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Drodzy Czytelnicy!
Miesiàc temu cz´Êci z Was
zaprezentowaliÊmy „numer
zerowy” naszej gazety. By∏
on kolportowany w mniejszym nak∏adzie, wi´c zapewne spora cz´Êç z Paƒstwa nie mia∏a okazji si´
z nim zapoznaç. Pozwol´
sobie zatem powtórzyç informacj´ o korzeniach oraz linii programowej
naszego wydawnictwa.
„Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie” to siostrzana wersja wydawanych od ponad 11 lat
w Weso∏ej „WiadomoÊci Sàsiedzkich Stara Mi∏osna”. DoÊwiadczenia zebrane 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 pomijajà inni: na ludzkich pasjach, realizowanych marzeniach, na ciekawych inicjatywach, na ludziach, którzy tu,
w Wawrze, w swoim otoczeniu robià drobne, ale
jak 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 bardziej wskazywaç, jak dany problem rozwiàzaç.

Szanowni Paƒstwo,

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:

miesiàc temu oddaliÊmy w Paƒstwa r´ce zerowy numer „Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Niezmiernie cieszy nas ciep∏e przyj´cie, z jakim spotka∏
si´ nasz miesi´cznik. Wierzymy, ˝e
wÊród jego obecnych lub przysz∏ych
Czytelników sà osoby, które chcia∏yby
byç kimÊ wi´cej ni˝ tylko odbiorcami
ju˝ gotowego pisma. JeÊli tak, serdecznie zapraszamy do wspó∏pracy.
Poszukujemy ludzi, którym nie sà
obce sprawy lokalne i którzy poruszajàc
si´ w obszarze takich w∏aÊnie spraw,
chcieliby realizowaç swoje umiej´tnoÊci

• 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.

WAWER

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
osoby, które chcia∏yby 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 6 tys. egz.
Wkrótce te˝ pojawi si´ jego elektroniczna wersja, o czym z satysfakcjà poinformujemy niezw∏ocznie na naszych ∏amach.
˚yczymy mi∏ej lektury!
Redaktor naczelny
Marcin J´drzejewski

W sprawie szczegó∏owych warunków wspó∏pracy prosimy o kontakt telefoniczny bàdê e-mailowy:

Redakcja
„Wawerskich WiadomoÊci
Sàsiedzkich”
tel. 22 810-26-04 wew. 25
lub 607-288-793
e-mail: redakcja.wawer@
wiadomoscisasiedzkie.pl
Hanna Kowalska
sekretarz redakcji
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– jak wyobra˝asz sobie naszà dzielnic´ za cztery lata?
„Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie” serdecznie zapraszajà wszystkich mieszkaƒców Wawra do wyra˝enia swojej opinii na temat oczekiwaƒ inwestycyjnych na najbli˝sze cztery lata.
Czego brakuje Paƒstwu w naszej dzielnicy? Co, Paƒstwa zdaniem, powinno byç priorytetem inwestycyjnym w najbli˝szym czasie? Wszelkie sugestie prosz´ przysy∏aç na adres e-mailowy:
WAWER2014@WIADOMOSCISASIEDZKIE.PL
Najlepsze propozycje opublikujemy na ∏amach naszego pisma, zaÊ ca∏y pakiet Paƒstwa sugestii
przeka˝emy nowej Radzie Dzielnicy.
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Otwarcie basenu w Aninie!
Ju˝ za kilka dni czeka mieszkaƒców Dzielnicy Wawer wielkie wydarzenie.
W ostatnim tygodniu
paêdziernika nastàpi
d∏ugo
oczekiwane
otwarcie nowego basenu w Aninie. Do dyspozycji u˝ytkowników zostanie oddany obiekt z licznymi

w wodzie sp´dziç czas, przygotowano sale fitness, si∏owni´
oraz sale do squasha wyposa˝one w specjalistyczny sprz´t
sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych. W okresie letnim
swe podwoje otworzy usytuowany na terenie obiektu
skate-park, w którym b´dzie
mo˝na dowolnie konfigurowaç
ustawienie pochylni
i ramp, zimà zmieniany w lodowisko.
Zg∏odnia∏ych
po
sportowych szaleƒstwach wawerczyków ugoÊci barek
gastronomiczny.
Aniƒski kompleks
sportowy imponuje

