w akcj´ w∏à-

czyli si´ austriaccy skauci i nadali wydarzeniu
mi´dzynarodowy charakter. Âwiat∏o zapalane
jest w Grocie Narodzenia Paƒskiego w Betlejem,
a nast´pnie liniami lotniczymi dociera do Wiednia, gdzie podczas ekumenicznej uroczystoÊci
przekazywane jest dalej. Harcerze i harcerki ZHP
ju˝ od 25 lat zwyczajowo otrzymujà je od skautów ze S∏owacji i przekazujà dalej na Ukrain´,
Bia∏oruÊ, Litw´, do Rosji oraz do Niemiec i Danii.
bowcach Stanis∏aw pozna∏ córk´
Marsza∏ka Pi∏sudskiego, Jagod´.
Wybuch∏a wojna. Nale˝y podkreÊliç, ˝e wszyscy trzej bracia, Czes∏aw,
Stanis∏aw, Jan, i siostra Marianna
wpisali si´ swoimi czynami w histori´ Polskiego Paƒstwa Podziemnego
w latach wojny i okupacji. Zaraz na
poczàtku okupacji niemieckiej Czes∏aw i Stanis∏aw wstàpili do Armii
Krajowej, a Marianna do∏àczy∏a
w kwietniu 1941 roku jako kurierka.
Stanis∏aw za∏o˝y∏ ma∏y warsztat
napraw wszelkiego rodzaju urzàdzeƒ metalowych. Jako zdolny grafik, potajemnie wyrabia∏ fa∏szywe dokumenty. Wielu ˚ydów zawdzi´cza∏o mu swoje ocalenie, bo jego
dokumenty by∏y doskonale podrobione. Jego zadaniem w AK by∏o odbieranie zrzutów.
Z relacji dowiedzia∏em si´ tak˝e, ˝e to on dowodzi∏ akcjà odbicia aresztowanych w Grójcu i ostrzeg∏
swojà grup´, aby za wszelkà cen´ uniknàç rozlewu
krwi, co mu si´ ca∏kowicie uda∏o (sam w tej akcji
zosta∏ ranny – przypis T.S.).
W czasie Powstania Warszawskiego Stanis∏aw
znajdowa∏ si´ w okolicach Grójca i walczy∏ do czasu, a˝ Rosjanie weszli na te tereny.
Ca∏a rodzina przetrwa∏a wojn´, oprócz Czes∏awa.
Akowcy byli przeÊladowani przez Rosjan i ustanowione
przez nich w∏adze powojennej Polski. Stanis∏aw w tej
sytuacji zdecydowa∏ si´ nie wracaç do domu, ale po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych pozosta∏ w Krakowie
i tam robi∏ pierwsze kroki jako artysta kowal. Studiowa∏
rzeêb´ pod okiem Xawerego Dunikowskiego i Ludwika
Pugeta. Podjà∏ prac´ dydaktycznà ze studentami w Krakowskiej Akademii Sztuki. Na Wybrze˝e przyby∏
w 1948 r. i zaanga˝owa∏ si´ przy odbudowie Gdaƒska.

Kowal z Mi´dzylesia
Drugim z bohaterów opowieÊci rodzinnej, których trzy postaci chcia∏abym
przybli˝yç, a których imi´ otrzyma∏o
rondo na skrzy˝owaniu ulic ˚egaƒskiej
i Po˝aryskiego, jest Stanis∏aw Skura,
m∏odszy od Czes∏awa (patrz „Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie” nr 55
z wrzeÊnia 2015 roku) o ok. 2 lata. Postaç barwna. Wszyscy trzej, tj. Czes∏aw,
Stanis∏aw, Jan, ich rodzice i rodzeƒstwo, pochodzàcy z okolic ¸owicza,
osiedli w 1938 r. w Mi´dzylesiu.
Stanis∏aw chodzi∏ w∏asnymi drogami. Solidnie
przygotowany do zawodu kowala, poprzez praktyk´ w m∏odoÊci, rozwija∏ wrodzony talent w dziedzinie kowalstwa artystycznego.
Cytuj´ – „(...) niezwyk∏y dar Bo˝y; ca∏ymi latami
rozwija∏ go umiej´tnie, wysi∏ek fizyczny ∏àczàc z wyobraênià i w∏asnà refleksjà o tak szczególnej sztuce
kszta∏towania metalu” [wst´p Ewy Ostrowskiej
do ksià˝ki „Stanis∏aw Skura – artysta kowal
(1909–1918)” autorstwa Jana Zbigniewa Skury].
Nie by∏am Êwiadkiem zdarzeƒ, cytuj´ wi´c fragmenty zaczerpni´te z wy˝ej podanej ksià˝ki, z obawy o nieÊcis∏oÊci, jakie mog∏yby si´ pojawiç w ustnych relacjach Êwiadków.
„Od najm∏odszych lat Stanis∏aw wykazywa∏ du˝e
zami∏owanie do sportu, wyró˝niajàc si´ od pozosta∏ych dwóch braci, starszego od siebie Czes∏awa
i m∏odszego Jana wi´kszà t´˝yznà i zahartowanym
organizmem. Kiedy rodzina Paƒstwa Skurów zamieszka∏a w Niegowie, potrafi∏ ju˝ w marcu p∏ywaç
w pobliskim Bugu. Póêniej wielkà jego pasjà sta∏o
si´ szybownictwo. W okresie swego latania na szy-

Za ka˝dym razem Betlejemskie Âwiat∏o Pokoju
niesie ze sobà jakieÊ przes∏anie. Tegoroczne has∏o
„Zauwa˝ cz∏owieka” zwraca uwag´ na to, aby
w nat∏oku spraw i codziennym zabieganiu nie zapomnieç o tych, którzy ˝yjà obok nas. Âwiat∏o ma
nas uwra˝liwiç na potrzeby innych, którzy z ró˝nych wzgl´dów cz´sto o sobie nie mówià. Rozejrzyjmy si´ wokó∏ – mo˝e nasze zainteresowanie,
drobna pomoc czy zwyk∏a ˝yczliwoÊç odmienià
czyjeÊ Êwi´ta.
Zespó∏ Promocji i Informacji
Hufca ZHP Warszawa-Wawer
Stanis∏aw by∏ pierwszym kowalem, który zas∏ynà∏
jako artysta rzeêbiarz. Ukoronowaniem jego prac by∏
kilkumetrowy krucyfiks wykuty z ˝elaza, który jest
umieszczony w koÊciele, we W∏adys∏awowie”.
Zamieszka∏ w Sopocie przy ul. Okr´˝nej. „W Sopocie, mniej zniszczonym od innych miast polskich,
przede wszystkim od Gdaƒska, koncentrowa∏o si´
˝ycie ca∏ej aglomeracji trójmiejskiej. W takim klimacie ˝y∏ i tworzy∏ Stanis∏aw Skura. Tu przeszed∏ zdecydowanie z etapu mistrzowskich prac rzemieÊlniczych do artystycznych kreacji, przez nadawanie
swoim dzie∏om indywidualnego i niepowtarzalnego widzenia formy i wyczucia kszta∏tów, poprzez
wirtuozowskie wydobycie walorów metalu i ∏àczenie go z innymi materia∏ami, g∏ównie ze szk∏em”
– pisze Pani Ewa Ostrowska.
Stanis∏aw, „Hefajstos z Sopotu”, skupia∏ wokó∏ siebie grono osób urzeczonych jego osobowoÊcià i talentem. Zalicz´ do nich Karola i Witolda z ˝onà – Ma∏curzyƒskich, Alin´ Janowskà, Alin´ Boniuszko – primabalerin´ Opery Ba∏tyckiej. GoÊçmi jego byli liczni artyÊci
– uczestnicy festiwali piosenki w Sopocie; nagroda festiwalu „bursztynowy s∏owik” jest jego dzie∏em.
Na zaproszenie Pani Barbary Johanson od jesieni 1978 r. przebywa∏ w Princeton w New Jersey,
w USA, gdzie w przygotowanej specjalnie kuêni
wykonywa∏ prace zamówione przez gospodarzy.
Stanis∏aw Skura zmar∏ 6 stycznia 1981 r. – w∏aÊciwie u szczytu popularnoÊci. Zbiera∏ jej owoce, gdy
przyszed∏ kres. Stratà dla nas, pozosta∏ych, jest fakt,
˝e nie dba∏ o popularnoÊç swego dzie∏a. Hojnà r´kà
rozdawa∏! Prace nie by∏y katalogowane – sà w naturze. ¸atwo je rozpoznaç w TrójmieÊcie, Malborku,
Warszawie, w mieszkaniach przyjació∏, po charakterystycznym rysunku, wygi´ciu, duszy zakutej w metal.
Teresa Skura
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OKRESOWE PRZEGLÑDY PIECÓW
GAZOWYCH ORAZ DROBNE NAPRAWY
POD¸ÑCZANIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY

POD¸ÑCZANIE, MONTA˚ I NAPRAWA
SPRZ¢TU AGD:
–
–
–
–

pralek, pralko-suszarek, suszarek,
lodówek, zamra˝arek, zmywarek,
kuchni gazowych, elektrycznych i mieszanych,
piekarników elektrycznych, mikrofali, itp.

Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 154/28
tel. 507 130 389, 500 322 255
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■
■

Księga Przychodów i Rozchodów
■ ZUS
Księga handlowa

■
■

Kadry i płace
PIT, CIT, VAT

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

Adres: ul. Przewodowa 42a
04-874 Warszawa

www.fertax.pl

Tel. 609-30-19-42

600-23-93-23
e-mail: biuro@fertax.pl
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Pami´tajàc o przesz∏oÊci Polski, inwestujemy
w przysz∏oÊç polskich szpitali dzieci´cych
W Warszawie z roku na rok przybywa imprez
ogarnizowanych w celu uczczenia Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Poza oficjalnymi uroczystoÊciami mamy parady, biegi, marsze, imprezy
plenerowe, a nawet dyskoteki z okazji tego
Êwi´ta. Jednak Charytatywny Marsz Niepodleg∏oÊci Nordic Walking, który startowa∏ 11 listopada z terenu obiektu hotelarskiego Patron przy
Centrum Zdrowia Dziecka, by∏ czymÊ znacznie
wi´cej ni˝ pozosta∏e imprezy.

Poza pami´cià o tak wa˝nej dla naszego kraju
rocznicy marsz ten, wraz z towarzyszàcym mu piknikiem, niós∏ te˝ du˝à dawk´ dobrego dla ka˝dej
grupy wiekowej sportu, wsparcie dla Centrum Zdrowia Dziecka, a tak˝e zabaw´ i tak potrzebne chwile
radoÊci dla dzieci zmagajàcych si´ na co dzieƒ
z chorobà w mi´dzyleskim szpitalu dzieci´cym.
Hol obiektu hotelarskiego Patron przed 10 rano
zape∏ni∏ si´ ludêmi z kijkami do nordic walkingu.
Dzieci, m∏odzie˝, doroÊli i seniorzy odbierali pakiety startowe, a póêniej udali si´ razem na rozgrzewk´ prowadzonà przez trenerk´ nordic walkingu dr
Joann´ Piotrowskà w rytm energetycznej muzyki.
Odpowiednio rozgrzani ruszyli – za dr Ma∏gorzatà
Syczewskà, dyrektorem Centrum Zdrowia Dziecka
– przemaszerowaç 6 km Êcie˝kami spacerowymi
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
W tym czasie powoli zaczyna∏ si´ ju˝ piknik.
Dzieci mog∏y wziàç udzia∏ w zaj´ciach plastycznych, quizach i konkursach pod okiem animatorów i swoich opiekunów. W loterii fantowej wy-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

grywa∏y (ka˝dym losem) zabawki i drobne gad˝ety. Du˝o radoÊci sprawi∏y im liczne artyku∏y
promujàce wojsko, jakie na imprez´ przekaza∏o
Ministerstwo Obrony Narodowej. DoroÊli ch´tnie udawali si´ do stanowisk medycznych, gdzie
mo˝na by∏o zasi´gnàç porady dietetyczek, skontrolowaç poprawnoÊç postawy cia∏a i wys∏uchaç
zaleceƒ fizjoterapeutów.
Pomi´dzy licznie zebranymi uczestnikami imprezy przemyka∏y jednak postacie z innej epoki,
w puchatych czapach, d∏ugich
p∏aszczach, z szablami u boku.
To cz∏onkowie grupy rekonstrukcyjnej Semper Fidelis Res Publicae, którzy nie tylko zaprezentowali rekonstrukcj´ historycznà
„Jak to drzewiej w Polsce by∏o”,
ale tak˝e przez ca∏y czas trwania
imprezy zapewniali dzieciom
mnóstwo atrakcji. Mo˝na by∏o
narysowaç w∏asny herb, nauczyç si´ w∏adaç mieczem, obejrzeç z bliska dawny pistolet i dowiedzieç si´, jak dzia∏a, spróbowaç obraç lub chocia˝ przepo∏owiç ziemniaka
toporem, a nawet stoczyç pojedynek z Bohunem! Domenà wawerskiej Biblioteki Publicznej
by∏y ksià˝ki i gry planszowe – stoisko to ch´tnie odwiedzali praktycznie wszyscy, co
najlepiej obala mit,
jakoby Polacy czytali
ma∏o ksià˝ek czy woleli gry komputerowe
od planszówek.
Charytatywny
Marsz Niepodleg∏oÊci
Nordic Walking z towarzyszàcym mu piknikiem by∏ pierwszym,
lecz nie ostatnim marszem w takiej formule
i z takim celem. Fundacja „Wspieramy
Rozwój IP – Centrum

Zdrowia Dziecka”, która zorganizowa∏a marsz,
zapowiada, ˝e b´dzie to wydarzenie cykliczne.
Zebrane dzi´ki tegorocznej akcji Êrodki zostanà wykorzystane na modernizacj´ Zespo∏u Poradni Specjalistycznych IPCZD. Jak mówià organizatorzy: Razem z Dyrekcjà Instytutu chcemy
przede wszystkim stworzyç przestrzeƒ przyjaznà
dla ma∏ych pacjentów i ich rodziców, którzy cz´sto godzinami oczekujà na wizyt´ do kilku specjalistów. Przebudowa umo˝liwi zlokalizowanie
wszystkich poradni w jednym miejscu. Planujemy te˝ reorganizacj´ pracy w sekretariacie i rejestracji, tak aby maksymalnie skróciç kolejki i czas
oczekiwania na spotkanie z lekarzem. Przestronne poczekalnie, wygodne fotele i miejsce do zabawy, które planujemy wyposa˝yç w gry, zabawki i ksià˝eczki, pomogà zapomnieç maluchom
o niemi∏ym badaniu czy bolesnym zastrzyku.
Trzymamy kciuki, aby cel ten uda∏o si´ zrealizowaç w stu procentach!
Hanna Kowalska
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■ Wieczór Wigilijny ze Zbigniewem Wodeckim oraz pojedynek kulinarny Mistrzów
Zapraszamy 13 grudnia o godz. 17.30 do sali
koncertowej Hotelu Boss w Warszawie przy ul.
˚wanowieckiej 20 na niezwyk∏y koncert wigilijny
Mistrza Zbigniewa Wodeckiego. GoÊciem honorowym koncertu b´dzie Ambasador Zakonu
Maltaƒskiego w Polsce JE Vincenzo Manno.
Bilety w cenie 50 z∏ do kupienia na portalu eBilet lub w recepcji Hotelu BOSS (tel. 22 516-61-00).
Dla czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
mamy 2 podwójne zaproszenia. Aby zdobyç
zaproszenie, nale˝y zadzwoniç do redakcji

(tel. 22 810-26-04) i podaç swoje imi´ i nazwisko. Decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
Po koncercie, ok. godz. 19.15 zapraszamy do
Restauracji Malinowej na tradycyjny ju˝, III Pojedynek Kulinarny – Mistrz Mariusz Okrasa
kontra Mistrz Jaros∏aw Meryk. Ograniczona
liczba voucherów w cenie 75 z∏ dost´pna w recepcji Hotelu Boss.
■ Styczniowy koncert Wawer Music Festival
to wspomnienie niezwyk∏ej wokalistki Anny German w 80 rocznic´ jej urodzin. 10 stycznia o godz.
17.30 us∏yszymy utalentowane sopranistki Vladyslav´ Vdovychenko, uznawanà na Ukrainie za

