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Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze
r´ce pilota˝owy (zerowy) numer naszego pisma „Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
Jest to siostrzana wersja wydawanych od ponad 11 lat w Weso∏ej
„WiadomoÊci Sàsiedzkich Stara Mi∏osna”. DoÊwiadczenia zgromadzone
przy wydawaniu tamtej gazety chcemy
wykorzystaç tak˝e na potrzeby spo∏ecznoÊci Wawra, rozumianego jako obecny
obszar warszawskiej dzielnicy Wawer.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” to gazeta
lokalna. Bliska mieszkaƒcom, bo w du˝ej mierze przez nich redagowana. JesteÊmy bowiem pismem, które otwiera
swe ∏amy dla wszystkich chcàcych zrobiç coÊ pozytywnego. W odró˝nieniu
od wielu innych gazet lokalnych nie
mamy rubryki kryminalnej, nie piszemy
o wypadkach, a wyjàtkowo rzadko
o ludzkich tragediach. Owszem, to tak-

˝e nasza rzeczywistoÊç, ale jej opisywanie zostawiamy innym mediom. My wolimy skoncentrowaç si´ na tym, co inni
pomijajà: na ludzkich pasjach, realizowanych marzeniach, ciekawych inicjatywach, na ludziach, którzy tu, w Wawrze, w swoim otoczeniu robià drobne,
ale jak˝e wa˝ne dla innych rzeczy.
B´dziemy tak˝e starali si´ promowaç
wszelkie imprezy kulturalne i sportowe, szczególnie te lokalne. Cz´sto bowiem sami nie wiemy, ˝e kilka ulic dalej mo˝emy znaleêç fascynujàcà rozrywk´, bez koniecznoÊci wyjazdu do
centrum Warszawy. Nie pozostaniemy
te˝ oboj´tni na bolàczki mieszkania
w Wawrze, np. brak infrastruktury.
Jednak nie chcemy ograniczaç si´ do
krytyki, lecz raczej wskazywaç, jak dany problem rozwiàzaç.
Serdecznie zapraszamy do wspó∏pracy wszelkie placówki, instytucje i organizacje, które dzia∏ajà na rzecz mieszkaƒców. Ch´tnie nag∏oÊnimy Waszà

dzia∏alnoÊç. Zapraszamy tak˝e mieszkaƒców. JeÊli wiecie o czymÊ, co mo˝e
zaciekawiç Waszych sàsiadów, to piszcie listy czy te˝ artyku∏y. Z przyjemnoÊcià je opublikujemy. Zapraszamy tak˝e wszystkie osoby, które chcia∏yby w∏àczyç si´ w prac´ redakcyjnà. Z przyjemnoÊcià przyjmiemy do grona redakcji
tych, którzy chcieliby si´ sprawdziç
w roli reportera lokalnej prasy.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” sà miesi´cznikiem. Kolportowane sà bezp∏atnie, podstaw´ ich utrzymania stanowià
wp∏ywy od reklamodawców. Wydanie
Wawerskie w pierwszej fazie b´dzie si´
ukazywa∏o w nak∏adzie 5 tys. egz.
Wkrótce te˝ pojawi si´ jego elektroniczna wersja, o czym z satysfakcjà
niezw∏ocznie poinformujemy na naszych ∏amach.
˚yczymy mi∏ej lektury!
Redaktor naczelny
Marcin J´drzejewski

Szanowni Paƒstwo,
wraz z oddawanym dziÊ w Paƒstwa r´ce premierowym numerem „Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich” mamy
przyjemnoÊç rozpoczàç dzia∏alnoÊç na terenie najwi´kszej dzielnicy Warszawy. Ró˝norodnoÊç zjawisk kulturowych i spo∏ecznych, w jakie obfituje Wawer, sprawia, i˝ czujemy, ˝e b´dzie to praca niezwykle ciekawa, wype∏niona dynamicznym wspó∏dzia∏aniem z mieszkaƒcami i sympatykami tej dzielnicy. Do takiej w∏aÊnie wspó∏pracy
chcielibyÊmy Paƒstwa serdecznie zaprosiç.
Poszukujemy ludzi, którym nie sà obce sprawy lokalne i którzy poruszajàc si´ w obszarze takich w∏aÊnie spraw,
chcieliby realizowaç swoje umiej´tnoÊci z zakresu wyszukiwania wa˝nych bàdê ciekawych informacji, pisania artyku∏ów i reporta˝y czy po prostu aktywnie uczestniczyç w ˝yciu dzielnicy i opisywaç to ˝ycie w prasie lokalnej.
Goràco zapraszamy ludzi w ka˝dym wieku, którzy:

• chcieliby spróbowaç swoich si∏ w pracy reportera,
• chcà poszerzyç swoje doÊwiadczenie zawodowe o dzia∏alnoÊç dziennikarskà,
• ch´tnie spo˝ytkujà swój wolny czas na konstruktywne i po˝yteczne spo∏ecznie dzia∏ania, z adekwatnym do
nak∏adu pracy wynagrodzeniem.
W sprawie szczegó∏owych warunków wspó∏pracy prosimy o kontakt telefoniczny bàdê e-mailowy:

Redakcja
„Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich”
tel. 22 810-26-04
e-mail: ws-wawer@jproperty.pl
Hanna Kowalska
sekretarz redakcji
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Nowy parking P+R w Wawrze ju˝ nied∏ugo
Po ma∏o skutecznych próbach przekonania mieszkaƒców Warszawy do
przesiadania si´ z w∏asnych samochodów do autobusów, aby zmniejszyç
liczb´ aut na drogach, miasto postanowi∏o zach´ciç do korzystania z transportu szynowego – metra, tramwajów
i pociàgów. Docelowo ma powstaç system parkingów miejskich „Park and
Ride”, obejmujàcy 27–30 obiektów
zlokalizowanych w dogodnych punktach przesiadkowych, na których war-

nowym transportem publicznym. Do korzystania z miejsc postojowych
uprawnia wa˝ny bilet
okresowy komunikacji
miejskiej. W Warszawie
funkcjonuje ju˝ siedem
takich parkingów: Metro
Marymont, Po∏czyƒska,
Metro Wilanowska, Metro M∏ociny, Metro Stok∏osy, PKP Anin, Metro

Obecny parking przed stacjà p´ka w szwach

szawiacy b´dà mogli bezpiecznie zostawiç swoje pojazdy (równie˝ rowery)
i udaç si´ do pracy czy na uczelni´ szy-

Ursynów. Do 2012 roku planowane
jest wybudowanie podobnych obiektów w nast´pujàcych lokalizacjach:

erdecznie zapraszamy na pokaz slajdów i opowieÊç o wyprawach na bajkowy A∏taj,
dzikie Zabajkale oraz zapomniane zakàtki rumuƒskiej Obczyny.
OpowieÊç b´dzie snu∏ Piotr Tederko
– z zawodu lekarz ortopeda, nauczyciel zwiàzany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z pasji podró˝-

nik, który co roku na wyprawach trekkingowych przemierza setki kilometrów
dzikich i zapomnianych,
a niezwykle urokliwych krain.
Niektóre ze swoich wypraw
opisa∏ w ksià˝ce „W∏ócz´ga
w pi´ciu smakach” i o nich
w∏aÊnie opowie. A tak˝e poka˝e, bo dysponuje przepi´knymi slajdami z tych
wypraw.
Na spotkanie zapraszamy 11 paêdziernika br.
(poniedzia∏ek) o godz.
19.00, w budynku Szko∏y
Podstawowej nr 173
w Starej Mi∏oÊnie, ul.
Trakt Brzeski 18.

S
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Metro Kabaty, PKP
Rembertów, PKP ˚eraƒ,
Ok´cie, Górczewska oraz
PKP Falenica, choç niestety planowanie tego
ostatniego jest na chwil´
obecnà zawieszone.
Najbli˝sza inwestycja
tego typu w naszej dzielnicy to parking przy stacji
PKP Wawer na ulicy Patriotów – naziemny, jednopoziomowy postój dla
150 samochodów i 100 rowerów. W∏aÊnie trwa przetarg na budow´ parkingu
P+R w Wawrze. Oferty w przetargu
z∏o˝y∏y: Zak∏ad Robót Drogowych i In˝ynieryjno-Instalacyjnych KROL z Wo∏omina, spó∏ka Nobile Apartamenty
z Warszawy oraz konsorcjum firm POL-DRÓG Warszawa (lider) oraz POL-DRÓG Pi∏a. Najni˝sza oferta z∏o˝ona w przetargu to 3 172 000 z∏ brutto,
najwy˝sza – 8 983 136,67 z∏ brutto.
Zwyci´zca wy∏oniony zostanie poprzez
aukcj´ elektronicznà. Jej warunek formalny, w postaci z∏o˝enia w przetargu
co najmniej trzech wa˝nych ofert, zosta∏
spe∏niony. Zwyci´zca przetargu b´dzie
mia∏ 12 miesi´cy, od dnia podpisania
umowy, na wybudowanie obiektu wed∏ug projektu opracowanego przez
spó∏k´ „Azet”.
Hanna Kowalska