nie tylko oferowanymi atrakcjami, ale
równie˝ zagospodarowaniem terenu,
jaki go otacza. Przed wejÊciem g∏ównym znajduje si´ nowoczesny parking,
z kolei na ty∏ach obiektu – pi´knie zaprojektowany park. Posadzono liczne
krzewy i kwiaty, a wzd∏u˝ alejek ustawiono ∏awki.
Micha∏ Wieczorek

atrakcjami: 25-metrowym basenem
przeznaczonym dla amatorów p∏ywania, mniejszym rekreacyjnym basenem
po∏àczonym specjalnà Êluzà z oczkiem
wodnym znajdujàcym si´ na zewnàtrz
obiektu oraz z 60-metrowà zje˝d˝alnià.
Dla osób szukajàcych relaksu zaprojektowano basen z hydromasa˝em, jacuzzi oraz sauny: suchà i mokrà. Dla
chcàcych aktywnie, ale niekoniecznie

Do˝ynki 2010
Do˝ynki to Êwi´to plonów. Tradycyjnie obchodzone sà w okresie przypadajàcym na równonoc jesiennà. Wówczas
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sk∏adamy podzi´kowanie rolnikom za trud, jaki towarzyszy ich
pracy. Tegoroczne Do˝ynki Diecezjalno-Gminne odby∏y si´
w T∏uszczu. Rozpocz´∏a je msza
Êw. polowa w intencji rolników,
sprawowana przez ks. arcybiskupa Henryka Hosera.
W naszej dzielnicy w niektórych koÊcio∏ach do˝ynki
te˝ sà obchodzone. Na
przyk∏ad 5 wrzeÊnia odby∏y
si´ uroczystoÊci do˝ynkowe
w Miedzeszynie. Tutaj nie
chodzi tylko o zakoƒczenie
wszystkich najwa˝niejszych prac
polowych zwiàzanych ze zbiorem zbó˝ – jest to dzieƒ, gdy
mo˝emy Êwi´towaç zakoƒczenie
naszych codziennych trudów.

Na placu przykoÊcielnym wystawiono
tegoroczne plony. By∏y owoce, przetwory, Êwie˝y chleb ze smalcem do
spróbowania i inne wiktua∏y.
W∏odzimierz Zalewski

Sprawozdanie radnego 2010
Szanowni Paƒstwo,
mija ju˝ czwarty rok, odkàd w ostatnich wyborach
samorzàdowych, oddajàc
na mnie g∏os, obdarzyli
mnie Paƒstwo swoim zaufaniem. Pozwolili mi Paƒstwo w ten sposób pe∏niç
w Waszym imieniu mandat
radnego Dzielnicy Wawer.
Uwa˝am, ˝e tak jak przed
czterema laty zaprezentowa∏em Paƒstwu propozycj´ dzia∏aƒ,
jakie chcia∏em podjàç, tak teraz nale˝y
przedstawiç sprawozdanie z tego, co
uda∏o si´ wykonaç. Mam równie˝ nadziej´, ˝e zach´c´ w ten sposób innych
radnych do refleksji nad tym, co z programów, które prezentowali w kampanii wyborczej, zrealizowali. Licz´ równie˝, ˝e ocena reprezentantów spo∏ecznoÊci lokalnych poprzez efekty ich prac
stanie si´ pewnà niepisanà, acz obowiàzujàcà normà, powszechnie obecnà
przynajmniej na naszym lokalnym wawerskim terenie. Chcia∏bym, by ci, na
których g∏osuj´ w wyborach do Rady
Miasta i Sejmu, równie˝ podj´li takà
prób´; by nie przypominali sobie o wyborcach tylko w momencie prowadzenia kampanii. Dlatego, zgodnie z zasadà, ˝e aby zmieniç Êwiat, nale˝y zaczàç
od siebie, kieruj´ do Paƒstwa ten krótki list, b´dàcy próbà oceny koƒczàcej
si´ za miesiàc kadencji.
Z racji wieloletniej aktywnoÊci spo∏ecznej jako instruktor harcerski, organizator zaj´ç sportowych dla m∏odzie˝y i czternastoletniej pracy zawodowej zwiàzanej z realizacjà programów europejskich dla polskiej oÊwiaty
i sektora pozarzàdowego uczestniczy∏em w pracach Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Bud˝etu.
Dlatego najbardziej by∏em zaanga˝owany we wspieranie inwestycji oÊwiatowych, sportowych i inicjatyw s∏u˝àcych
naszym szko∏om i m∏odzie˝y.
Na pierwszy rzut oka mo˝na uznaç, ˝e
w tym zakresie kadencja 2006–2010
by∏a du˝ym sukcesem. Sta∏o si´ tak
dzi´ki dobrym kontaktom Zarzàdu
Dzielnicy ze stojàcym na jego czele Burmistrzem Jackiem Duchnowskim i Klubu Platformy Obywatelskiej z panià
prezydent Hannà Gronkiewicz-Waltz
i z innymi decydentami w Ratuszu. To
umo˝liwi∏o nieporównywalny z wcze-