Z pasjà, ale i z uprawnieniami
O NAS
Drodzy Rodzice, M∏odzie˝y i Uczestnicy zaj´ç,
Od 2 stycznia 2012 roku dzia∏aliÊmy jako UKS MG-SPORTS,
a po zmianie nazwy UKS MORS. Niestety, struktura, która
przynosi∏a ogromne sukcesy, zosta∏a rozwiàzana. Chcàc
kontynuowaç naszà spo∏ecznà prac´, zmieniliÊmy nazw´
i cele statutowe. Dzia∏amy dalej, jako zwyczajny klub
sportowy w ramach Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej Oddzia∏ w Warszawie. Posiadamy w∏asnà osobowoÊç
prawnà wynikajàcà z wpisu do KRS – nr 0000553845.
OtrzymaliÊmy Licencj´ nr 093/14 Polskiego Zwiàzku
P∏ywackiego upowa˝niajàcà do uczestnictwa w sporcie
kwalifikowanym w dyscyplinie p∏ywanie. Naszà siedzibà
jest Szko∏a Podstawowa nr 174 w Warszawie-Weso∏ej.
Obecnie mamy 200 cz∏onków uczestniczàcych w zaj´ciach, 30 ratowników wodnych oraz 10 kwalifikowanych
instruktorów zawodowych. Ubolewamy nad faktem,
˝e w niektórych klubach sportowych i podmiotach gospodarczych zajmujàcych si´ szkolnictwem spotkaliÊmy
osoby zajmujàce si´ nauczaniem, a nieposiadajàce
kwalifikacji zawodowych, umiej´tnoÊci i doÊwiadczenia.
Wszystko to jest spowodowane uwolnieniem zawodów
w sportach kwalifikowanych. My zapewniamy kadr´
szkoleniowà z wieloletnim doÊwiadczeniem, która ma
uprawnienia pedagogiczne i instruktorskie – co jesteÊmy
w stanie zawsze udokumentowaç, okazujàc wszelkie
zaÊwiadczenia – jak i umiej´tnoÊci zawodowe.
Nasze zaanga˝owanie spotyka∏o si´ zawsze z ogromnà
˝yczliwoÊcià i wdzi´cznoÊcià odbiorców (szczególnie dzieci, m∏odzie˝y, osób starszych). Dane nam by∏o tak˝e doÊwiadczaç smaku sukcesów. Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej wielokrotnie wygrywa∏o konkursy na poziomie
gminy, województwa czy kraju. Otrzymywa∏o dofinansowanie do kilkudziesi´ciu projektów. NauczyliÊmy si´, jak
pracowaç, by realizowaç marzenia – i to nie tylko w∏asne.
SZKO¸A P¸YWANIA
Nasze cele i plany treningowe sà d∏ugoterminowe
i perspektywiczne. Zale˝y nam na ciàg∏ym rozwoju,
bezustannych szkoleniach, z których p∏ynie wiedza,
umiej´tnoÊci, poczucie bezpieczeƒstwa i szansa na
osiàgni´cie ciekawego zawodu w przysz∏oÊci. Szkolenia zaczynamy od nauki p∏ywania ju˝ od najm∏odszych
lat. Kolejnym etapem jest doskonalenie technik p∏ywackich z elementami ratownictwa. W ten sposób uczymy
poprawnych stylów p∏ywackich, jednoczeÊnie uÊwiadamiajàc podstawy bezpieczeƒstwa nad wodà, jak równie˝ zasady pierwszej pomocy i odpowiedniego zachowania w sytuacji bezpoÊredniego zagro˝enia. Uczestnicy wykazujàcy wi´ksze predyspozycje do p∏ywania
majà mo˝liwoÊç trenowania w sekcji p∏ywackiej i star-
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towania w licznych zawodach rangi
krajowej. Najliczniej reprezentowane
roczniki trenujàce z nami to dzieci
urodzone w latach 2008–2000. OczywiÊcie prowadzimy równie˝ zaj´cia dla
m∏odszych i starszych uczestników.
Nasz g∏ówny obiekt szkoleniowy to
basen na Akademii Obrony Narodowej
Warszawa-Rembertów. Dodatkowo prowadzimy zaj´cia szkolne na basenie w Aquaparku Wesolandia Warszawa-Weso∏a, ale w tym obiekcie mamy ograniczonà dost´pnoÊç, wi´c szukamy dodatkowych
miejsc na rozwijanie swoich pasji. Ponadto prowadzimy wspó∏prac´ mi´dzy miastami i mamy równie˝ blok
treningowy na basenie MOSiR Miƒsk Mazowiecki.
Prezentujemy dwóch najlepszych zawodników z rocznika 2007, którzy w tym roku szkolnym zdobyli szereg
medali w kolejnych edycjach ogólnopolskich okr´gowych
zawodów p∏ywackich: „Od M∏odzika do Olimpijczyka”
oraz „Pierwszy Krok P∏ywacki”. Zawody organizowane sà
w Warszawie. Szczegó∏owe wyniki zamieszczone sà na
stronach: www.megatiming.pl i www.wmozp.pl.
Zawodnicy:

Jan Wojewódzki

Zosia Taraszkiewicz

RATOWNICTWO WODNE
Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej (RWR) otrzyma∏o zgod´ Ministra Spraw Wewn´trznych (decyzja nr
DRiOL-NRGW-0272-11/2012, z dnia 17 paêdziernika
2012 r.) i jest pe∏noprawnym podmiotem do wykonywania ratownictwa wodnego, który zamierza budowaç
najlepszà mo˝liwà jakoÊç Êwiadczonych us∏ug.
A wszystko to dla dobra ratowników i ca∏ego spo∏eczeƒstwa. Stanowimy struktur´ ca∏kowicie odr´bnà od Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR).

wokalnego sobowtóra Anny German, i Justyn´ Reczeniedi oraz
tenora Krystiana Adama Krzeszowiaka,
z akompaniamentem
Artura Grudziƒskiego
(piano), Paw∏a Paƒty
(kontrabas) i Cezarego Konrada (perkusja). GoÊciem honorowym wydarzenia b´dzie Janusz Pietkiewicz, Prezydent Pracodawców
RP. Wi´cej informacji na naszej stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl bli˝ej terminu wydarzenia.
MF
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem ciekawego zawodu, ca∏o˝yciowych umiej´tnoÊci i po˝ytecznej wiedzy na szkolenie z zakresu ratownictwa
wodnego. Najlepsi wyk∏adowcy, nowoczesny sprz´t, interaktywne metody prowadzonych zaj´ç, ciekawe znajomoÊci
– to tylko cz´Êç niezapomnianej przygody, jakà prze˝ywajà na szkoleniach nasi
kursanci. Zwieƒczeniem procesu szkoleniowego jest otrzymanie zaÊwiadczenia zgodnego z za∏àcznikiem nr 1 do Rozporzàdzenia
MSW w sprawie szkoleƒ w ratownictwie wodnym,
uprawniajàcego do samodzielnej pracy na wszystkich
rodzajach akwenów (kàpieliskach, p∏ywalniach, miejscach
wykorzystywanych do kàpieli i innych obiektach). Dla
ch´tnych realizujemy tak˝e szkolenia w zakresie:
■ Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP),
■ Instruktor p∏ywania,
■ Instruktor ratownictwa,
■ Patenty: stermotorzysta, nurkowanie,
■ Specjalizacje: ratownictwo na wodach szybko p∏ynàcych i ratownictwo lodowe,
■ Ratownictwo taktyczne, a w tym: p∏ywanie, sztuki
walki, strzelanie sportowe i crossfit,
■ Obserwacja w ratownictwie wodnym.
OczywiÊcie to nie koniec wielkiej przygody z p∏ywaniem,
a w rzeczywistoÊci to dopiero poczàtek. Zdobywajàcym
kwalifikacje zawodowe sugerujemy wspó∏prac´ z RWR
w zakresie swoich uprawnieƒ. Wyszkoleni przez RWR
ratownicy uzyskujà bardzo dobre opinie u pracodawców.
JakoÊç naszych us∏ug szkoleniowych od poczàtku istnienia
organizacji by∏a dla w∏adz RWR priorytetem, dlatego dokument z naszym logo jest dla wielu zarzàdzajàcych obiektami wodnymi najlepszà gwarancjà podczas rekrutacji kadry. Jest to bardzo pi´kna i rozwojowa perspektywa ˝ycia.
Istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo niezw∏ocznego zatrudnienia, po uzyskaniu pe∏nych kwalifikacji. Nasz pociàg jest
d∏ugi i ma wiele wagonów, wi´c zapraszamy serdecznie
do wspólnej podró˝y. Miejsca starczy dla ka˝dego.
Szczegó∏owe informacje na temat naszych szkoleƒ
zamieszczone sà na stronach: www.rwr.warszawa.pl
i www.rwr.pl.
˚yczymy Paƒstwu zdrowych,
weso∏ych, pogodnych i spokojnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia!

Z ratowniczym pozdrowieniem,
Prezes RWR Warszawa, Micha∏ Guzik
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Tenisowa z∏ota jesieƒ

drabinki. Julek najpierw w çwierçfinale pokona∏ Marcina, a póêniej
w walce o fina∏ musia∏ uznaç
Listopad to dla tenisistów poczàtek startów
wy˝szoÊç Micha∏a. W decydujàcym pojedynku
w turniejach halowych. Ze swoich pierwszych wy„Misiek” po zaci´tym boju pokona∏ Beniamina
st´pów pod dachem na pewno mogà byç zadoWojtyƒskiego. Micha∏ i Marcin wspólnie zwyci´˝ywoleni zawodnicy Uczniowli równie˝ w grze podwójnej.
skiego Klubu Tenisowego
W ten sam weekend skrzaRadoÊç 90.
ty rywalizowa∏y w turnieju
Najwi´cej powodów do
WTK-5 na kortach CT Prestige.
radoÊci swoim trenerom doW tych zawodach dosz∏o do
starczyli 12-latkowie i 14-latkolejnego „bratobójczego” pokowie. Najpierw Adrian i Ola
jedynku. W çwierçfinale Ignacy
Smater oraz Ignacy Skar˝yƒSkar˝yƒski pokona∏ w trzech
ski wybrali si´ do ¸´cznej,
setach Adriana Smatera, regdzie rywalizowali w turniewan˝ujàc si´ tym samym za
ju grupowym rangi WTK-5.
pora˝k´ w ¸´cznej. Ignacy
Ch∏opcy zaj´li pierwsze miejzwyci´sko wyszed∏ równie˝
sca w swoich grupach, dzi´- FinaliÊci turnieju na kortach CT Prestige z nast´pnego pojedynku i doki czemu póêniej rywalizopiero w finale musia∏ uznaç
Oskar Karos i Ignacy Skar˝yƒski.
wali o miejsca 1–3. Zarówwy˝szoÊç Oskara Karosa.
no Ignacy, jak i Adrian musieli uznaç wy˝szoÊç
Na wyró˝nienie zas∏uguje równie˝ wyst´p Jadzi
Damiana Piekarza. W meczu o drugie miejsce
Ciecielàg w turnieju do lat 14 zorganizowanym
Smater po zaci´tej walce pokona∏ Skar˝yƒskiego.
przez klub z RadoÊci. Jadzia dotar∏a do pó∏fina∏u,
Siostra Adriana, Ola, zaj´∏a ósme miejsce, ale
pokonujàc po drodze turniejowà „dwójk´”.
trzeba podkreÊliç, ˝e wÊród dziewczynek konkurenW dru˝ynowych rozgrywkach najlepiej wypad∏y
cja by∏a niezwykle mocna jak na zawody tej rangi.
skrzaty, które najpierw wygra∏y 3:0 z dru˝ynà z RaTydzieƒ póêniej UKT RadoÊç 90 zorganizowa∏o
domia, a póêniej po zaci´tej walce przegra∏y 1:2
turniej do lat 14. Od poczàtku zawodów dobrze
z jednym z faworytów ca∏ych rozgrywek, KT Legià.
spisywali si´ Micha∏ Marchewka, Marcin Sadomski
Na szczególne wyró˝nienie w tym meczu zas∏u˝y∏
oraz Julek Herok, którzy w komplecie awansowali
Julek Herok, który pokona∏ piàtà obecnie rakiet´
do najlepszej ósemki. Niestety los sprawi∏, ˝e
Polski, Patryka Stokowskiego.
wszyscy znaleêli si´ w tej samej cz´Êci turniejowej
Anna Niemiec