Po spotkaniu dla zainteresowanych
odb´dzie si´ zebranie za∏o˝ycielskie
nowo tworzonego Weso∏owskiego
Ko∏a PTTK.
Marcin J´drzejewski

Reforma edukacji, czyli o tym,
co czeka nasze dzieci w szkole...
Rozmowa z Ligià
Krajewskà, za∏o˝ycielkà Fundacji Szko∏y Spo∏ecznej im.
E. Bu∏haka w Weso∏ej, szefem gabinetu
politycznego Minister
Edukacji Narodowej,
wiceprzewodniczàcà
Rady Warszawy.
Magdalena J´drzejewska: Od roku realizowana jest „rewolucja” programowa
w polskiej oÊwiacie. Jak mo˝emy – w du˝ym skrócie – przybli˝yç jà wszystkim zainteresowanym losem polskiej edukacji?
Ligia Krajewska: WprowadziliÊmy
nowà podstaw´ programowà. Obni˝yliÊmy wiek szkolny i za dwa lata obowiàzkowo do szkó∏ pójdà szeÊciolatki.
Do tego czasu rodzice majà jeszcze
wybór: mogà pos∏aç swoje 6-letnie
dzieci do klasy I (w Warszawie takà
decyzj´ podj´∏o oko∏o 22 proc. rodziców) lub do oddzia∏u przedszkolnego
w szkole czy pozostawiç w przedszkolu. Nasi samorzàdowcy zaczynajà zdawaç sobie spraw´ z korzyÊci p∏ynàcych
z posy∏ania do szkó∏ m∏odszych dzieci
– zwalniajà si´ miejsca w przedszkolach, a poza tym zwi´ksza si´ iloÊç
Êrodków przeznaczonych w gminie
na oÊwiat´: za jednego ucznia samorzàd otrzymuje subwencj´ rzàdowà
– 3950 z∏!

Jak sobie radzà gminy, w których jest
za ma∏o dzieci, by budowaç dla nich
przedszkola czy szko∏y?
W wielu miejscowoÊciach w Polsce, ze
wzgl´du na lokalne warunki demograficzne, tworzone sà zespo∏y przedszkolno-szkolne. Taka sytuacja ma miejsce
zw∏aszcza na obszarach wiejskich. Jedynym województwem w Polsce, które ma
przedszkole w ka˝dej gminie, jest opolskie. A tymczasem w podlaskim stopieƒ
„uprzedszkolnienia” dzieci wynosi∏
w 2006 roku jedynie 8 proc., co w du˝ej
mierze wynika z tradycji wychowawczych (wielopokoleniowe wiejskie rodziny wychowujà dzieci, nie posy∏ajàc
ich do przedszkola).
Do gimnazjów w∏aÊnie wkracza ni˝ demograficzny. Jaki to b´dzie mia∏o wp∏yw
na polskà oÊwiat´?
Demografia w stolicy wyglàda tak:
w Warszawie po 20 latach mamy w koƒcu wzrost liczby urodzeƒ, a w tym roku
najwi´kszy od wielu lat ni˝ w szko∏ach
w koƒcu „odbije si´ od dna”; przy 13 tysiàcach pierwszoklasistów szko∏y ponadgimnazjalne koƒczy ponad 18 tys.
uczniów (dane z zesz∏ego roku).
Wracajàc do pytania: szko∏a b´dzie
musia∏a zabiegaç o uczniów, proponowaç ciekawe zaj´cia pozalekcyjne. Nie
ma ju˝, jak niedawno, problemów
z miejscami w liceach, wzrasta tak˝e zainteresowanie szko∏ami zawodowymi.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidomiologiczna w Otwocku
oraz

Mazowiecki Zespó∏ Parków Krajobrazowych w Otwocku
serdecznie zapraszajà na wystaw´:

POZNAJ GRZYBY – UNIKNIESZ ZATRUCIA
19–29 paêdziernik 2010 r.
od poniedzia∏ku do piàtku w godz. 9.00–14.00
w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych
w Otwocku, ul. Su∏kowskiego 11.
Placówki oÊwiatowo-wychowawcze prosimy o wczeÊniejszy kontakt telefoniczny
pod nr: (22) 779-48-33 wew. 129 lub (22) 779-26-94 wew. 103

Warto przy tym wspomnieç, ˝e przy
zmniejszajàcej si´ liczbie uczniów nak∏ady na oÊwiat´ z roku na rok rosnà.
Jakie najwa˝niejsze zmiany programowe czekajà polskà szko∏´ w najbli˝szym
czasie?
Od 2012 roku pojawi si´ nowy egzamin gimnazjalny, a w 2015 roku nowa
matura i nowy sprawdzian dla szóstoklasistów. We wszystkich trzech typach
szkó∏ wi´kszà rol´ odegra matematyka,
która powróci∏a w tym roku na maturze. SzóstoklasiÊci b´dà te˝ pisali
sprawdzian z j´zyka obcego. W gimnazjum pojawi∏ si´ w ubieg∏ym roku obowiàzkowy drugi j´zyk obcy.
Minister Edukacji Narodowej przygotowa∏a kilka rozporzàdzeƒ dotyczàcych kszta∏cenia uczniów ze szczególnymi potrzebami – zarówno tych z problemami edukacyjnymi, jak i tych wybitnie
zdolnych. Szczególnà pomocà zostanà
obj´te dzieci i m∏odzie˝ niepe∏nosprawni, niedostosowani spo∏ecznie czy przewlekle chorzy. B´dà tak˝e tworzone
lepsze warunki edukacji dla dzieci przybywajàcych z innych systemów edukacyjnych – np. dzieci emigrantów lub
obywateli wracajàcych do Polski.
Jak mo˝na by krótko opisaç zalecenia
nowej podstawy programowej?
Jest ona napisana j´zykiem wymagaƒ, okreÊla, co dziecko powinno
umieç na ka˝dym etapie edukacji i jest
wskazówkà dla nauczycieli. Nowe jest
to, ˝e to nauczyciel odpowiada za napisanie programu dla swojej klasy i swojego przedmiotu, i oczywiÊcie za jego
realizacj´, a dyrektor placówki program ten zatwierdza. Musi on byç
zgodny z nowà podstawà programowà.
Czy po reformie zmieni si´ rola nauczyciela?
Roli nauczyciela w szkole nie da si´
skodyfikowaç, zapisaç w postaci rozporzàdzenia. Jego praca to misja spo∏eczna.
W nowym systemie nauczyciel ma
byç obserwatorem rozwoju dziecka,
czuwaç nad tym, by by∏ on harmonijny,
a gdy tak si´ nie dzieje – ma je wspieraç
i, w razie potrzeby, kierowaç dziecko
do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nauczyciel powinien znaç swoich uczniów na tyle, by w razie potrzeby móc zaproponowaç rodzicom i dzieciom w∏aÊciwe formy pomocy.
ciàg dalszy na str. 4
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Dawniej program ramowy nauczania
by∏ bardzo dok∏adny, teraz znajdujà si´
w nim cykle, którym przyporzàdkowano odpowiednià liczb´ godzin, np. zak∏adajàce zrealizowanie w danym
przedmiocie 300 godzin w trzy lata. I to
szko∏a decyduje, jak te godziny w tym
okresie rozliczeniowym rozdysponowaç w zale˝noÊci od swoich potrzeb
i mo˝liwoÊci kadrowych.
Praca z uczniem to nie tylko poÊwi´canie mu czasu w trakcie lekcji, ale tak˝e poza nià. Szko∏a powinna stwarzaç
warunki dla organizowania ciekawych
zaj´ç pozalekcyjnych.
Jak zmieni si´ rola poradni psychologiczno-pedagogicznych i zasady nadzoru
pedagogicznego?
Poradnia to – wed∏ug zmienionego
rozporzàdzenia – centrum pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Pracownicy
tych poradni majà byç w wi´kszym stopniu doradcami nauczycieli, a nie wy∏àcznie diagnostami. Chodzi o to, by psycholog opiekujàcy si´ danà szko∏à pomaga∏
w przezwyci´˝aniu problemów, doradza∏.
JeÊli chodzi o nadzór pedagogiczny:
zespo∏y ewaluatorów b´dà dokonywa∏y
oceny w czterech obszarach funkcjonowania placówki. Zak∏ada si´ m.in. ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli. Szko∏a raz na pi´ç lat otrzyma kategori´ – od A do E. OczywiÊcie, gdy
zajdà jakieÊ wyjàtkowe zdarzenia, ocena
b´dzie powtórzona. JeÊli szko∏a otrzyma ocen´ E w którymÊ obszarze dzia∏ania (ocena najgorsza), to b´dzie mia∏a
okreÊlony czas na naprawienie b∏´dów.
Nadzór ocenia efektywnoÊç, jakoÊç
nauczania, zarzàdzanie, itp. Wiedza
zebrana w procesie nadzoru b´dzie
przydatna nie tylko szkole, ale te˝
organowi prowadzàcemu danà placówk´, b´dzie tak˝e wskazówkà dla rodziców i opiekunów.
Tyle si´ czyta o k∏opotach rodziców
z dzieçmi z ró˝nego rodzaju deficytami.
Czy w tej sprawie coÊ si´ zmieni? Czy polskie szko∏y b´dà umia∏y sobie poradziç
z „innymi”, cz´sto trudnymi uczniami?