Êniejszymi okresami boom
inwestycyjny na terenie naszego Wawra Ponad 37 mln z∏
przewidziano na inwestycje
w samym 2010 roku.
W swoich planach 4 lata
temu pisa∏em o potrzebie
budowy infrastruktury sportowej, kolejnej hali sportowej i basenu. W obecnej kadencji powsta∏ oczekiwany
od lat basen w Aninie, który
na dniach zostanie otwarty, hala sportowa w Falenicy, boiska ze sztucznà
nawierzchnià przy szkole przy ul. Wilgi w RadoÊci oraz przy XXVI LO
w Aninie zakoƒczono równie˝ budow´ biblioteki „z prawdziwego zdarzenia” w Aninie przy ulicy Trawiastej.

Miros∏aw Marczewski, 41 lat.
Absolwent Katedry Ochrony
Ârodowiska i Zasobów Naturalnych Wydzia∏u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz
studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej.
Dyrektor Generalny Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji realizujàcej w Polsce programy
europejskie dla oÊwiaty i sektora pozarzàdowego. Radny w kadencji 1998–2002, 2002–2006
i 2006–2010; wczeÊniej cz∏onek
Rady Osiedla Mi´dzylesie, wieloletni instruktor Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej, by∏y
cz∏onek G∏ównej Kwatery, Zarzàdu Okr´gu Mazowieckiego
i Szczepowy Szczepu 145 WDH.

Oczywistà sprawà jest to, ˝e ˝aden
radny sam nic nie zrobi. Ale równie˝
prawdà jest, ˝e bez jego aktywnoÊci
i prób budowania ma∏ych koalicji
zwiàzanych z konkretnymi inwestycjami nic nie powstanie. W poprzedniej
kadencji za najwi´kszy sukces zwiàzany z oÊwiatà, w którym aktywnie
uczestniczy∏em, uwa˝am wybudowanie
hali sportowej w RadoÊci.
W obecnej sukcesem mog´ nazwaç
rozpocz´cie budowy przedszkola
w Mi´dzylesiu przy ul. Âwiebodziƒskiej. Jest to sprawa, którà zajmuj´ si´