Listopad w Klubie
Tenisowym Break
Kolejny turniej Tenis 10 w Breaku zakoƒczy∏
si´ triumfem naszych zawodników w trzech
z pi´ciu kategorii. Szczegó∏owe wyniki oraz
zdj´cia na naszej
stronie internetowej
www.tenisbreak.pl
i na profilu na Facebooku Break Klub
Tenisowy :-). Sukcesy
m∏odych tenisistów
sà efektem pracy, zaanga˝owania i efektywnych treningów.
Nasza kadra trenerska ciàgle podnosi swoje kompetencje
i poszerza tenisowe
Marika Caruk,
horyzonty. Dlatego nie
zwyci´˝czyni kat.
mog∏o zabraknàç rezielone skrzaty
prezentacji trenerów
z Breaka podczas XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Trenerów Tenisa. G∏ównym wyk∏adowcà
by∏a Emma Doyle – wybitna, charyzmatyczna
trenerka z Australii. Zainspirowa∏a nas i na∏adowa∏a „tenisowe baterie”.
trenerka Magda
fot. A.C.

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Przedszkolaki i praca w ogródku
Ogrodnictwo spo∏eczne zyskuje coraz bardziej
na popularnoÊci. Miejskie ogródki powstajà z inicjatywy mieszkaƒców lub lokalnych instytucji kultury, dostarczajàc uczestnikom przedsi´wzi´cia
ogromnej frajdy zwiàzanej nie tylko z wykonywanà pracà i obserwacjà
ogródkowej natury. Pozwalajà równie˝ na integracj´ lokalnych Êrodowisk, czyli po prostu na
poznanie osób o podobnych zainteresowaniach
i przyjemne sp´dzenie
czasu w dobrym towarzystwie. Dla m∏odszych
uczestników zabawy to
równie˝ okazja do „bezbolesnego” zdobycia
wiedzy i umiej´tnoÊci,
które mo˝na przyswoiç
w trakcie wspólnej piel´gnacji roÊlin. Ogródki
edukacyjne warto organizowaç równie˝ przy
szko∏ach lub przedszkolach, gdzie z powodzeniem mo˝na prowadziç lekcje na wiele wa˝nych
tematów, i to nie tylko przyrodniczych.
Taki ogródek edukacyjny powsta∏ w∏aÊnie
w przedszkolu w Mi´dzylesiu. Z inicjatywy
Wawerskiego Centrum Kultury, dzi´ki entuzjazmowi i ˝yczliwoÊci Pana Jacka WiÊniewskiego,
w∏aÊciciela hurtowni Ogrodnictwo WiÊniewski
Jacek Junior, który przekaza∏ nam cebulki kwiatowe do sadzenia, oraz w efekcie bardzo pozytywnej wspó∏pracy z pracownikami przedszkola
uda∏o si´ zainicjowaç ogród, w którym g∏ównymi ogrodnikami sta∏y si´ dzieci. W przedsi´wzi´ciu mia∏am okazj´ uczestniczyç jako wolontariusz, dzielàc si´ wiedzà o kwiatach cebulowych
i zasadach ich sadzenia i piel´gnacji. W spotkaniach z dzieçmi urzek∏ mnie ich ogromny entuzjazm i zaanga˝owanie na ka˝dym dotychczasowym etapie realizacji ogródka.
Prace w ogrodzie poprzedzone zosta∏y spotkaniem z dzieçmi, na którym dowiedzia∏y si´, jak wy-

glàdajà prawdziwe cebulki, jakie kwiaty z nich wyrosnà i jak nale˝y je sadziç i piel´gnowaç. Dlatego
w dniu prawdziwego sadzenia by∏o ju˝ o wiele
∏atwiej, wszyscy wiedzieli, do czego s∏u˝y ∏opatka
i jak g∏´boko nale˝y zakopaç ró˝ne cebule. Obok
placu zabaw tulipanami, narcyzami i krokusami
zape∏ni∏a si´ ogrodowa rabata, którà b´dzie mo˝na obserwowaç przez ca∏y rok, a od wiosny roz-

Jolanta Piekarz
„Ogródek edukacyjny w przedszkolu” Wawerskiego
Centrum Kultury powstaje w ramach programu Nowe
Ogrody Kultury, który polega na ∏àczeniu zasobów
naturalnych i twórczego potencja∏u mieszkaƒców.

Kawiarnia naukowa 1a: Co to jest czas?
NASZ PATRONAT

Wawerskie Centrum Kultury zaprasza 10 grudnia o 18.30 na kolejne spotkanie Kawiarni Naukowej 1a. Tematem spotkania b´dzie czas. Na
niejedno pytanie na temat czasu odpowie dr Stanis∏aw Bajtlik, astrofizyk, popularyzator nauki,
autor ksià˝ki „Kosmiczny alfabet”, kierownik
oÊrodka informacji naukowej w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN, cz∏onek Rady

Programowej warszawskiego Festiwalu Nauki.
„Co to jest czas? – gdy nikt mnie nie pyta,
wiem, co to jest, gdy ktoÊ zapyta – nie wiem”. Tak
mia∏ o czasie mówiç Êw. Augustyn. Wszyscy pos∏ugujemy si´ czasem. Mierzymy go. Ale nie ma
definicji czasu. Superprecyzyjne pomiary czasu sà
dziÊ podstawà naszej cywilizacji technicznej.
Spotkanie odb´dzie si´ jak zawsze w WCK
przy ul. ˚egaƒskiej 1a. Wst´p wolny.
WCK

Listopadowo, nastrojowo...
Na piosenki o mi∏oÊci pora jest zawsze. Jesieƒ
sk∏ania do refleksji, o czym przekonali si´ goÊcie
Filii Zastów Wawerskiego Centrum Kultury.
W sobot´ 21 listopada odby∏ si´ koncert pt. „Kocham Ci´ jeszcze”. Piosenki zaÊpiewa∏a Dominika Âwiàtek, a akompaniowa∏ jej Leszek Czajkowski. Wokalistka si´gn´∏a do repertuaru bardów
francuskich, rosyjskich i polskich. Muzycy bardzo
interesujàco i z humorem poprowadzili spotkanie, opowiadajàc ciekawostki z ˝ycia pieÊniarzy.
Koncert zosta∏ nagrodzony gromkimi oklaskami.
Nie oby∏o si´ bez bisów.
Wiele osób przychodzi na imprezy do Filii Zastów od lat. By∏a okazja do wspomnieƒ i wzruszeƒ. Pierwsi uczestnicy naszych zaj´ç to ju˝ osoby doros∏e, cz´sto majàce w∏asne dzieci. To, ˝e

Do zobaczenia na Stacji!
Grudzieƒ to intensywny miesiàc, zwieƒczony maratonem Êwiàteczno-noworocznym. Czy jest to dobry czas dla kin? Okazuje si´, ˝e ka˝dy
z nas potrzebuje wytchnienia, a kino nadaje si´ do tego jak ma∏o co.
Miesiàc otwierajà Listy do M.2. G∏ód sprawdzonych polskich komedii jest tak du˝y, ˝e film bije wszelkie rekordy popularnoÊci. W chwili gdy czytasz ten artyku∏, osiàgnà∏ ju˝ pu∏ap dwu milionów widzów.
Kto nale˝y wi´c do pozosta∏ych 35 milionów Polaków, którzy nie widzieli Listów... – zapraszamy na Stacj´.
Z okazji miko∏ajek proponujemy a˝ trzy filmy dla m∏odego widza.
Âwi´ty Miko∏aj dla wszystkich to sympatyczna animacja o zwierz´tach
próbujàcych przekonaç tytu∏owego Âwi´tego, by te˝ ujà∏ je w planach
prezentowych. Prosz´ s∏onia to odnowiona cyfrowo kultowa polska
animacja o przyjaêni bia∏ego s∏onia Dominika oraz ch∏opca zwanego