Pami´tajmy, ˝e szko∏y ró˝nià si´
dzieçmi, a nie tym, ˝e jedne sà publiczne, a inne spo∏eczne czy prywatne. Nam
zale˝y na wsparciu dziecka, dlatego
wprowadzamy kart´ Êwiadczeƒ, w której znajdà si´ opisy problemów dziecka,
ale te˝ jego szczególnych uzdolnieƒ.
Karta b´dzie informowa∏a wszystkich
nauczycieli, na ró˝nych szczeblach edukacji, czy i jaki dziecko ma problem.
Czy wprowadzone zosta∏y zmiany zmierzajàce do zwi´kszenia efektywnoÊci nauczania j´zyków obcych w polskich szko∏ach?
Kluczem do sukcesu jest tu kontynuacja i indywidualizacja. JeÊli, na przyk∏ad, angielski jest pierwszym j´zykiem
w szkole podstawowej – dziecko kontynuuje jego nauk´ w gimnazjum, a potem w liceum. Zak∏adamy, ˝e pierwszy
Nad reformà pracowali m.in.:
Prof. Zbigniew Marciniak – szef stuosobowego gremium, w sk∏ad którego weszli nauczyciele, metodycy. Szefami zespo∏ów byli nauczyciele akademiccy zajmujàcy si´ kszta∏ceniem przysz∏ych nauczycieli, tacy jak: dr S∏awomir Jacek ˚urek z KUL (polonistyka), prof.
Ewa Bartnik (biologia), prof. Jolanta Choiƒska-Mikka (historia), Zbigniew Semadeni (matematyka), prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyƒska
(nauczanie przedszkolne i poczàtkowe).

j´zyk nie mo˝e byç nauczany krócej
ni˝ 9 lat, a drugi nie krócej ni˝ 6 lat. Wynik egzaminu z j´zyka obcego w gimnazjum nie b´dzie brany pod uwag´
przy rekrutacji do liceum. NowoÊcià jest
mo˝liwoÊç tworzenia mi´dzyoddzia∏owych grup j´zykowych w zale˝noÊci od
stopnia umiej´tnoÊci j´zykowych dziecka, co jest dla ka˝dego szansà nauki
na w∏aÊciwym poziomie.
Czy w nowelizowanych rozporzàdzeniach uwzgl´dniono te˝ kwesti´ organizacji zaj´ç pozalekcyjnych?
Gimnazja b´dà mia∏y obowiàzek organizowania dzieciom zaj´ç pozalekcyjnych – w szkole lub poza nià. Ponadto od tego roku ka˝dy gimnazjalista b´dzie musia∏ braç udzia∏ w jednym projekcie zespo∏owym w ciàgu roku (gru-

PRZEPROW ADZKI

Nowa matura 2015 – jaka b´dzie?
Moim zdaniem ogromnie wzroÊnie
rola gimnazjów. B´dzie to ogromne
wyzwanie dla nauczycieli, by dobrze
przygotowaç uczniów ju˝ pod kàtem
matury. Trzeba m∏odym ludziom daç
szans´ na rozwijanie ich talentów. Dlatego te˝ uwa˝am, ˝e zespo∏y gimnazjalno-licealne b´dà cieszyç si´ du˝ym zainteresowaniem uczniów.
Obowiàzkowymi przedmiotami maturalnymi b´dà: polski, matematyka
i j´zyk obcy. Z 10 przedmiotów uczeƒ
wybierze 2–4 na poziomie rozszerzonym, z których punkty b´dà uwzgl´dniane przy rekrutacji na studia.
Kszta∏cenie ustawiczne nauczycieli
– jak to wyglàda?
W Polsce nauczyciele to prawdziwa
armia – jest ich 600 tysi´cy! Nauczyciele powinni byç szkoleni w zwiàzku z potrzebami konkretnej szko∏y, w której
pracujà. Teraz cz´sto sà kierowani
na szkolenia, które sà im potrzebne do
teczki z dokumentami do awansu zawodowego. Wydaje mi si´, ˝e nie jest
powszechnym zjawiskiem kierowanie
przez dyrektora szko∏y nauczyciela
na szkolenie np. dotyczàce dysleksji,
w sytuacji gdy w szkole taki problem
wyst´puje. To samo dotyczy pracy
z dzieçmi zdolnymi.
Nie wszyscy wiedzà, ˝e w Warszawie
mamy Warszawskie Centrum Innowacji Edukacji i Szkoleƒ, które organizuje szkolenia nie tylko dla nauczycieli
i pedagogów, ale tak˝e dla rodziców
i dzia∏aczy organizacji pozarzàdowych.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Magdalena J´drzejewska

Us∏ugi hydrauliczne

Bardzo tanio.

- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 608-347-552

tel. 696-321-228

TRANSPORT
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pa dzieci plus opiekun). Pod koniec
gimnazjum b´dzie si´ odbywa∏a prezentacja projektu, a nauczyciel opisze
sposób, w jaki dziecko radzi∏o sobie
z tym projektem. W tym przypadku
chodzi nie tylko o zdobycie umiej´tnoÊci pracy w grupach czy o uspo∏ecznienie, ale te˝ o rozwijanie nowych zainteresowaƒ uczniów.

KARAN
Placówka OpiekuƒczoWychowawcza
Wsparcia
Dziennego Âwietlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia KARAN znajduje si´
na ulicy KoÊciuszkowców 80
w Warszawie. Umiejscowiona jest nieopodal lasu, dzi´ki czemu mamy mo˝liwoÊç
korzystania ze spacerów
po leÊnych dró˝kach, zabaw
w podchody i przebywania
w otoczeniu zieleni. Âwietlica przeznaczona jest dla dzieci, m∏odzie˝y i ich
rodzin, zaj´cia odbywajà si´ codziennie (poniedzia∏ek–piàtek) w godzinach
popo∏udniowych (14.00–18.00).
W ramach programu proponujemy:
– zaj´cia socjoterapeutyczne,
– zaj´cia edukacyjne na temat szkodliwoÊci Êrodków zmieniajàcych ÊwiadomoÊç,
– warsztaty plastyczne,
– zaj´cia kulturalne,
– zaj´cia z j´zyka angielskiego, j´zyka
niemieckiego,
– zaj´cia sportowe,

– konkursy z nagrodami,
– pomoc w odrabianiu prac domowych
/reedukacja,
– uroczyste spotkania okolicznoÊciowe:
np. Bo˝e Narodzenie, Wielkanoc,
Dzieƒ Dziecka
– organizacja akcji „Lato w MieÊcie”
i „Zima w MieÊcie”,
– wycieczki krajoznawcze,
– wyjÊcia do kina, teatru,
– poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne adresowane do dzieci oraz
ich rodziców lub opiekunów, jak
równie˝ Êrodowiska lokalnego.

Chata w Tolkmicku
Cz∏onkowie Stowarzyszenia „Chata z pomys∏ami” i uczestnicy Ârodowiskowego Domu Samopomocy w Aninie w sierpniu odpoczywali na
obozie terapeutyczno-rehabilitacyjnym w Tolkmicku – miasteczku le˝àcym nad Zalewem WiÊlanym (woj. warmiƒsko-mazurskie).
– ZamieszkaliÊmy obok zabytkowego gotyckiego koÊcio∏a w parafii
Êw. Jakuba Aposto∏a, którà prowadzà ksi´˝a Salezjanie – mówi prezes
Stowarzyszenia, Zofia Kamiƒska.
– Towarzystwo i opiek´ zapewniali
nam instruktorzy naszego ÂDS oraz
wolontariusze. A nad wszystkim czuwa∏ wspania∏y gospodarz ks. S∏awomir Szczodrowski.
Grupa odbywa∏a spacery do portu,
pla˝à wzd∏u˝ wybrze˝a i po najbli˝szej okolicy, poznajàc histori´ i teraêniejszoÊç miasta. Po II wojnie Êwiatowej do opustosza∏ego Tolkmicka
przyjechali z ró˝nych stron zupe∏nie
nowi ludzie; odbudowywali miasto
i zak∏ady pracy. Mieszkaƒcy trudnili si´ rybo∏ówstwem, przetwórstwem rybnym, zak∏ady przetwórstwa owocowo-warzywnego produkowa∏y
marynaty, konserwy i znanà powszechnie marmolad´, port t´tni∏ ˝yciem. Obecnie wi´kszoÊç
tych zak∏adów nie istnieje, miasto szuka swego
charakteru – mo˝e turystycznego. Powstajà nowe obiekty (pokoje goÊcinne) przeznaczone dla

przyjezdnych. Mo˝na tu wypoczàç w ciszy i spokoju, podziwiajàc pi´kne krajobrazy urozmaicone
polodowcowymi wzniesieniami pokrytymi wiekowymi lasami (tysiàcletni dàb w Kadynach), poprzecinanymi prze∏omami rzeczek.