od kilku lat. Uda∏o mi si´ przekonaç
radnych i Zarzàd do tego pomys∏u.
Zosta∏a ju˝ podpisana umowa z wykonawcà i za dwa lata przedszkole integracyjne przy CZD, borykajàce si´
z trudnymi warunkami lokalowymi,
przeniesie si´ do wspania∏ego nowoczesnego obiektu.
Budowa boiska ze sztucznà nawierzchnià przy Szkole Podstawowej
nr 138 w Mi´dzylesiu to nast´pne trudne wyzwanie, któremu ostatecznie uda∏o si´ sprostaç. Po wielu trudnoÊciach,
wynikajàcych g∏ównie z braku porozumienia z w∏aÊcicielem gruntu i koniecznoÊci wycinki drzew, zosta∏a zaakceptowana zmiana bud˝etowa i w najbli˝szych dniach b´dzie rozpisany przetarg
na budow´ boiska. JeÊli warunki pogodowe pozwolà, obiekt powstanie mo˝e
jeszcze w tym roku ten.
Deklarowa∏em kontynuowanie dzia∏aƒ zarówno na rzecz naszych placówek oÊwiaty, jak i m∏odzie˝y. Dlatego
dla pracowników naszych szkó∏, przedszkoli i klubów kultury zorganizowa∏em szkolenie o programach europejskich. Mamy w tym zakresie ju˝ pierwsze sukcesy. Zespó∏ Szkó∏ przy ul. Bajkowej, dzi´ki zaanga˝owaniu Pani Dyrektor i grona pedagogicznego, otrzyma∏ grant z europejskiego programu
Comenius, a nasza wawerska m∏odzie˝
bra∏a i bierze udzia∏ w projektach wymian mi´dzynarodowych.
W swoim programie pisa∏em równie˝
o najwi´kszych bolàczkach wawerczyków, czyli o problemach komunikacyjnych. Powsta∏o rondo w RadoÊci,
utwardzone zosta∏y drogi lokalne i, co
najwa˝niejsze, zbli˝a si´ zakoƒczenie
rozbudowy W´z∏a Marsa, który u∏atwi
codzienne docieranie do pracy w centrum miasta.
Odnios∏em indywidualny sukces
w inwestycjach drogowych: w poprzedniej kadencji uda∏o si´ przekonaç Rad´ Dzielnicy, by wprowadzi∏a
do bud˝etu budow´ ma∏ej obwodnicy
Mi´dzylesia, czyli ulicy Âwiebodziƒskiej od Patriotów do Bursztynowej.
Zosta∏a ona zrealizowana w obecnej
kadencji na odcinku do ul. Po˝aryskiego. Jest to wa˝na inwestycja z racji
lokalizacji przy niej przedszkola oraz
ze wzgl´du na trwajàce prace projektowe nad inwestycjà, która zmieni obraz Mi´dzylesia. B´dzie nià budowa
tunelu pod torami kolejowymi. W syciàg dalszy na str. 4
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ciàg dalszy ze str. 3

tuacji prowadzenia prac na ulicy ˚egaƒskiej umo˝liwi wyjazd w kierunku
RadoÊci.
Praca w Komisji OÊwiaty, Kultury
i Sportu pozwoli∏a mi uczestniczyç
w wielu ciekawych inicjatywach realizowanych przez nasze szko∏y, kluby
kultury, kluby sportowe i organizacje
pozarzàdowe. Skala dzia∏aƒ podejmowanych przez te podmioty jest ogromna. Ârodki, jakie mieliÊmy do dyspozycji i którymi mogliÊmy wspieraç ich ini-

cjatywy, choç niema∏e, by∏y niewystarczajàce, by zaspokoiç t´ aktywnoÊç.
MyÊl´, ˝e mog´ w imieniu wszystkich radnych zasiadajàcych w tej komisji powiedzieç, ˝e pod wzgl´dem
liczby mieszkaƒców jesteÊmy ma∏à
dzielnicà, ale aktywnoÊcià przerastamy te najwi´ksze.
Szanowni Paƒstwo, aktywnoÊç Radnego to wspó∏praca z burmistrzem,
wspó∏dzia∏anie z innymi radnymi, jednak najwa˝niejsza jest sta∏a wspó∏praca z mieszkaƒcami, by podejmowaç te
zadania, które sà najbardziej potrzeb-

Przedszkole w Mi´dzylesiu
W Mi´dzylesiu przy ul. Âwiebodziƒskiej rozpocz´∏y si´ prace przygotowujàce teren budowy pod przysz∏e przedszkole. Wykonawca ogrodzi∏ ju˝ teren
i przygotowa∏ zaplecze dla pracowników. Nak∏adem przesz∏o 12 mln z∏
do koƒca 2012 roku powstanie du˝e
i nowoczesne przedszkole integracyjne.
O przyczyny podj´cia decyzji o budowie kolejnego przedszkola w Mi´dzylesiu zapytaliÊmy radnego Miros∏awa
Marczewskiego, który od lat zabiega∏
o t´ inwestycj´.

MM: „W Mi´dzylesiu zlokalizowane
sà 3 przedszkola, ale dwa z nich, czyli
«LeÊny zakàtek» i przedszkole przy
CZD, znajdujà si´ w wynajmowanych
pomieszczeniach, które nie spe∏niajà
wymogów niezb´dnych dla przedszkola integracyjnego.
Szczególnie dotkliwie jest to odczuwalne w przypadku przedszkola przy
CZD, które znajduje si´ w pokojach
tzw. «hotelu matki i dziecka», zaadaptowanych prowizorycznie na ten cel
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ne spo∏ecznoÊci lokalnej. Nale˝y przyznaç, ˝e wiele planów uda∏o si´ zrealizowaç, Wawer zmieni∏ si´ przez ostatnie 4 lata, a perspektywy, z racji rozpocz´tych lub zaplanowanych w wieloletnim planie inwestycyjnym dzia∏aƒ, sà
optymistyczne.
Na koniec pragn´ podzi´kowaç
wszystkim, z którymi wspó∏pracowa∏em
przez ostatnie 4 lata: mieszkaƒcom naszej Dzielnicy, wawerskim urz´dnikom,
radnym i burmistrzom.
Miros∏aw Marczewski