8

pocznà si´ nowe zaj´cia polegajàce na piel´gnacji
posadzonych roÊlin. Byç mo˝e w ogródku w Mi´dzylesiu powstanà jeszcze inne grzàdki – zobaczymy, co uda si´ nam wymyÊliç przez zim´.

sà z nami w sta∏ym kontakcie, jest dla nas sygna∏em, ˝e nasza praca ma sens. Dzi´kujemy za mi∏e s∏owa i obiecujemy „tak trzymaç”.
Filia Zastów WCK

Pinio i ich perypetiach w Polsce koƒca lat 70. Operacja: Arktyka jest
filmem przygodowym dla nieco starszego widza, idealnym dla
10–12-latków i ca∏ych rodzin. 18 grudnia, tu˝ przed Âwi´tami, na
Stacji zagoÊci najnowsza animacja Pixara, czyli Dobry Dinozaur.
19 grudnia, w sobot´, w bo˝onarodzeniowy klimat wprowadzimy
dzi´ki rodzinnym warsztatom malowania bombek. 31 grudnia – Filmowy Sylwester. Zaprosimy wtedy na nocny pokaz Córek Dancingu
oraz przedpremierowy seans filmu Excentrycy, czyli po s∏onecznej stronie ulicy. Oba filmy sà polskie, oba przenoszà nas w minione epoki
i w obu t´tni muzyka. Seanse przedzieli toast, a umili ciep∏a strawa.
Z okazji Âwiàt i Nowego Roku na horyzoncie wszystkiego dobrego
˝yczy Stacja Falenica
Jacek WiÊnicki

Szczegó∏owy program na stronie stacjafalenica.pl
i na naszym profilu FB/StacjaFalenica.
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(pe∏ny wykaz wydarzeƒ na grudzieƒ znajduje si´ na stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl)

ci w wieku przedszkolnym i m∏odszym szkolnym. Plastyka, muzyka, gry planszowe, zabawy na Êniegu, dyskoteka przedsylwestrowa. Konieczne zapisy! Koszt 30 z∏.

WCK FILIA MARYSIN

ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
10 grudnia (czwartek), godz. 18.30
KAWIARNIA NAUKOWA 1A: Co to jest czas?
Wszyscy pos∏ugujemy si´ czasem. Mierzymy go. Ale
nie ma definicji czasu, choç precyzyjne pomiary czasu
sà dziÊ podstawà naszej cywilizacji technicznej. Spotkanie z dr. Stanis∏awem Bajtlikiem – astrofizykiem,
autorem ksià˝ki „Kosmiczny alfabet”, kierownikiem
oÊrodka informacji naukowej w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN, cz∏onkiem Rady Programowej warszawskiego Festiwalu Nauki.
14 grudnia (poniedzia∏ek), godz. 18.30
„KALENDARZE”, Êwiàteczne spotkanie z autorkà Ma∏gorzatà Gutowskà-Adamczyk. Jej nowa powieÊç, w wielu wàtkach autobiograficzna, opowiada o przemijaniu,
rodzinie. Spotkanie dotyczàce szcz´Êcia i czasu, dojrza∏ego macierzyƒstwa i syndromu „pustego gniazda” poprowadzi Katarzyna Miller – psychoterapeutka, publicystka,
sta∏a wspó∏pracownik magazynu „Zwierciad∏o”.

WCK FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
12 grudnia (sobota), godz. 15.00
OpowieÊç wigilijna – spektakl w wykonaniu grupy
teatralnej Balladynki. Wst´p wolny.
12 grudnia (sobota), godz. 15.45–17.45
Co ma piernik do wiatraka? – rodzinne warsztaty
kulinarne, na których b´dziemy dekorowaç pierniczki.
Dowiemy si´, jak w ∏atwy i przyjemny sposób zrobiç
smaczne ozdoby Êwiàteczne. Wst´p wolny.
14 grudnia (poniedzia∏ek), godz. 17.30
„Kol´dujmy dzieciàteczku” – koncert kol´d w wykonaniu zespo∏u „Alex i Babki”. Zespó∏ zaprasza do wspólnego Êpiewania kol´d przy akompaniamencie gitary.

WCK FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
10 grudnia (czwartek)
„Wawer The Best” – zakoƒczenie pierwszego etapu
projektu – przyjmowanie zg∏oszonych prac w ramach
konkursu plastycznego „Zapobiegajmy po˝arom” realizowanego przez WCK filia Anin wspólnie z Zarzàdem Oddzia∏u Powiatowego Zwiàzku Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych RP m.st. Warszawy pod patronatem
Burmistrza Dzielnicy Wawer. Rozstrzygni´cie konkursu
w dniu 5 stycznia 2016 r.
Seanse w „Kinie za rogiem”:
11 grudnia (piàtek), godz. 19.00 – „Niedêwiedê.
W∏adca gór”, re˝. Krystian Matysek
18 grudnia (piàtek), godz. 19.00 – „Zakochane
zwierz´ta”, re˝. Laurent Charbonnier

15 grudnia (wtorek), godz. 15.00
Uroczyste zakoƒczenie projektu „Akademia Filmowa”,
które odb´dzie si´ w Szkole Podstawowej nr 218.
15 grudnia (wtorek), godz. 16.00
Spotkanie wigilijne w Klubie Seniora „Relax” z zaproszonymi goÊçmi, m.in. ks. Proboszczem Markiem Doszko.

12 grudnia (sobota), godz. 16.00–17.30
„Bia∏e Êwi´ta” – Familijny koncert kol´d z ró˝nych
stron Êwiata dla mieszkaƒców, wspólne Êpiewanie kol´d, spotkanie z Miko∏ajem. Wszyscy uczestnicy dostanà od Miko∏aja upominek i miko∏ajowe s∏odycze. Koncert w wykonaniu aktorów scen warszawskich.

18 grudnia (piàtek), godz. 18.00
Spotkanie wigilijne w Towarzystwie Przyjació∏ Warszawy Odzia∏ Anin.

16 grudnia (Êroda), godz. 15.00–17.00
Âwiàteczne spotkanie sàsiedzkie przy choince w Klubie Seniora.

19 grudnia (sobota), godz. 10.00
IV Turniej Szachowy o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer. Turniej s´dziowany przez arc. Agnieszk´ Brustman, b´dàcy ostatnim tegorocznym turniejem podsumowujàcym ca∏oÊciowe wyniki. Zapisy: 9.00–9.55,
rozpocz´cie: 10.00, wst´p: 15 z∏ (op∏ata wpisowa).

18 grudnia (piàtek), godz. 14.00–16.00
„Szopka betlejemska” – wernisa˝ projektu, na którym zostanà wr´czone dyplomy i nagrody. Dodatkowà
nagrodà dla laureatów b´dzie Êwiàteczny program artystyczny „OpowieÊç wigilijna” i odebranie nagrody
od samego Êw. Miko∏aja.

21 grudnia (poniedzia∏ek), godz. 17.00
PrzedÊwiàteczna wystawa prac uczestników Pracowni
Rzeêbiarskiej „Droga” i Pracowni Ceramiki Artystycznej.
Przyj´cie wraz z pocz´stunkiem dla rodziców i goÊci.

W ka˝dà Êrod´ w godz. 15.00–17.00 odbywajà
si´ spotkania Klubu Seniora – osoby odpowiedzialne: J. Krak i E. Lipiƒska.

WCK FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
12 grudnia (sobota), godz. 16.00
Magia Âwiàt – bajka w wykonaniu Teatru FANTAZJA. Po spektaklu zapraszamy dzieci na zabawy z elfami. WejÊciówki / cegie∏ki 5 z∏.
17 grudnia (czwartek), godz. 11.00
Âwiàteczna kraina – spotkanie warsztatowe dla dzieci
w wieku przedszkolnym z opiekunem inaugurujàce cykl
Klub Ma∏ego Artysty. Cykl obejmuje zaj´cia interdyscyplinarne: muzyczne, plastyczne, ruchowe, które b´dà realizowane w czwartki o godz. 11.00. Wst´p wolny – zapisy.