– Statkiem p∏yn´liÊmy do Krynicy, a potem na
nogach na pla˝´ – mówi Marcin, uczestnik obozu. – Kupi∏em mamie widokówk´ i wys∏a∏em. –
Innego dnia grupa odwiedzi∏a Frombork – miasto
Miko∏aja Kopernika. – OglàdaliÊmy pi´knà gotyckà katedr´, resztki starych murów, budynki kanonii i obserwatorium astronomiczne, co odwa˝niejsi wchodzili na wie˝´, podziwiaç widoki

W lipcu zorganizowaliÊmy akcje
„Lato w MieÊcie”. Dzieci uczestniczy∏y
w zaj´ciach codziennie (poniedzia∏ek –
piàtek) w godzinach 10–14. Oferta dostosowana zosta∏a do potrzeb i zainteresowaƒ naszych podopiecznych.
Dzieci bra∏y udzia∏ w:
• Zaj´ciach sportowych (Górka Szcz´Êliwicka, Kr´gle, Basen),
• Zaj´cia edukacyjne (Ko∏o Naukowe
Politechniki Warszawskiej, Centrum
Nauki Kopernik, Muzea),
• Warsztatach twórczych,
• Konkursach z nagrodami.
Czas letni wype∏niony by∏ tak˝e grami
i zabawami w placówce – dominowa∏y
gry planszowe, a jednà z ulubionych
okaza∏a si´ gra „Kocham Ci´, Polsko”.
Zach´camy wszystkich do skorzystania z naszej bezp∏atnej oferty. Zapisy do
placówki trwajà. Bardzo prosimy, aby
zapisu dokona∏a osoba doros∏a – rodzic.
W tym roku szkolnym tak˝e nie zabraknie atrakcji.
Kontakt: ul. KoÊciuszkowców 80,
Warszawa-Wawer, tel. 668 945 605.
El˝bieta Zajàc
– opowiada jedna z mam bioràcych udzia∏ w wyjeêdzie. – OdbyliÊmy te˝ wycieczk´ do Elblàga,
widzieliÊmy pi´knie odbudowane kamienice Starego Miasta i diecezjalnà Katedr´, która w czasie
wojny by∏a bardzo zniszczona. Zrobi∏a na nas
du˝e wra˝enie.
Wieczorami w salezjaƒskim oratorium rozbrzmiewa∏a muzyka, przy dêwi´kach akordeonu
rozpoczyna∏y si´ taƒce, rozmowom
nie by∏o koƒca. – Ostatniego wieczoru ks. S∏awek zaprosi∏ nas na ognisko
i piek∏ nam ró˝ne przysmaki. Szkoda
by∏o wyje˝d˝aç – wspomina Danusia,
uczestniczka obozu i zaj´ç ÂDS. –
W pami´ci zosta∏y pi´kne krajobrazy,
serdeczna goÊcinnoÊç i opieka gospodarza oraz wzajemna pomoc
– mówi Zofia Kamiƒska. – Dzi´kujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizowaç ten wyjazd!
„Chata z pomys∏ami” to Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació∏ Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym, którego dzia∏anie oparte jest na przekonaniu, ˝e ka˝dy cz∏owiek jest niepowtarzalnym darem i ma innym wiele
do ofiarowania. Od 2008 roku Stowarzyszenie
prowadzi Ârodowiskowy Dom Samopomocy
w Aninie, w budynku dawnego kina Wrzos.
Przez ca∏y tydzieƒ odbywajà si´ tam zaj´cia
o charakterze rehabilitacyjnym i artystyczno-terapeutycznym – codziennie od poniedzia∏ku
do piàtku, w godz. 8.00–16.00. Zainteresowanych prosimy o kontakt – tel. 22 812 08 66.
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Czym skorupka za m∏odu nasiàknie... czyli s∏ów
kilka o edukacji prozdrowotnej najm∏odszych
Misjà Fundacji „Zdrowy
Uczeƒ” jest
troska o zdrowie innych. Prowadzàc edukacj´
prozdrowotnà, mamy mo˝liwoÊç wp∏yni´cia na
popraw´ stanu zdrowia dzieci, m∏odzie˝y, a tak˝e ich rodzin.
W 2005/06 we wspó∏pracy z Biurem Polityki
Zdrowotnej w 14 szko∏ach na terenie Warszawy
fundacja realizowa∏a program „Zdrowy uczeƒ
w szkole”. Spotka∏ si´ on z pozytywnà ocenà i cieszy∏ du˝ym zainteresowaniem odbiorców. W ramach programu odby∏y si´ nast´pujàce dzia∏ania:
• Szkolenia dla nauczycieli i piel´gniarek w 6 modu∏ach tematycznych;
• Powo∏ano Mi´dzyszkolnà Poradni´ ˚ywieniowà
i Dietetycznà, w której dzieci i m∏odzie˝ otrzymywa∏y indywidualne, bezp∏atne konsultacje;
• Odby∏y si´ konkursy na: Wzorcowy Sklepik
Szkolny, Najbardziej Przyjaznà Uczniowi Sto∏ówk´ Szkolnà, konkursy plastyczne: „Zdrowa
dieta – zdrowy uczeƒ” oraz „Najciekawsza Piramida Zdrowia”;
• W ramach Szko∏y Zdrowia dla Rodziców
w szko∏ach odbywa∏y si´ wyk∏ady;
• Zaj´cia Szko∏y Zdrowego Gotowania.
Jednym z wa˝niejszych dzia∏aƒ by∏o ograniczenie, a nawet wyeliminowanie z wi´kszoÊci
sklepików szkolnych chipsów, coca-coli czy innych produktów nies∏u˝àcych zdrowiu.
Obecnie, przez ostatnie 3 lata, w 12 warszawskich przedszkolach (na trenie Wawra, Pragi Po∏udnie oraz Rembertowa) jest prowadzony program „Radosny przedszkolak”.
Celem programu jest zwi´kszenie ÊwiadomoÊci dzieci, rodziców i nauczycieli przedszkolnych
w zakresie zdrowego stylu ˝ycia, w tym racjonalnego od˝ywiania. Spodziewamy si´, ˝e w wyniku podejmowanych przez nas dzia∏aƒ zmienià
si´ zwyczaje ˝ywieniowe i styl ˝ycia dzieci.
Wspólnie z rodzicami i nauczycielami poszukujemy zdrowych alternatyw dla nie najlepszych
przyzwyczajeƒ m∏odego pokolenia. Dzia∏ania programu adresowane sà do dzieci przedszkolnych,
ich rodziców oraz nauczycieli przedszkolnych.
Dla dzieci:
Ka˝de dziecko uczestniczàce w programie
otrzyma∏o ksià˝eczk´ – kolorowank´ z has∏ami
i ilustracjami propagujàcymi w∏aÊciwy sposób
od˝ywiania i po˝àdane postawy w zakresie zdrowego stylu ˝ycia.
W przedszkolach odby∏y si´ po dwa zaj´cia
z zakresu edukacji zdrowotnej.
Tematy zaj´ç dla dzieci:
– Co powinien jeÊç przedszkolak?
– Lepiej zdrowo ni˝ za du˝o – k∏opoty Kubusia
Puchatka.
Dzieci uczestniczy∏y w konkursie plastycznym „Radosny przedszkolak to zdrowy przed-

6

szkolak”. W Rembertowie odby∏ si´
Bal Owoców i Warzyw.
Dla doros∏ych:
Cykl wyk∏adów na temat zdrowego
od˝ywiania, w których uczestniczyli rodzice przedszkolaków.
Tematy wyk∏adów dla rodziców by∏y
nast´pujàce:
– Najlepsza dieta dla naszych dzieci
(jakie produkty s∏u˝à zdrowiu, a jakich nale˝y unikaç?)
– Dlaczego dzieci nie powinny jeÊç
cukru i s∏odyczy?
– Najlepsza dieta zwi´kszajàca odpornoÊç.
W przedszkolach organizowaliÊmy Dni Zdrowia koƒczàce si´ Rodzinnym Piknikiem Zdrowia.
Podczas pikniku odby∏y si´: prezentacje dokonaƒ dzieci, ale tak˝e i rodziców w zakresie umiej´tnoÊci zdrowego stylu ˝ycia, degustacja po-

traw przygotowanych przez dzieci, rodzinne zawody i zmagania nie tylko sportowe, otwarta
scena teatralna oraz wiele innych atrakcji.
Informacje o dzia∏aniach realizowanych przez
naszà fundacj´ znajdziesz na stronie internetowej: www.zdrowyuczen.com.pl