Szkolenie
dla m∏odych
liderów

29 lat temu. Dwa dwuosobowe pokoje
przedzielone korytarzem spe∏niajà
tam rol´ sali dla dwudziestki dzieci.
Jak widaç, stare przys∏owie o prowizorkach, które trwajà dziesi´ciolecia,
w przypadku tego przedszkola w pe∏ni
si´ sprawdzi∏o.
Za dwa lata, po przesz∏o 30 latach
prowizorki, przedszkole integracyjne
nr 86 przy CZD zostanie przeniesione
do pi´knych, nowoczesnych i przestronnych pomieszczeƒ przy ul. Âwiebodziƒskiej. Cieszy mnie to osobiÊcie,
poniewa˝ przez wiele
lat podkreÊla∏em koniecznoÊç stworzenia
przedszkola integracyjnego o standardach
nieust´pujàcych placówkom w innych krajach Unii Europejskiej.
Ale nale˝y zaznaczyç,
˝e to nie koniec inwestycji przedszkolnych.
Jest ogromna potrzeba
wybudowania przedszkola dla pasa nadwiÊlaƒskiego, o czym ju˝
wielokrotnie mówi∏em
na posiedzeniach Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu. To zadanie na kolejnà kadencj´ dla nowej
Rady Dzielnicy”.
Dzi´kujemy za wyczerpujàcà odpowiedê. Jako Redakcja ˝yczymy przedszkolakom jak najszybszej przeprowadzki do nowego budynku, a Rodzicom satysfakcji z pracy placówki w nowych
warunkach. O post´pie prac b´dziemy
Paƒstwa informowaç na bie˝àco.

Ostatnio bra∏em udzia∏
w szkoleniu kierowanym
do m∏odych liderów organizacji pozarzàdowych dotyczàcym europejskiego programu „M∏odzie˝ w dzia∏aniu”. Bardzo mnie zaciekawi∏a oferta Programu
i chcia∏bym podzieliç si´
kilkoma informacjami.
Program ten daje m∏odzie˝y w wieku od 13
do 30 lat oraz osobom pracujàcym z m∏odzie˝à
mo˝liwoÊç rozwijania swoich umiej´tnoÊci pracy w zespole, sprawdzenia znajomoÊci j´zka
obcego w Êrodowisku mi´dzynarodowym i poznania rówieÊników z innych krajów europejskich. W ramach projektów wspieranych przez
Program mo˝na wyjechaç na wymian´ mi´dzynarodowà lub na wolontariat do dowolnego kraju w Europie.
W Programie mo˝e uczestniczyç ka˝dy m∏ody
cz∏owiek bez wzgl´du na p∏eç, pochodzenie etniczne, status spo∏eczny, sytuacj´ materialnà etc.
Program k∏adzie szczególny nacisk na zwi´kszenie udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym m∏odzie˝y
z mniejszymi szansami, czyli takiej, która ze
wzgl´dów spo∏ecznych, geograficznych, zdrowotnych lub ekonomicznych ma ograniczony dost´p do edukacji, informacji i kultury. Program
wspiera m∏odzie˝ i osoby pracujàce z m∏odzie˝à
nie tylko poprzez finansowanie ich projektów, ale
tak˝e przez udost´pnianie im informacji, organizowanie szkoleƒ oraz tworzenie mo˝liwoÊci
wspó∏pracy w ca∏ej Europie i poza jej granicami.
Zach´cam do zapoznania si´ z programem
„M∏odzie˝ w dzia∏aniu”. Najbli˝szy termin sk∏adania
wniosków dla osób chcàcych skorzystaç z jego
mo˝liwoÊci to 1 listopada bie˝àcego roku.
Adres strony programu: www.m∏odziez.org.pl
Naprawd´ polecam,