WCK FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
10 grudnia (czwartek), godz. 18.00
„Kulturalna Akademia Seniora – ozdoby choinkowe” – warsztaty plastyczne dla doros∏ych. Wst´p wolny.
17 grudnia (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie Sàsiedzkie – „Wigilia wÊród znajomych”. Spotkanie przy wspólnym stole, kol´dy. Konkurs na tradycyjnà potraw´ wigilijnà. B´dzie te˝ wyk∏ad etnograficzny o zapomnianych obrz´dach i zwyczajach adwentowych i bo˝onarodzeniowych.
19 grudnia (sobota), godz. 15.00
Teatrzyk dla dzieci „Âwiàteczne marzenia” – pe∏na humoru i ciep∏a opowieÊç o Êwiàtecznych zwyczajach, skrytych marzeniach, oraz o tym, ˝e ka˝dy mo˝e
staç si´ lepszà osobà... Wst´p wolny.
28–30 grudnia (poniedzia∏ek, wtorek, Êroda),
godz. 10.00–15.00
„Choinkowe zabawy” – zaj´cia warsztatowe dla dzie-

W placówce odbywajà si´ zaj´cia realizowane
z 5 projektów bud˝etu partycypacyjnego 2015:
- Projekt „AKTYWNY MIESZKANIEC MARYSINA”
- Projekt „Zaj´cia dla maluchów 2 – 5 lat” (zaj´cia taneczno-ruchowe)
- Projekt „Aktywna mama” – zaj´cia aerobiku z mamà
- Projekt „Zaj´cia dla maluchów 2 – 5 lat” (zaj´cia plastyczne)
- Projekt „Angielski 50+”.

WCK FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
10 grudnia (czwartek), godz. 11.00–11.45
Spotkanie z panem BRUMMEM (dla dzieci w wieku
3–5 lat). Pan Brumm to sympatyczny miÊ, który przygotowuje si´ do Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Niestety napotyka na pewne trudnoÊci. JeÊli chcecie dowiedzieç si´, jak
poradzi∏ sobie z k∏opotem, zapraszamy do Filii Zastów.
19 grudnia (sobota), godz. 12.00
Gala wr´czenia nagród w ogólnopolskich konkursach plastycznych „Pocztówka do Âwi´tego Miko∏aja”
i „Ozdoba Choinkowa”. Koncert Êwiàteczny dedykowany laureatom konkursów w wykonaniu zespo∏ów
„Cantabile” i „Rokendrolki”.
19 grudnia (sobota), godz. 14.00
Jase∏ka w wykonaniu sekcji „Skrzaty”, koncert Êwiàteczny w wykonaniu zespo∏u „Rokendrolki – bis”, etiuda dla Miko∏aja w wykonaniu sekcji taneczno-rytmicznych z elementami taƒca klasycznego. Spotkanie z Miko∏ajem. Wst´p za zaproszeniami.
19 grudnia (sobota), godz. 15.30
Koncert Kol´d i Pastora∏ek w wykonaniu zespo∏ów
„Cantabile” i „Rokendrolki” oraz sekcji instrumentalnych. Spotkanie z Miko∏ajem. Wst´p za zaproszeniami.

REKL AMA

DO WYNAJĘCIA

OGRZEWANA HALA
w Wawrze – na magazyn lub cichą działalność.

Tel. 695-622-848
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

tel. 694-747-213

9

Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych od organizatorów! Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.

ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37

WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury
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Wieczór pami´ci Janusza Kondratowicza
W piàtek 20 listopada w Wawerskim Centrum
Kultury mia∏o miejsce niecodzienne spotkanie.
Odby∏o si´ pod has∏em „Muzyczne Zaduszki” i by∏o poÊwi´cone pami´ci znakomitego autora tekstów setek polskich przebojów, poety Janusza
Kondratowicza. Spotkanie zosta∏o zorganizowane
z inicjatywy Spo∏ecznego Ogniska Muzycznego
im. A. Kulikowskiego i mia∏o na celu przypomnieç
sylwetk´ twórcy. Wzi´li w nim udzia∏ przyjaciele,
z którymi wspó∏pracowa∏, oraz byli uczniowie.
W wieczorze uczestniczy∏a ˝ona twórcy Anna
Kondratowicz i wnuczek JaÊ. GoÊcie opowiadali
o kulisach jego pracy i wielkim zaanga˝owaniu
w promowanie m∏odych talentów. Poet´ wspominali: dziennikarz Lech Nowicki, autor tekstów
Krzysztof Dzikowski, uczniowie Janusza Kondratowicza: Andrzej Sz´szo∏, Wanda Heering, Beata
Molak, Irena Klimek, przyjaciel i wspó∏pracownik
Krzysztof Heering. Us∏yszeliÊmy te˝ wspania∏e s∏owa, które w specjalnym liÊcie przekaza∏a Justyna
Holm. Pani Lidia Szafraƒska przytoczy∏a wàtek
wawerskiego Klubu Poezji. W trakcie spotkania

madzona widownia.
Spotkanie zakoƒczy∏o
si´ wspólnym Êpiewaniem piosenek autorstwa Janusza Kondratowicza.
Nie zabrak∏o takich szlagierów, jak „Tyle s∏oƒca
w ca∏ym mieÊcie”, „Trzynastego” czy „Bia∏y krzy˝”.
Akompaniowa∏ prof. Krzysztof Heering. Ca∏oÊç
trwa∏a do póênych godzin wieczornych. „WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawowa∏y patronat medialny
nad wydarzeniem.
Jaros∏aw Rosiƒski
fot. Maciej Domaƒski

piosenki z tekstami Janusza Kondratowicza zaÊpiewali m∏odzi wokaliÊci Kasia Sufczyƒska i Kamil
St´pniewski ze Spo∏ecznego Ogniska Muzycznego
im. A. Kulikowskiego oraz wielu z goÊci. Prezentowane by∏y te˝ nagrane wypowiedzi Janusza Kondratowicza, w których opowiada∏ o historii konkretnych piosenek. Wiele z nich mia∏o swoje zabawne wàtki. Nota bene anegdoty przytaczali te˝
jego przyjaciele. Na fina∏ zaÊpiewa∏a Halina Fràckowiak, którà oklaskami nagrodzi∏a licznie zgro-

Wawer oczami malujàcych wawerczyków
W dniach 31 paêdziernika oraz 7 listopada w Fundacji RadoÊç dla Ludzi dzia∏ajàcej w Wawerskim
Centrum Kultury odby∏ si´ pokaz prac stworzonych

przez naszych utalentowanych sàsiadów. By∏ on
zwieƒczeniem projektu dofinansowanego z bud˝etu m.st. Warszawy pod tytu∏em „P´dzlem po
Wawrze”, w którym lokalni malarze amatorzy mogli bezp∏atnie zwi´kszyç swoje umiej´tnoÊci malarskie. Na pokazie mo˝na by∏o obejrzeç a˝ 85 prac
wykonanych ró˝nymi technikami (rysunek, akwarela, akryl, pastele itp.). Planowane sà kolejne pokazy wybranych prac w ró˝nych miejscach dzielnicy Wawer. Ch´tnych do wspó∏pracy zapraszamy
do kontaktu z Fundacjà RadoÊç dla Ludzi: info@
radoscdlaludzi.pl.
Fundacja RadoÊç dla Ludzi

REKL AMA
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Jan Rychner
Na 100-lecie Anina

Rodzinny zakàtek
Znam takà uliczk´ w mieÊcie,
gdzie cisza i spokój zasiada,
tu zachodz´ codziennie na chwil´,
a nad snem Anio∏owie czuwajà.
Tam przysiad∏y domy i dachy,
przycupn´∏y Êwierki w ogrodach,
na Bosmaƒskiej, Kajki czy Hertza
zamieszkuje zawsze pogoda.
Tu napotkasz klomb i ∏aweczk´,
trawniki zachwycà zielenià,
a pod strzechà swój kàt odnajdzie
piskl´ wróbla z ca∏à rodzinà.
Wiosnà wietrzyk ukoi zapachem,
nocna cisza szepcze do poduszki,
a cienie drzew od ksi´˝yca
udajà mickiewiczowskie duszki.
Jesienià kolory w ogrodach
przystrojà ga∏àzki i kwiaty,
babie lato zaplàcze wspomnienia,
grzmot z ulewà odwiedzi rabatki.
Bia∏ym puchem przyprószy zima,
milionami gwiazd skàpie ogrody,
w bia∏e czapy przyodziane tuje
tajemniczo daglezj´ kokietujà.
Wieczorami rozb∏ysnà latarnie,
przy kominku zasiàdzie rodzina,
p∏omyk z iskierkami taƒczy...
na Trawiastej, S´piej, Edisona.
W czym tkwi ta ca∏a tajemnica,
˝e biegn´ z radoÊcià o zmierzchu
do Anina, do p∏otów, do ogrodów
uliczkami spowitymi w spokój?
Do Anina, gdzie rodzina czeka,
na Alpejskiej, Poprzecznej czy Szumnej,
kolorowych zakàtków, jaÊminów i bzów,
gdzie o zwyk∏ych troskach zapominam.
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przedstawieniem „OpowieÊç wigilijna” wprowadzi∏a w klimat Bo˝ego Narodzenia. Sekcjà, która
na co dzieƒ dzia∏a przy WCK filia Aleksandrów, od
lat opiekuje si´ Katarzyna Goik. O swoich artystach mówi: „Niektórzy moi podopieczni kontynuujà dzia∏alnoÊç teatralnà w gimnazjum. Znaczy to,
˝e uda∏o mi si´ zaraziç ich swojà pasjà”.
11 grudnia b´dzie nale˝a∏ do m∏odzie˝y szkolnej. Aktorzy z ko∏a teatralnego Szko∏y Podstawowej
nr 138 wystàpià o 17.00 w sztuce o jak˝e trafnym
tytule „W szkole...”. W sposób ˝artobliwy opisuje
ona perypetie uczniów i nauczycieli. Poszczególne
scenki wzbogacone zosta∏y piosenkami zawierajàcymi zabawne teksty. Re˝yserem spektaklu jest ˚aneta Rajtak. Godzin´ póêniej utytu∏owana nie tylko
w Wawrze grupa teatralna Assunta zaprezentuje
spektakl „TONspiracja”. B´dzie mo˝na przekonaç
si´, jak w nowatorski sposób m∏odzie˝ postrzega
poÊwi´cenie nauczycieli tajnego nauczania. Assunt´ od lat prowadzi Monika Rokicka.
W sobot´ 12 grudnia „Grupa Teatralna Falenica”, pod kierunkiem Szczepana Szczykno, przypomni przewrotne postrzeganie rzeczywistoÊci K. I.
Ga∏czyƒskiego. Sztuka nosi tytu∏ „Transmogryfikacje” i staje si´ jednym z bardziej znanych spektakli.
Niedziela 13 grudnia to dzieƒ dzia∏ajàcego przy
WCK „Wawerskiego Teatru W´drownego”. To w∏aÊnie aktorów tej grupy mogliÊmy ju˝ oglàdaç
w sztuce „Mi∏oÊç i Prawda”. Wyst´powali te˝ ze