Piramida Przedszkolaka

Odr´bna – Fundacja „Pomocna d∏oƒ”
Stojàcy zwykle w drzwiach domu, jednoczeÊnie pozostaz charakterystycznym p´kiem kluczy ∏ym mieszkaƒcom. Jana szyi – ubrany w bia∏à koszul´ oraz rek dzielàcy mieszkaeleganckà muszk´ nasz przyjaciel nie z Jurkiem, nie tylko
Wojtek wita goÊci, którzy zechcà od- czytajàcym, ale i piszàwiedziç Odr´bnà „10”. Mocny, cz´sto cym ksià˝ki, „kolekcjozaskakujàcy goÊci uÊcisk d∏oni Wojtka nuje” natomiast dzbanzwanego przez nas „prezesem”, po∏à- ki oraz inne elementy
czony z promiennym uÊmiechem jest zastawy sto∏owej. Ca∏odowodem sympatii, jakà okazuje on Êci dope∏nia Kasia, któprzybyszom. „Na dzieƒ dobry” Wojtek ra jest w stanie wype∏podzieli si´ swoimi planami na przy- niç „opowieÊcià” ca∏y
sz∏oÊç, a jego baczne oko na pewno dzieƒ nie tylko nasz
nie przeoczy samochodu,
kluczy, kart kredytowych,
ksià˝ek, które lubi kolekcjonowaç...
Wojtek jest jednym z nas
– 30 mieszkaƒców domu,
który zosta∏ przed 15 laty
wybudowany i zasiedlony
dzi´ki staraniom fundacji
„Pomocna d∏oƒ” – utworzonej 20 lat temu. Celem powstania domu by∏o zapewnie przez rodziców i najbli˝szà rodzin´ nam – osobom
z niepe∏nosprawnoÊcià inteW Parlamencie Europejskim w Brukseli
lektualnà – wszechstronnej
pomocy, a w szczególnoÊci sta∏ego – wspó∏mieszkaƒców, ale tak˝e i opiekunów, którzy pracujà z nami w domu
miejsca pobytu i zamieszkania.
Kiedy odwiedzisz Odr´bnà „10” przy Odr´bnej 10.
Warto dodaç, i˝ wielu z nas by∏o i jest
– ten z ca∏à pewnoÊcià najciekawszy
dom na ulicy – bardzo szybko zauwa- uczestnikami zawodów sportowych
˝ysz, i˝ ka˝dy z nas, mieszkaƒców, jest zdobywajàcymi liczne medale. Andrzej,
inny i przejawiajà na zewnàtrz swój in- Ela, Ma∏gosia oraz Kasia uczestniczyli
dywidualizm, ale jednoczeÊnie wszyscy ostatnio w zawodach p∏ywackich. Âciarazem tworzymy atmosfer´ domu oraz
oddajemy jego „˝ywio∏owy” charakter.
Tworzymy go my – mieszkaƒcy, którzy nie tylko uczà si´ i praktykujà wyMamy zaszczyt zaprosiç
konywanie zwyk∏ych czynnoÊci domowszystkich Czytelników „WS” na
wych, ale tak˝e uczestniczà w zaj´ciach X Kawaleryjskie Mistrzostwa
terapeutycznych odbywajàcych si´ po- Polski Militari, które odb´dà si´
za domem. Zaj´cia te traktowane sà w dniach 25–26 wrzeÊnia na hiprzez nas jak codzienna praca oraz ak- podromie Szwadronu Jazdy RP
tywnoÊç zawodowa.
Stara Mi∏osna, ul. Szkolna 14.
JednoczeÊnie informujemy,
Mo˝emy o sobie powiedzieç ca∏kiem
sporo. Maciej na przyk∏ad codziennie ˝e wst´p na teren imprezy jest
rano swoim zaanga˝owaniem w sprawy bezp∏atny.
Program mistrzostw:
domu – pomagajàc piekarzom, a tak˝e
Êpiewajàc – budzi pozosta∏ych miesz25 wrzeÊnia 2010
kaƒców. Mania i Wojtek ka˝dego dnia
9.00 – ocena wyglàdu konia,
zabierajà ze sobà do pracy nie tylko
rz´du i jeêdêca
drugie Êniadanie, ale tak˝e kilka baga- 9.30 – uje˝d˝enie
˝y „potrzebnych” im na dzieƒ rzeczy. 15.00 – jazda terenowa przez przeszkody (kross)
Ewa, Ma∏gosia i Mariola sà skrupulat– strzelanie
nie przygotowane do zaj´ç i pomagajà 19.00 – ognisko kawaleryjskie

Odr´bna 10

ny w pokoju Tomka sà obwieszone medalami z licznych olimpiad, w których
bra∏ udzia∏.
Je˝eli b´dziesz w najbli˝szym czasie
w okolicach Odr´bnej „10” – serdecznie zapraszamy Ci´ do odwiedzin domu i jego poznania.
Okazjà do spotkania jest Dzieƒ Domu przypadajàcy w tym roku 24 wrzeÊnia. W uroczystoÊciach weêmiemy
udzia∏ nie tylko my i nasze rodziny, ale
tak˝e, mamy nadziej´, Prezydent Miasta Sto∏ecznego Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, która zosta∏a
poproszona o obj´cie patronatu nad
uroczystoÊciami. Wierzymy, i˝ b´dzie
to owocne i radosne spotkanie dla ka˝dego z nas...
Mieszkaƒcy domu przy Odr´bnej 10

WieÊci z hipodromu w Weso∏ej
26 wrzeÊnia 2010
11.30 – konkurs walki
– skoki
– w∏adanie lancà
– w∏adanie szablà
13.00 – wyst´p orkiestry
Wojska Polskiego
– pokaz musztry Szwadronu Kawalerii WP
– pokaz wolty˝erski
– pokaz wyszkolenia
Kawalerii Powietrznej
– pokaz walk
rycerskich
15.00 – ceremonia zakoƒczenia mistrzostw
– og∏oszenie wyników i wr´czenie nagród
– defilada
Andrzej WaÊ
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TKKF Falenica
W dniach 21–23.08.2010
w Piotrkowie Trybunalskim
odby∏y si´ Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym w kategorii wiekowej do lat 10 –
Krasnale. Tytu∏ Mistrza
Polski zdoby∏ zawodnik naszego klubu – TKKF „Falenica” – Tomasz Dudek,
uczeƒ Szko∏y Podstawowej
Nr 109 przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie. Trenerem sekcji tenisa ziemnego
naszego klubu jest S∏awomir Kurek, dla którego mamy najwy˝sze uznanie za wyniki, jakie osiàgn´li
nasi zawodnicy.
W latach 2000–2010 zawodnicy naszego klubu – Pawe∏ Kur, Bartosz Szerejko, Maciek Jeziorski, Wiktor Graj-

kowski i Olgierd Syczewski – wygrywali wiele turniejów tenisowych
na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Byli na czo∏owych miejscach w rankingu PZT.
Ostatni sukces naszej
sekcji tenisowej – Mistrzostwo Polski w br.,
jest ukoronowaniem
pracy zawodników, trenera i rodziców.
Dzieci´ca grupa tenisowa TKKF „Falenica”
prowadzona jest od
1998 roku i dzi´ki posiadaniu przez Towarzystwo profesjonalnej bazy tenisowej
ma doskona∏e mo˝liwoÊci rozwoju,
czego najlepszym dowodem sà uzyskiwane przez nià wyniki sportowe.
Ewa Mazek

UKT RadoÊç 90
Sezon tenisowy na kortach otwartych powoli dobiega koƒca. Zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Tenisowego RadoÊç 90 zdà˝yli jeszcze przed jego zakoƒczeniem odnotowaç kilka wartoÊciowych rezultatów.
Najwi´kszy sukces odnios∏a 18-letnia Marcelina Cichoƒ.
Zwyci´˝y∏a w mi´dzynarodowym turnieju ITF 4 do lat 18.
Zrobi∏a to w bardzo efektownym stylu, ˝adna z przeciwniczek
nie zdo∏a∏a urwaç jej seta.
Swoje pierwsze turniejowe zwyci´stwo odnios∏a Asia Grzegrzó∏ka. Okaza∏a si´ najlepsza w wojewódzkim turnieju klasyfikacyjnym. W finale po zaci´tym trzygodzinnym meczu pokona∏a
Karolin´ Sylwanowicz z Bia∏egostoku.
Sukces by∏ podwójny, bo w parze z klubowà kole˝ankà Zosià Kulig triumfowa∏y równie˝ w grze podwójnej.
Maciek KierkuÊ po lipcowym zwyci´stwie w deblu w Mistrzostwach
Polski Kadetów (do lat 16) odniós∏
kolejny sukces w tej konkurencji.
W parze z Damianem Okrutnym doszed∏ do fina∏u presti˝owego turnieju
TE 2 Tomaszewski Cup.
Warto wspomnieç równie˝ o tym, ˝e
dru˝yna m∏odzików wystàpi∏a w fina∏ach Dru˝ynowych Mistrzostw Polski do lat 14, w których uczestniczy∏o 8 najlepszych ekip z ca∏ego kraju. UKT RadoÊç 90 w sk∏adzie Tomasz
Kubik, Adam Kostrzewa, Micha∏ Wargocki i Krzysztof Dru˝yƒski zajà∏ siódme miejsce.
We wrzeÊniu UKT RadoÊç 90 organizuje Mistrzostwa Warszawy do lat 14 (18–19 wrzeÊnia) oraz do lat 16 (25–26 wrzeÊnia). Po tych zawodach b´dzie mo˝na podsumowaç ca∏y sezon.
Klub rozpoczyna równie˝ nabór dzieci do szkó∏ek tenisowych.
Zapraszamy wszystkich ch´tnych, równie˝ doros∏ych i m∏odzie˝.
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Sàsiedzka Liga