Marcin J´drzejewski

Micha∏ Wieczorek

Marysin zmieni∏ si´ nie do poznania
Rozmowa z Marcinem Kurpiosem, radnym dzielnicy Wawer
z ramienia Platformy
Obywatelskiej, przewodniczàcym Komisji
¸adu Przestrzennego,
przewodniczàcym Samorzàdu Mieszkaƒców osiedla Marysin
Wawerski Pó∏nocny, in˝ynierem chemikiem, doktorem nauk technicznych.
Red.: Nied∏ugo koƒczy si´ kadencja samorzàdu. Jaka by∏a ona dla Marysina?
Co uda∏o si´ zrobiç?
MK: Bardzo dobra! Go∏ym okiem
widaç wiele zmian. Tylu inwestycji, co
przez ostatnie cztery lata, nie by∏o nigdy. Przypomnijmy sobie, jak wyglàda∏
Marysin cztery lata temu, a jak wyglàda teraz. Spójrzmy choçby na nowe
elewacje ocieplonych przez Spó∏dzielnie i wspólnoty marysiƒskich bloków.
Poza tym Marysin rozbudowuje si´,
powstajà nowe punkty handlowe – nied∏ugo na tanie zakupy, zamiast do centrum, b´dziemy jeêdzili do nowego
marketu w okolice p´tli autobusowej.
Rozpocz´∏a si´ te˝ rozbudowa przychodni przy ul. Strusia. Sam jako
mieszkaniec bloku przy ulicy Potockich
obserwuj´ z radoÊcià wszystkie te
zmiany. Ale zacznijmy od sportu. Dzi´ki staraniom radnych Warszawy,
w miejscu starego i zaniedbanego boiska osiedlowego, powsta∏ kompleks
sportowy Syrenka wraz z zapleczem.
To inwestycja, o którà nasz samorzàd
walczy∏ wiele lat i w koƒcu doczekaliÊmy si´! Na boiskach Syrenki codziennie trenuje i bawi si´ ogromna rzesza
dzieci i m∏odzie˝y. Drugi sukces to wybudowany przez naszà dzielnic´, blisko
Marysina, nowoczesny basen, który lada dzieƒ zostanie otwarty. Uczniowie
marysiƒskich szkó∏ b´dà mogli mieç
tam zaj´cia z p∏ywania, zaÊ w wakacje
czy ferie zimowe, tak jak w innych
dzielnicach, dla dzieci z naszej Dzielnicy b´dà preferencyjne ceny biletów.
Red.: Ale przecie˝ zmiany nie zasz∏y tylko
w sporcie. Jakimi jeszcze sukcesami mo˝na si´ pochwaliç?
MK: OczywiÊcie. Druga rzecz, o której mo˝na wiele mówiç i wskazywaç
sukcesy, to komunikacja. Ulica Korkowa przez wiele lat by∏a zaniedbana,