◗ Poszukuj´ kierownika pralni do nowej pralni w centrum handlowym Ferio Wawer - tu˝
przy stacji Warszawa Mi´dzylesie. M∏ody
zespó∏. Wymagane minimum dwuletnie
doÊwiadczenie w pracy w pralni. Telefon
662 498 303.

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

M O N TA ˚ :

Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam,
na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848

■
■

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

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

196

RODZINA WYNAJMIE ZADBANY
DOM LUB BLIŹNIAK NA DŁUŻEJ.

Gabinet Wspierania w Odchudzaniu

Minimum 4 pokoje i salon
oraz 3 miejsca parkingowe.
Maksymalna opłata to 3500 m-c.

606 789 681

262

PSYCHODIETETYK
www.mniejszy-rozmiar.pl

tel.: 725 555 500

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

Tel. 660-769-211

276

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

122

36

REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

➧

◗ DoÊwiadczona z referencjami poszukuje
pracy: sprzàtanie, opieka nad osobami
starszymi. Weso∏a, Rembertów, Zielonka,
Sulejówek, Wawer, Anin; tel. 884 383 854.
Zatrudni´ uczciwego sprzedawc´
do sklepu ze Zdrowà ˚ywnoÊcià w RadoÊci.
Na pó∏ lub ca∏y etat, doÊwiadczenie mile
widziane. Kontakt tel. 518 503 403 lub
CV na mail zielonabrama88@gmail.com
278

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

22
1

OG¸OSZENIA DROBNE

NAUKA GRY NA GITARZE

WCK Wawer

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

85

Rok 2015 jest Rokiem Polskiego Teatru Powszechnego. Z tej okazji w Wawerskim Centrum
Kultury trwa maraton spektakli pod nazwà „Teatralny grudzieƒ”. Mo˝na obejrzeç sztuki zrealizowane
przez grupy teatralne WCK oraz goÊci. Cykl potrwa
do 19 grudnia. Ca∏oÊç rozpocz´∏a 5 grudnia sztuka
zatytu∏owana „Achilles i panny”, w której zobaczyliÊmy aktorów z Teatru Scena G∏ówna Handlowa.
Jest to zawrotna i b∏yskotliwa komedia uj´ta w antycznà stylistyk´ w re˝yserii Jerzego ¸azewskiego.
Repertuar 6 grudnia by∏ skierowany do najm∏odszych widzów. Adekwatne do daty premierowe widowisko „Âwi´ty Miko∏aj w fabryce Êniegu” to bajka muzyczna, w której Êw. Miko∏aj trafia do fabryki Êniegu, aby spe∏niç marzenia dzieci,
zapewniajàc im nie tylko prezenty pod choink´,
ale i puszyste bia∏e Bo˝e Narodzenie oraz Nowy
Rok. Widowisko na podstawie utworów Ludwika
Jerzego Kerna wyre˝yserowane zosta∏o przez
Szczepana Szczykno z WCK filia Falenica i wykonane zosta∏o przez aktorów tamtejszej grupy Intermedium. ObejrzeliÊmy te˝ spektakl „Po kolana
w WiÊle” realizowany ju˝ pod kàtem kolejnej
edycji „Zielonych Âwiàtek na Urzeczu”, których
druga wawerska edycja b´dzie mia∏a miejsce dok∏adnie w po∏owie maja przysz∏ego roku. M∏odymi artystami kieruje Magda Dakowska.
W miko∏ajkowe popo∏udnie zaprezentowa∏y si´
te˝ „Balladynki” – dzieci´ca grupa aktorska, która

swoimi prezentacjami na ulicach, peronach, a nawet targowiskach (jak na teatr w´drowny przysta∏o), popularyzujàc literatur´ i sztuk´. To równie˝
oni, kierowani przez re˝ysera Philippe'a Chauvin,
asystowali podczas przejazdów zabytkowego pociàgu w ramach wydarzenia „Kolej na Wawer.
Kultura i Natura”. 13 grudnia zaprezentujà si´
w premierowym spektaklu „Luteƒka”. Spektakl
opiera si´ na poezji Karpiƒskiego i prozie Brandstaettera, wykorzystano w nim muzyk´ zespo∏u
Chaostream. Na fina∏ odb´dzie si´ happening
przygotowany przez grup´ rekonstrukcyjnà Semper Fidelis Res Publicae i Paw∏a „Coolka” Kulesz´.
B´dzie karczma, diabe∏ i widowisko z ogniem!
Intrygujàco zapowiada si´ te˝ sztuka „Nocturn
na szeÊç osób” wyre˝yserowana przez Ew´ Korulczyk. Jednoaktówka pokazuje rzeczywistoÊç
w krzywym zwierciadle. Troch´ absurdu, groteski, troch´ baÊni, ale tak˝e liryki – tak mo˝na najogólniej scharakteryzowaç spektakl. Przedstawienie odb´dzie si´ 18 grudnia o 17.00. Ju˝ nast´pnego dnia, na fina∏ „Teatralnego grudnia”
w Wawerskim Centrum Kultury – TAP, czyli Teatr
Ani Pó∏, nowe wcielenie Assunty Moniki Rokickiej, i spektakl „Show”, którego tytu∏ zapowiada
wiele emocji. Poczàtek o 17.00.
W trakcie teatralnego grudnia w WCK mo˝na
obejrzeç wystaw´ multimedialnà z Instytutu Teatralnego i wystaw´ plakatu z Teatru Narodowego. Wszelkie szczegó∏y na www.wck-wawer.pl.

◗ J´zyk rosyjski. Rosjanka – doÊwiadczony
nauczyciel j´zyka rosyjskiego (ukoƒczony
Uniwersytet Pedagogiczny w Moskwie) oferuje profesjonalne i ciekawe lekcje na ka˝dym poziomie dla doros∏ych i dzieci. Z dojazdem do ucznia lub online. tel. 88 66 49 686;
e-mail: Lilayn@ya.ru
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
PROMOCJA! Student. 533-404-404.
277
Okazja 749 000 zł
Dom Wiązowna 245 m2 - z 2001 roku
salon z kuchnią + 5 pokoi + 2 łazienki
+ duży podwójny garaż. Wszystkie media,
oświetlona ulica, działka 1108 m2
sprzedam, zamienię na bliźniak w Wesołej
lub inne propozycje , bezpośrednio
tel.: 725 555 500

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
PRACA STAŁA LUB DODATKOWA
NA UMOWĘ, ELASTYCZNY GRAFIK

274

Teatralny grudzieƒ w WCK

Pracownik
restauracji McDonald’s
ul. Ostrobramska 73, 04-174 Warszawa

tel.: 519 486 086, mfp.kadry@gmail.com

Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego: Artur Pawlak,
tel. 884-864-592, reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Impreza „Senior dla Juniora” w Zespole Szkó∏ nr 116
„To mo˝liwoÊç spe∏nienia marzeƒ sprawia,
˝e ˝ycie jest tak fascynujàce” (P. Coelho)
Ju˝ po raz dwunasty spotkaliÊmy si´ w Zespole Szkó∏
nr 116 na imprezie szkolno-rodzinnej „Senior dla Juniora”. Podczas tegorocznego spotkania bawiliÊmy si´ pod
has∏em „Nasze marzenia”. Szko∏a zosta∏a pi´knie udekorowana. Tego dnia wejÊcie do niej sta∏o si´ granicà
mi´dzy rzeczywistoÊcià a Êwiatem niezwyk∏ych marzeƒ.
W drzwiach wita∏a wszystkich wró˝ka, a nieco dalej
mo˝na by∏o spotkaç na przyk∏ad mieszkank´ Afryki Êrodkowej. W´drujàc po korytarzach widzieliÊmy interesujàce gazetki i wystawy, mogliÊmy pobawiç si´ klockami,
wymieniç ksià˝k´, spotkaç si´ i porozmawiaç w kawiarence, spróbowaç pysznych potraw serwowanych
w bufecie czy wylosowaç paczk´ niespodziank´. Odwiedzi∏o nas wielu znakomitych goÊci, m.in. Zast´pca
Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Zdzis∏aw
Gójski i Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Renata Potrzebowska.