Siatkówki
Konczà si´ wakacje, a siatkarze
koƒczà okres ci´˝kich przygotowaƒ do nowego sezonu ligowego
2010/2011. Jak co roku rozgrywki
Sàsiedzkiej Ligi Siatkówki rozpocznà si´ w drugiej po∏owie paêdziernika. Regulamin i system
rozgrywek pozostajà bez zmian.
Zg∏oszenia do nowego sezonu
przyjmowane b´dà wy∏àcznie
w formie papierowej (druk zg∏oszenie na stronie Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna) do 5
paêdziernika br. w siedzibie Stowarzyszenie w ka˝dy wtorek w godz.
20.00–22.00. Mo˝na tak˝e skorzystaç ze skrzynki pocztowej SSSM
zawieszonej na bramie przed wejÊciem do OSP Stara Mi∏osna.
Organizator Ligi
Pawe∏ Malinowski

Qlturka

W pu∏apce nijakoÊci
„Hurt Locker.
W pu∏apce wojny”,
re˝. Kathryn Bigelow
Odkry∏am
niedawno
w Weso∏ej bibliotek´ filmów
– serdecznie polecam –
mo˝emy zobaczyç wiele
cennych obrazów zupe∏nie
za darmo. Ale nie na tym chc´ si´ skupiç. Korzystajàc z tej wspania∏ej biblioteki, postanowi∏am
w koƒcu obejrzeç wielkiego wygranego ostatnich Oscarów, film, który pobi∏ nie tylko s∏ynny
„Avatar”, ale te˝ moje ukochane „B´karty wojny”. W dodatku nas∏ucha∏am si´ o nim mnóstwo
od zachwyconych obrazem Kathryn Bigelow
znajomych. Chodzi oczywiÊcie o „Hurt Locker.
W pu∏apce wojny”. I, niestety, po raz kolejny nie
zgadzam si´ z opinià publicznà.
Jako osoba, której niesamowicie zale˝y
na aktywizacji kobiet w ró˝nych m´skich do tej
pory Êrodowiskach i równouprawnieniu, niezmiernie si´ ciesz´, ˝e pani Kathryn Bigelow
dosta∏a tyle Oscarów za swoje dzie∏o (dokopujàc przy tym swemu by∏emu m´˝owi Jamesowi
Cameronowi, co za satysfakcja!). Jednak
w tym przypadku musz´ powiedzieç, ˝e by∏a to
ogromna niesprawiedliwoÊç. Przynajmniej wed∏ug mnie. Po pierwsze i najwa˝niejsze, sam
temat filmu jest niczym pisany pod amerykaƒskà publik´ – z∏y George Bush wys∏a∏ naszych
biednych ˝o∏nierzy na wojn´: zobaczcie, jak oni
tam cierpià. OsobiÊcie równie˝ jestem przeciwniczkà wojen wszelakich, szczególnie ciàgnà-

cych si´ niemi∏osiernie
konfliktów zwiàzanych
z Bliskim Wschodem.
Ale ten film do mnie
w ogóle nie przemawia.
Po pierwsze, kochana
pani re˝yser od poczàtku
traktuje nas jak idiotów.
Dostajemy mora∏ filmu
zapisany dos∏ownie czarno na bia∏ym jeszcze
przed rozpocz´ciem jakiejkolwiek akcji. Nie
wiem, jak niski intelektualnie musia∏by byç widz,
˝eby sam tego nie wysnuç, ale umieszczanie
tych s∏ów na poczàtku obrazu to za ma∏o, ˝eby
go skreÊliç. Jest o wiele wi´cej.
Film jest stworzony zupe∏nie schematycznie,
nie dostrzegam w nim nic, ale to nic oryginalnego. Ot, grupa saperów w Iraku ci´˝ko prze˝ywa
wojn´; oczywiÊcie musi mieç amerykaƒskiego
bohatera, który nara˝a si´ wbrew rozkazom itd.,
itp. Nie ma spójnej fabu∏y, wszystko sprawia
wra˝enie s∏abo splecionych ze sobà pojedynczych (i zarazem niemal identycznych) historii.
Nie wiem, czy to przez to, ale film okropnie mnie
wynudzi∏. Lubi´ ambitne kino, ale na pewno nie
nudne kino. Gdyby by∏o nam ma∏o mora∏ów,
jeszcze jeden zostaje wyg∏oszony pod koniec,
ale nie b´d´ Wam zdradzaç koƒca. Po prostu
bàdêcie przygotowani na kolejnà nienaturalnà
pogadank´ o tym, co sami mogliÊmy wywnioskowaç z filmu.

Kleszcze – êród∏o chorób psów
Kleszcze sà przyczynà
powa˝nych zaburzeƒ zdrowia psów. Wynika to zarówno z faktu samego paso˝ytowania kleszcza na
psie, jak i z przeniesienia
przez niego chorób. Do
najcz´Êciej wyst´pujàcych
chorób nale˝à:
• babeszjoza, zwana te˝ piroplazmozà,
• erlichioza,
• borelioza.
Najcz´Êciej spotykanym problemem sà zachorowania psów na babeszjoz´. Schorzenie to
wywo∏uje pierwotniak bytujàcy w erytrocytach.
Na Êwiecie jest wiele gatunków babeszji, natomiast w Polsce choroba ta wywo∏ywana jest
g∏ównie przez Babusia canis. Wyst´powanie tego paso˝yta jest ÊciÊle zwiàzane z wyst´powaniem na danym terenie kleszczy m.in. z gatunków: Ixodes ricinus lub Dermacentor reticulatus.
Do zaka˝enia dochodzi podczas zasysania krwi
przez kleszcze, które poprzez skór´ wraz ze

swojà wydzielinà z gruczo∏ów Êlinowych wprowadzajà pierwotniaka. Istnieje te˝ mo˝liwoÊç zaka˝enia jednego psa od drugiego, ale tylko drogà transfuzji krwi, gdy zwierz´, od którego pobrano krew, by∏o nosicielem choroby. Psy na
drodze innych bezpoÊrednich kontaktów, np. zabawy, nie mogà zakaziç si´ od siebie. Na szcz´Êcie babeszjoza nie stanowi zagro˝enia dla cz∏owieka. W Europie choroba ta nie dotyczy kotów.
Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni
do kilku tygodni. Objawy kliniczne sà nast´pstwem nasilonego rozpadu erytrocytów. Poczàtkowo pojawia si´ wysoka goràczka (do 42°C),
nast´pnie do∏àcza si´ hemoglobinuria (dajàca
czerwonobrunatne zabarwienie moczu) i wysoka
bilirubinemia (objawiajàca si´ ˝ó∏taczkà). Babeszjoza mo˝e mieç postaç nadostrà, ostrà i przewlek∏à. W postaci ostrej i nadostrej mo˝liwe jest
równie˝ wystàpienie kulawizn i zaburzeƒ ruchu.
Te postacie mogà prowadziç cz´sto do Êmierci
zwierz´cia. W postaci przewlek∏ej mo˝e wystàpiç
goràczka, brak ∏aknienia, ˝ó∏taczka, powi´kszenie
wàtroby, Êledziony. Choroba ta w d∏u˝szym okre-

OczywiÊcie nie jest to
film zupe∏nie bez zalet. Nie
mog´ nic z∏ego powiedzieç
na temat aktorstwa –
wszystko w tym zakresie
by∏o jak trzeba. Znalaz∏y
si´ tu momenty dotykajàce
serca. Pod koniec filmu
pojawiajà si´ bardzo ciekawe uj´cia, obrazujàce
w nowy sposób ogrom
zniszczeƒ psychicznych,
jakie w cz∏owieku powoduje wojna. To na pewno.
Jednak to za ma∏o na presti˝owe nagrody, przynajmniej wed∏ug mnie.
Podsumowujàc, nie widz´ nic szczególnie oryginalnego w obrazie Bigelow.
Kolejny amerykaƒski film o wojnie, który ma malutkie zadatki na nowe spojrzenie na ten temat, ale
– podkreÊlam – drobniutkie. Przynajmniej wed∏ug
mnie. Nie sàdz´, aby scenarzysta musia∏ si´
szczególnie wysiliç, aby wymyÊliç t´ ma∏o spójnà
histori´ – na pewno nie bardziej ni˝ Tarantino, który niemal od nowa napisa∏ histori´ II wojny Êwiatowej, u˝ywajàc do tego nieograniczonej wyobraêni i na pewno ogromnej wiedzy, która pozwoli∏a mu odtworzyç realia tamtych czasów nawet w gestach i j´zyku bohaterów, o czym kiedyÊ
pisa∏am. Na miejscu Quentina wysz∏abym obra˝ona z sali, gdzie rozdawano Oscary. Pociesza
mnie jednak to, ˝e za par´, mo˝e par´naÊcie lat
nikt nie b´dzie pami´ta∏ kolejnego obrazu o amerykaƒskiej wojnie. Wi´cej osób zapami´ta na
pewno kultowe, chocia˝ nieraz niedoceniane dzie∏a kultowych twórców.
Martyna Nowosielska
sie mo˝e prowadziç do uszkodzenia wielu narzàdów wewn´trznych oraz oÊrodkowego uk∏adu
nerwowego. Wiadomo równie˝, ˝e w przebiegu
babeszjozy mo˝e dochodziç do tworzenia si´
w organizmie psa przeciwcia∏ skierowanych
na niszczenie w∏asnych erytrocytów. Nasilenie
objawów zale˝y od zjadliwoÊci pierwotniaka,
a tak˝e od indywidualnej odpornoÊci psa. W Unii
Europejskiej dopuszczona jest do stosowania
szczepionka przeciwko babeszjozie, niestety
w Polsce tego preparatu nie ma w sprzeda˝y.
Na polskim rynku stosowane sà obecnie dwa
preparaty do leczenia babeszjozy: Imizol i Carbesia firmy Schering-Plogh. Uzupe∏nieniem podstawowej terapii jest leczenie objawowe, m.in. podawanie p∏ynów wieloelektrolitowych, witamin,
preparatów nasercowych, itp.
Najlepiej jednak nie dopuszczaç, aby nasz
pies mia∏ kleszcze i dlatego nale˝y stosowaç
preparaty ochronne w formie spot-onów (np.
Exspot) lub obro˝y (np. Kiltix).
Katarzyna Zakrzewska
lekarz weterynarii
Gabinet Weterynaryjny – Weso∏a,
ul. Rubinowa 14, tel. 22 773 13 89
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Klub Kultury „Marysin”