dziurawa i nierówna. Samorzàd od
dawna próbowa∏ doprowadziç do jej
remontu. W koƒcu, w tej kadencji,
remont by∏. Nie jest to, oczywiÊcie,
zas∏uga tylko naszego samorzàdu.
Zdo∏aliÊmy przekonaç burmistrza do
osobistej interwencji w tej sprawie i zaj´cia si´ problemem. Ulic´ wyremontowano poza kolejnoÊcià, wiele lat
przed przewidzianym terminem, jednoczeÊnie u∏o˝ono nowe chodniki
i przeprowadzono rewitalizacj´ zieleni.
Niejako przy okazji wykonano te˝
oÊwietlenie graniczàcej z Parkiem Matki Mojej ulicy ¸ysakowskiej, która
do tej pory by∏a „ciemnym miejscem”
na mapie Marysina. Nie zapomnijmy
te˝ o koƒczonym wielkim w´êle drogowym Marsa – P∏owiecka, który nied∏ugo zostanie otwarty i u∏atwi przejazd
przez to dawniej wiecznie zakorkowane skrzy˝owanie. W kolejnej kadencji
b´dà budowane nowe wiadukty nad linià kolejowà w ciàgu ulicy Marsa,
a póêniej estakady dla ruchu tranzytowego nad dzisiejszym skrzy˝owaniem
Marsa – Che∏m˝yƒska – Okularowa.
Gdy zostanà ukoƒczone, ruch ci´˝arówek i samochodów jadàcych spoza
Warszawy nie b´dzie zak∏óca∏ wyjazdu
z Marysina.
Red.: A czy jakieÊ sukcesy mo˝na przypisaç wy∏àcznie dzia∏aniu kierowanego przez
Pana samorzàdu?
MK: Samorzàd od kilku kadencji nie
ma niestety takiego znaczenia jak
wówczas, gdy Wawer by∏ gminà, a nie,
tak jak teraz, dzielnicà. Ale staramy si´
robiç wszystko, co w naszej mocy. Uda∏o si´ wywalczyç nowoczesne wiaty
przystankowe przy piekarni i na przystanku przy Potockich. Dotychczas
czekajàcy na autobusy w kierunku Weso∏ej czy Mi´dzylesia mokli na deszczu.
Bardzo mocno pilnowaliÊmy sprawy
tych wiat. Kolejny nasz sukces to obrona komunikacji w Marysinie. Ponad
rok temu powsta∏ szalony projekt
zmian komunikacji w ca∏ej dzielnicy
sprowadzajàcy si´ w skrócie do tego, by
zburzyç dotychczasowe tradycyjne po∏àczenia komunikacyjne i znacznie
ograniczyç liczb´ linii autobusowych
na rzecz zwi´kszenia ich cz´stotliwoÊci.
My, mieszkaƒcy Marysina, zostalibyÊmy w∏aÊciwie tylko z 520 je˝d˝àcym
bodaj˝e do Metra Politechnika i 137 –

do Wiatracznej. Uzupe∏nieniem mia∏y
byç kad∏ubkowe linie do Rembertowa
i Falenicy przez Mi´dzylesie. To by cofn´∏o o 30 lat rozwój komunikacji
w osiedlu. Uda∏o si´ nam b∏yskawicznie zorganizowaç zebranie z mieszkaƒcami i razem z samorzàdem Marysina Po∏udniowego zebraç prawie 3 tysiàce podpisów pod ˝àdaniem zachowania dotychczasowych linii autobusowych. Zacz´to nas dzi´ki tej akcji traktowaç powa˝nie. Nie wprowadzono
szkodliwych zmian, a nawet, w odpowiedzi na postulaty samorzàdu, zwi´kszono
cz´stotliwoÊç
kursowania
w weekendy linii 520 z trzech do szeÊciu autobusów na godzin´. To wszystko nasze wy∏àczne sukcesy.
Red.: A jest przecie˝ jeszcze Szybka Kolej
Miejska…
MK: Tak, choç niestety ma ona dla
mieszkaƒców Marysina marginalne
znaczenie. Szkoda, bo gdyby jà lepiej
wykorzystaç, mog∏aby byç takim naszym „naziemnym metrem”. Najwy˝sza pora uÊwiadomiç sobie, ˝e majàc
Kart´ Miejskà, warto korzystaç
z SKM i pociàgów Kolei Mazowieckich. Prosty przyk∏ad – autobus 520
jedzie do centrum miasta 30 minut,
a jak sà korki, to oczywiÊcie du˝o d∏u˝ej. Pociàg zaÊ 17 minut, niezale˝nie
od pory dnia. Poza tym w godzinach
szczytu pociàgi je˝d˝à w∏aÊciwie
co 10–15 minut. A przecie˝ tyle samo
czeka si´ na autobus. Tylko poza
szczytem warto wczeÊniej sprawdziç
godzin´ odjazdu pociàgu.
Red.: W takim razie w czym problem?
MK: Problem jest jeden: stacja kolejowa po∏o˝ona jest na uboczu osiedla,
trzeba kilku minut, by do niej dojÊç.
OczywiÊcie nie jest to problem nie
do przeskoczenia. Mo˝e w przysz∏ej
kadencji uda si´ nam doprowadziç
do uruchomienia linii autobusowej,
obs∏ugiwanej przez ma∏e jednostki, dowo˝àcej mieszkaƒców osiedla do pociàgu? Podobnà lini´ dowo˝àcà do stacji w Rembertowie majà mieszkaƒcy
osiedla Zielona w Weso∏ej. Warszawa
stawia na transport zbiorowy i komunikacj´ szynowà, wi´c jest o czym rozmawiaç. Przyda∏aby si´ te˝ inwestycja kociàg dalszy na str. 6
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ciàg dalszy ze str. 5