G∏ównym elementem spotkania by∏y przygotowane
przez uczniów i ich wychowawców wyst´py, podczas
których wÊród pi´knych dekoracji ciekawie przebrane
dzieci taƒczy∏y i Êpiewa∏y piosenki o marzeniach. Starszy brat, szko∏a, przyjaciele, dni pe∏ne s∏oƒca, radzenie
sobie z przeciwnoÊciami, niezwyk∏e mo˝liwoÊci, sport

Dzielnicowy Dzieƒ Dobrego Jedzenia
pod has∏em: „Zdrowo i smacznie”
Dzieƒ ten odby∏ si´ 20 listopada w SP 216. Przygotowania do tej integrujàcej wawerskie szko∏y imprezy trwa∏y... bardzo krótko. RobiliÊmy wszystko „na
˝ywio∏”! I taki te˝ okaza∏ si´ ten dzieƒ – bardzo ˝ywio∏owy. Dzieci z klas m∏odszych przysz∏y ubrane
w stroje warzywno-owocowe. Kolorowy korowód
maluchów: czerwono-˝ó∏to-pomaraƒczowo-zielonym
w´˝em wkroczy∏ dostojnie do pi´knie przystrojonej
sali gimnastycznej.

Nad g∏owami uczestników wisia∏y papierowe owoce i warzywa, przypominajàce lampiony. Na Êcianach
i drabinkach przepi´kne plakaty o owocowo-warzywnej tematyce. Na parapetach – Êwie˝e, jesienne kosze
warzyw i owoców dope∏nia∏y pomys∏owej dekoracji.
Na lewo od wejÊcia przygotowane i pi´knie zastawione sto∏y ugina∏y si´ od zdrowego i pysznego jad∏a, którego g∏ównym sk∏adnikiem by∏y oczywiÊcie warzywa
i owoce. Na prawo ustawiono 11 stolików do przygotowania konkursowych potraw.
Przed wejÊciem do szko∏y goÊci wita∏ galowo ubrany samorzàd szkolny oraz „zdrowy” jesienny kosz.
Punktualnie o 10.00 Pani Dyrektor Bogumi∏a Rudnicka,
Pani Wicedyrektor Anna WiÊniewska i Pani Kierownik
Âwietlicy Ewa Olejniczak powita∏y przyby∏ych goÊci.
GoÊciliÊmy reprezentacje klas trzecich z dziewi´ciu
szkó∏: 76, 86, 109, 124, 138, 140, 195, 204, 218
oraz reprezentacj´ naszej szko∏y, sk∏adajàcà si´
z przedstawicieli klas: 3a i 3b.
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UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ wyst´pem artystycznym
klas pierwszych: „Olimpiada w Jarzynowie”, a zaraz po
nich klasy drugie pod kierunkiem Pani Izy Tomaszewskiej przedstawi∏y teatrzyk kukie∏kowy do wierszy: „Na
straganie” i „Pomidor”.
„Jarzynowym wozem” przyjecha∏y najm∏odsze dzieci naszej szko∏y – przedszkolaki z oddzia∏u przedszkolnego 0Pa.
Po weso∏ym poczàtku rozpocz´∏y si´ trudy konkurencji kulinarnych, czyli oficjalny konkurs o „Z∏otà ¸ych´”.
Ka˝da dru˝yna przedstawi∏a si´ w∏asnym okrzykiem
i przyniesionym transparentem, a nast´pnie wylosowa∏a dla siebie przepis na stosownà potraw´ warzywno-owocowà i przystàpi∏a do dzia∏ania. Czas przeznaczony na konkurs wype∏ni∏y wyst´py dzieci oraz konkurencje „sportowe”. Uczestnicy spotkania bawili si´ w rytm
„zdrowych i smacznych” piosenek, oglàdali „pe∏ne witamin” inscenizacje oraz brali udzia∏ w zagadkowych
zabawach. „Dynia parzy” – to konkurencja sportowa,
która polega∏a na podawaniu sobie z ràk do ràk dyni
przy akompaniamencie granym na akordeonie przez
Panià Danusi´ Kuczyƒskà. Gdy melodia urywa∏a si´

– to niektóre z tematów, o których opowiada∏y piosenki wykonane przez uczniów. S∏uchajàc ich, znów na
chwil´ wszyscy stawaliÊmy si´ dzieçmi i zaczynaliÊmy
marzyç. Impreza by∏a niezwykle udana i na d∏ugo zostanie w naszej pami´ci.
Bardzo dzi´kujemy wszystkim zaproszonym goÊciom,
rodzicom, dziadkom, uczniom i nauczycielom, którzy
wzi´li udzia∏ w przygotowanej przez Zespó∏ Szkó∏ nr
116 imprezie. Dzi´kujemy za wielkà pomoc i za wspólnà
zabaw´. Szczególnà wdzi´cznoÊç chcemy wyraziç sponsorom imprezy: „Carolina Medical Center”, Hotelowi
„DoubleTree by Hilton Warsaw”, Przychodni „VitalClinic”,
Gabinetowi Urody Pani Agnieszki Zieliƒskiej, Salonowi
Fryzjersko-Kosmetycznemu „Catherine”, Lego „Bricks Place”, „Pizza Vera”, Cukierni „Mytlewski”, Firmie Ubezpieczeniowej „Gothaer”, Firmie „Dobre miejsce”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Paƒstwa za rok
na nast´pnà, trzynastà ju˝, edycj´ imprezy „Senior dla
Juniora”.

J. ¸opaciƒska-Tkaczuk
– dziecko z dynià zostawa∏o „Mistrzem dyniowym”
i w nagrod´ rozwiàzywa∏o warzywnà zagadk´.
Innà sportowà konkurencjà by∏o zbieranie ziemniaków
na czas. Wygra∏a klasa 3b, bo zebra∏a a˝ 74 ziemniaki!
By∏ te˝ konkurs na najd∏u˝szà skórk´ od jab∏ka, teatrzyk klas starszych: „Warzywa i owoce sà smaczne
i majà moce” przygotowany przez Panie: Beat´ Szymaƒskà i Dorot´ Rydzyƒskà, literacka interpretacja
wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima z ko∏a artystycznego klas drugich, których opiekunem jest Pani
Ewa Da∏kiewicz. Pomi´dzy konkursami dzieci mia∏y
okazj´ potaƒczyç i poÊpiewaç piosenki przy akompaniamencie akordeonu: „Na marchewki urodziny”, „Witaminki” i ulubiony przez dzieci „Ogórek”.
Tu˝ przed fina∏em konkursu Pani Dorota Rydzyƒska
przedstawi∏a swojà prezentacj´ multimedialnà na temat: „Kultura przy stole” – co to jest savoir vivre i jakie
sà zasady dobrego zachowania przy stole.
Po burzliwych obradach jury – nastàpi∏o rozstrzygni´cie konkursu. Werdykt by∏ do przewidzenia – wszystkie
potrawy wykonane przez reprezentantów szkó∏ by∏y NAJLEPSZE NA ÂWIECIE!!! A wi´c wszyscy otrzymali „Z∏otà ¸ych´”, dyplomy i nagrody rzeczowe. Po emocjach konkursu i quizach wszyscy uczestnicy przystàpili do konsumpcji
konkursowych potraw i innych warzywnych smako∏yków.
By∏o super! Impreza na medal! A przynajmniej na
„Z∏otà ¸ych´”!!!
B.G.
i innych pomocy pozwalajàcych stymulowaç rozwój dzieci.
Dyrekcja placówki przyj´∏a
nas bardzo serdecznie. Przygotowa∏a pocz´stunek i pi´kne podzi´kowania. Przedszkolaki z opiekunkami wykona∏y plakat oraz stroik
przypominajàcy o ich kraju.
Dzieci ubrane w regionalne
stroje uroczyÊcie wr´czy∏y
upominek dla naszej szko∏y.
Dzi´kuj´ wszystkim rodzicom i uczniom, którzy przyczynili si´ do tego, ˝e na
twarzach przedszkolaków pojawi∏a si´ radoÊç. Tak niewiele – a tak du˝o!

Zabawka dla Ukrainy
W listopadowy d∏ugi
weekend zosta∏y zawiezione zabawki, które
uczniowie SP nr 86 przynosili dla przedszkola „Kalinka” w Birkach na Ukrainie. Zosta∏y uzbierane
klocki, lalki, kolorowanki,
samochodziki, zestawy,
gry, puzzle i wiele innych
wspania∏ych pomocy dydaktycznych. Dzieci na widok takiej iloÊci zabawek oniemia∏y z wra˝enia. Przedszkole w Birkach jest prowadzone przez sympatycznà
kadr´, ale najwi´kszy problem stanowi brak zabawek
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