Artystycznie, kreatywnie, aktywnie i z pasjà
Masz hobby? JakieÊ
zaj´cie jest twojà pasjà? Przyjdê do nas!
Czekamy na Ciebie!!!
Klub jest otwarty
dla wszystkich grup
wiekowych, od najm∏odszych
dzieci
do seniorów. Ka˝dy
mo˝e tu znaleêç coÊ
dla siebie. Jest miejscem prezentacji w∏asnych osiàgni´ç, rozwijania pasji, umiej´tnoÊci i wiedzy. U nas sp´dzisz czas kulturalnie, niebanalnie i ciekawie. Zaglàdaj na stron´ internetowà, aby nie ominàç ˝adnej imprezy:

www.klubkultury.marysin.net
Serdecznie zapraszamy na najbli˝sze
wydarzenia dla dzieci:
● 20 wrzeÊnia (poniedzia∏ek), godz. 16.
Galeria M∏odego Artysty – wystawa
prac z konkursu,, Wakacyjna przygoda”.

●

29 wrzeÊnia (Êroda),
godz. 16.
Odwiedziny Pana Karpia
– spotkanie z autorem ksià˝eczki dla dzieci pt. „Pan
Karp kontra Czarny Ptak”.
Organizujemy równie˝
imprezy cykliczne, takie jak:
• Wawerski Przeglàd Taƒca Towarzyskiego i Nowoczesnego
• plenery i konkursy plastyczne
• festyny rodzinne
• koncerty
• imprezy okolicznoÊciowe dla dzieci
i m∏odzie˝y.

Zach´camy do udzia∏u w prowadzonych przez nas zaj´ciach:
• Aerobik
• Balecik
• Formacja taneczna
• Ceramika
• Plastyka
• Rysunek sztalugowy
• Robótkowe ró˝noÊci dla seniorów
• Keyboard/Pianino
• Gitara
• Informatyka
• Klub Seniorów
• Zaj´cia teatralne
• Taniec nowoczesny i hip-hop
• J´zyk angielski
• Bryd˝ towarzyski
• Kursy prawa jazdy
• Âpiew – Uniwersytet III wieku

Dla najm∏odszych mieszkaƒców
Wawra nasza placówka prowadzi coroczne akcje Lato i Zima w MieÊcie.
Razem z naszymi partnerami realizujemy nowe projekty, chcàc w ten sposób
w jak najwi´kszym stopniu zaspokoiç
potrzeby mieszkaƒców.

Klub Kultury „MARYSIN”
ul. Korkowa 96, 04-519 Warszawa,
tel./faks 22 812-01-37,
e-mail: k.k.marysin@wp.pl
www.klubkultury.marysin.net

Klub Kultury Zastów

Z fortepianu Pana Fryderyka
To projekt artystyczno-edukacyjno-wychowawczy przeznaczony dla osób
od 0 do 100 lat, którego celem jest
uczczenie 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, uÊwiadomienie roli muzyki Chopina w rozwoju dziecka, nastolatka, doros∏ego oraz stworzenie
warunków do przybli˝enia muzyki klasycznej w nowatorskiej formie.
Jest on realizowany od stycznia do listopada 2010 r. W ramach projektu
planowane sà:
● Warsztaty z zakresu terapii muzykà
dla animatorów kultury, nauczycieli,
rodziców, które pomogà zrozumieç,
jakà wartoÊç niesie s∏uchanie muzyki
klasycznej.
● Ogólnopolski Konkurs Muzyczny
„Chopin inaczej” na instrumentalne
wykonanie utworu Fryderyka Chopina z wy∏àczeniem fortepianu, pianina,
keyboardu. Konkurs skierowany jest
do muzyków amatorów od 13 lat i doros∏ych bez ograniczeƒ wiekowych.
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●

Ogólnopolski Konkurs Malarski „Lato
inspirowane muzykà Fryderyka Chopina” w ramach III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Cztery pory
roku – lato”. Celem jest zilustrowanie

●

jednej z pór roku – lata – p´dzlem, który „poprowadzi” muzyka Chopina.
„Z fortepianu Pana Fryderyka” to
impreza fina∏owa w halach namiotowych w formie dzia∏aƒ animacyjnych
skupionych wokó∏ muzyki kompozytora, teatru, taƒca, Êpiewu, zabaw
muzycznych, wystaw malarskich,
warsztatów, wystawy poÊwi´conej ˝yciu i twórczoÊci Fryderyka Chopina.

Wa˝ne daty:
• styczeƒ 2010 r. – rozpocz´cie projektu,
• kwiecieƒ 2010 r. – warsztaty z zakresu
terapii muzykà,
• czerwiec 2010 r. – przes∏uchania w Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym
„Chopin inaczej”, rozdanie nagród,
• paêdziernik 2010 r. – Ogólnopolski
Konkurs Malarski „Lato inspirowane muzykà Fryderyka Chopina”otwarcie wystawy i rozdanie nagród,
• listopad 2010 r. – koncert laureatów
Ogólnopolskiego Konkursu Muzycznego „Chopin inaczej”,
• 7 listopada 2010 r. – „Z fortepianu
Pana Fryderyka” – impreza fina∏owa,
• grudzieƒ 2010 r. – zakoƒczenie projektu.

Klub Kultury „Anin”

Aninianinie, sp´dzaj
wolny czas w „ANINIE”
Otwarcie Klubu Kultury „ANIN”
nastàpi∏o w styczniu 1983 roku.
Dzia∏alnoÊç Klubu stara∏am si´ tak
zaplanowaç, aby ka˝dy mieszkaniec,
w ka˝dej grupie wiekowej od przys∏owiowego przedszkolaka po seniora,
móg∏ znaleêç coÊ dla siebie.
Jednym z celów mojego dzia∏ania
jest u∏atwienie wszystkim dost´pu do
kultury i rozrywki. Nasz Klub sta∏ si´
dla wielu mieszkaƒców Anina i okolic
odskocznià od otaczajàcej nas rzeczywistoÊci. Jest miejscem prezentacji
w∏asnych osiàgni´ç, pasji, wiedzy, zami∏owaƒ. Bo, jak mówià s∏owa piosenki napisanej i wykonywanej przez nasz
Kabaret Seniorów „Zadra”:
...Gdy raz trafisz do „Anina”

ciàgnie z Tobà wraz rodzina
Bo w „Aninie” ˝ycie minie Ci bajecznie,
niebanalnie, kulturalnie
i Êwiàtecznie.
Tylko tutaj relaksowo
sp´dzisz czas,
Bo tu KLUB KULTURY „ANIN” jest
i bawi nas.
W naszym Klubie dzia∏ajà liczne sekcje i zespo∏y zainteresowaƒ.
Tygodniowy plan zaj´ç Klubu Kultury „ANIN” skierowany jest do bardzo
ró˝norodnych odbiorców. Znaleêç
w nim mo˝na propozycje przeznaczone
zarówno dla dzieci i m∏odzie˝y, jak

i dla doros∏ych. Zaj´cia prowadzone
sà przez wysokiej klasy instruktorów,
fachowców w swojej dziedzinie. Poni˝ej przedstawiamy bie˝àcy grafik zaj´ç.
JeÊli masz ciekawe pomys∏y, marzenia, podziel si´ nimi z nami – postaramy si´ je zrealizowaç.
Dyrektor Klubu Kultury „ANIN”
Maria Wierzbicka-Dziedzic
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Kinderbale i inne imprezy, dj, prowadzenie,
konkursy, 502 600 775. www.djalicja.waw.pl
◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel.
501 707 236.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy jako opiekunka lub niania.
Referencje. Praktyka krajowa i zagraniczna.
Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi. Tel:
22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Business & General English – lektorka akademicka tel: 604433728.
◗ Zak∏ad Przetwórstwa Rybnego zatrudni: 1/
osob´ ze znajomoÊcià technologii ˝ywnoÊci w tym procedur HACCP, 2/ samodzielnego pracownika d/s handlowych, 3/ pracownikó do obróbki ryb (mo˝liwoÊç przyuczenia w zawodzie). Zg∏oszenia: Sulejówek, ul. Kombatantów 130 Od wtorku
do piàtku w godz. 10–18.
◗ Zatrudni´ do sprzeda˝y prywatnych emerytur i innych nowoczesnych produktów finansowych (bankowo-inwestycyjnych) oferowanych przez holenderskie korporacje finansowe. Jacek.Rembiszewski@polrentier.pl
◗ Korepetycje z chemii, studentka UW, Warszawa Rembertów, tel. 607-216-317.
◗ Us∏ugi transportowe sam. Mercedes Sprinter, ∏ad. 1400 kg, szybko, solidnie. Telefon: 602 184 541.
◗ Stylistyczne warsztaty dla 2–3 osób, kompozycja stroju, nauka makijazu, dobór kolorów. Zapisy – 502 600 775.
◗ Zak∏ad szewski przy ul. Jeêdzieckiej Nr. 20
tel. 697 055 899 czynny: wtorek i czwartek
od 10–18-tej, w sobot´ od 11–16-tej. Zaprasza. Us∏ugi sà tanie i solidne.
◗ Angielski, niemiecki. Studentka germanistyki poszukuje ch´tnych do nauki j. niemieckiego i j. angielskiego. Wszystkie poziomy. Mo˝liwoÊç dojazdu do ucznia.
Tel. 518-339-517.

◗ Sprzedam nowà niszczark´ Fellowes PS-60
– okazja, na gwarancji! Tel. 601 864 390.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy szary firmy Chicco Proxima 0–18kg w stanie bardzo dobrym cena ok. 200 z∏ oraz materac
kokosowo-gryczany. Tel. 728 201 033.
◗ Sprzedam Casio CDP-100: Pianino cyfrowe. Stan idealny, 88 pe∏nowymiarowych,
dynamicznych klawiszy, peda∏, zasilacz,
nogi w komplecie. Gwarancja 1,5 roku. Dobra Cena. Telefon: 792-365-686.
◗ Ogrody – piel´gnacja, nawo˝enie, sadzenie,
koszenie, przycinanie, nawadnianie, inne,
solidnie; tel. 693 022 301 607 973 803.
◗ Opieka nad grobami – tanio i solidnie.
Tel. 607 973 803.
◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki, pod∏àcz´, us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, gaz, C.
O. Tanio!!! Solidnie!!! tel. 22 773-82-27 lub
kom. 503 583 568.
◗ Glazura – hydraulika ogrzewanie pod∏ogowe, uk∏adanie glazury, terakoty, paneli pod∏ogowych, wymiana drzwi, uszczelnianie
tarasów i wszelkie remonty osobiÊcie.
Tel. 502-215-245.
◗ Audyty i certyfikaty energetyczne, termowizja w budownictwie, www.SAQR-Therm.pl,
telefon 519-698-928.
◗ Gabinet Weterynaryjny ul. Hebanowa 16 oferuje opiek´ stacjonarnà dla kotów na czas
wyjazdu w∏aÊciciela. Tel. 22 773 10 88,
606 482 555.
◗ DoÊwiadczony artysta malarz wykona portret ze zdj´cia. Format oraz cena do uzgodnienia, tel: 609 25 83 41.
◗ Sprzedam rower dzieci´cy (3-6 lat), stan
idealny, ko∏a boczne i kask gratis,
tel. 695 582 247.
◗ Okresowe przeglàdy techniczne budynków
(roczne i pi´cioletnie) – tel. 503 583 568.
◗ Matematyka!! Studentka SGH udzieli korepetycji z matematyki na poziomie szko∏y
podstawowej, gimnazjum i liceum.
Tel. 609084967.

REKLAMA
Informacje o zasadach reklamowania
w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym

reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

Us∏ugi posadzkarskie
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy 8
tel. 22 773 28 98, 603 379 677
◗ Studenta/studentk´ do wyszukiwania i weryfikacji ofert -praca w necie. Wskazany
dobry angielski w piÊmie. Ew. praca w domu w internecie. Tel. 22-7731175 lub
501080826.
◗ Francuski z dojazdem – absolwentka Sorbony tel. 602 276 202.
◗ Przyjm´ u˝ywanà, sprawnà kuchenk´ mikrofalowà tel. 22 427 32 78.
◗ Peugeot 106 1998 r. – sprzedam. 954 cm3,
przebieg 98 tys., elek. szyby, klimatyzacja,
wspomaganie kierownicy, radio. Cena 4950 z∏ (do negocjacji) tel. 602-306969, 602-522-924.
◗ Poszukujemy pracowników na stanowisko:
mechanik, blacharz, lakiernik samochodowy. CV e-mailem: praca@e-carservice.pl
◗ Korepetycje z biologii (wszystkie stopnie
nauczania w∏àcznie z przygotowaniem
do matury) i chemii (poziom gimnazjum).
Absolwentka Wydzia∏u Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tel. 508-401-244.
◗ Sprzedam amerykaƒskà sukni´ Êlubnà firmy Sincerity, model 3315, na wzrost 175,
kolor ivory, bolerko gratis, niedrogo, tel.
kontaktowy 22 7735246.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne). Tel. 22-773-19-85.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu tel.: 22-773-28-21, 506-032-318.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 603-313-938.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom
w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31,
kom. 604 753 455.

◗ Kuchenki gazowe, zmywarki, pralki pod∏àcze oraz inne us∏ugi hydrauliczno-sanitarne, drobne prace typu „z∏ota ràczka”.
Tel. 22 773-82-27 lub 516-262-825.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów
– tel. 22 773-49-64, 602-707-127.
◗ Wró˝enie – lepsze samopoczucie. Tel.
691-257-038.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD,
tak˝e inne tel. 501-975-329.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”.
Tel. 22-783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe – mycie
dachów, podcinanie i wycinanie drzew,
czyszczenie rynien itp. Tel. 606-808-358.
◗ Mistrz kominiarski poleca: obowiàzkowe
przeglàdy roczne, czyszczenie, udra˝nianie, uszczelnianie przewodów kominowych, monta˝ nasad wiatrochronnych, opinie do architektury, gazowni oraz dla ubezpieczyciela domu. Tel. 507196669.
◗ Dj na urodziny, imieniny lub na innà imprez´, konkursy, prowadzenie, nag∏oÊnienie,
oÊwietlenie. Tel. kont. 502 600 775 lub
22 773 35 61.
◗ Us∏ugi geodezyjne – mapy do projektów,
ZUD, tyczenia, inwentaryzacje, tel. 22-77330-44, kom. 508 895 802.
◗ Sprzedam meble sosnowe: stó∏ o Êr. 104144/75 z 4 krzes∏ami tapicer. (c. zieleƒ), rega∏ 83/191/31, komoda 123/80/38 (2drzwi i 4szuflady). Stan bardzo dobry.
Tel. 600 024 315.
◗ Sprzedam wann´ akrylowà 160cm oraz
materac 200cm x 140cm. 22-392-94-26.
◗ Kupi´ dzia∏k´ budowlanà, min. 1000 m2.
Telef. 608 069 169.

OG¸OSZENIA
DROBNE
publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

lub numerem telefonu

Og∏oszenia prosimy przesy∏aç
e-mailem na adres:

607-31-46-67

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

W A W E R S K I E w i a d o m o Ê c i s à s i e d z k i e - pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer.
Redaguje zespó∏: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Hanna Kowalska (sekretarz redakcji), Joanna Januszewska-MiÊków (reklama).
Foto: Hanna Kowalska, autorzy.
Kontakt z redakcjà: tel. 22-810-26-04, fax: 22-812-09-98, e-mail: redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
Adres do korespondencji: ul. Zwyci´zców 20, lok. 2, 03-936 Warszawa.
Wydawca: J-PROPERTY. Nak∏ad: 5000 egz. Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych i nie gwarantuje ich publikacji.
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.
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Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa
tel. 22 40 30 765
Godziny otwarcia:
Pon.–pt. 900–2000
Sob. 900–1400
• Medycyna estetyczna:

Botox, kwas hialuronowy, mezoterapia, peelingi
medyczne, depilacja laserowa VPL
• Kosmetyka twarzy i cia∏a
• Makija˝ permanentny BioEvolution
• Przed∏u˝anie i zag´szczanie rz´s metodà
Nouveau Lashes
• Odm∏adzanie metodà radiofrekwencji RF
• Lipoliza kawitacyjna (modelowanie sylwetki) –30%
• Piel´gnacja d∏oni i stóp – nowa oferta
• Gabinet masa˝u
• Bogata oferta zabiegów redukujàcych
przebarwienia skóry

www.medikocentrum.pl