lei w wyglàd stacji, budowa parkingu
dla samochodów, o który wnioskowa∏
samorzàd i mo˝e zmiana nazwy stacji
z Warszawa Goc∏awek na Warszawa
Marysin, o co wystàpiliÊmy do kolei
wspólnie z w∏adzami Dzielnicy.
Red.: A co w takim razie si´ nie uda∏o?
Co trzeba prze∏o˝yç na kolejnà kadencj´?
MK: Monitoring. Marysin jest wcià˝
miejscem niebezpiecznym, wymagajàcym obserwacji przez kamery policyjne. Mówi∏o si´ o tym ju˝ wiele lat temu. Pomimo ˝e, wed∏ug danych policji
jest ju˝ du˝o bezpieczniej, my – mieszkaƒcy nie czujemy tego. Policj´ na ulicach powinno byç widaç nie tylko
za dnia, ale g∏ównie po zmroku. Druga
sprawa to problemy szko∏y podstawowej przy ul. Króla Maciusia. Jest ona
w z∏ym stanie technicznym, powinna zostaç szybko doinwestowana. Mo˝na tu te˝ wspomnieç o terenie za szko∏à. Niestety, kiedyÊ tak wytyczono granice, ˝e nie nale˝y on do dzielnicy Wawer – jest to cz´Êç Rembertowa.
Od wielu lat nasz samorzàd stara si´
doprowadziç do powstania tam zaple-

cza sportowego dla szko∏y. Niestety, teren pozostaje w gestii Ministerstwa
Obrony Narodowej, a tam trafiamy na
mur oboj´tnoÊci. Kolejna rzecz – nie
uda∏o si´ dokonaç rewitalizacji terenów komunalnych przy ul. Króla Maciusia, nie sà rozwiàzane do koƒca problemy w jednej z tamtejszych wspólnot.
Samorzàd próbowa∏ mediowaç w tej
sprawie, na razie bez rezultatów.
Red.: A co ma szanse na szybkà realizacj´?
MK: Projekt uspokojenia ruchu na
ulicy Potockich, który jest ju˝ gotowy
i czeka na realizacj´. Tarcze skrzy˝owaƒ zostanà wyniesione, dzi´ki czemu
nie b´dzie mo˝liwy przejazd przez nie
bez zmniejszenia pr´dkoÊci. Skoƒczà
si´ dzi´ki temu nocne wyÊcigi samochodów. Druga, ale najwa˝niejsza
rzecz, to ju˝ tworzony plan miejscowy
dla Marysina Wawerskiego. Jest szalenie wa˝ne, by powsta∏ szybko i by∏ dobry. Dopóki b´d´ móg∏, b´d´ tego pilnowa∏. Póki co, jako przewodniczàcy
Komisji ¸adu Przestrzennego w Dzielnicy, mam ku temu mo˝liwoÊci. Mam
nadziej´, ˝e nie zmieni si´ to w kolejnej kadencji.

Red.: Dlaczego ten plan jest taki wa˝ny?
MK: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to prawo miejscowe i podstawa w∏aÊciwego i prawid∏owego rozwoju osiedla. Plan uporzàdkuje przysz∏à zabudow´, wska˝e,
gdzie jakie budynki mogà powstaç, jakie powinno byç ich przeznaczenie.
Mieszkaƒcy nie b´dà zaskakiwani tym,
˝e na przyk∏ad ktoÊ, kto kupi∏ teren
w sàsiedztwie bloków, b´dzie móg∏ wybudowaç dowolnie wysoki budynek.
Tak jak mo˝e staç si´ teraz w przypadku planowanego bloku przy ulicy Korkowej, w pobli˝u skrzy˝owania z Potockich. JeÊli plan zostanie uchwalony
przed rozpocz´ciem budowy i b´dzie
wyklucza∏ w tym miejscu wysokà zabudow´, wszelkie wczeÊniejsze zgody
na rozpocz´cie budowy zostanà anulowane. Naprawd´ wielka szkoda, ˝e nikomu wczeÊniej nie przysz∏o do g∏owy
rozpocz´cie prac nad tym planem.
Gdyby tak si´ sta∏o, uda∏oby si´ uniknàç wielu dzisiejszych problemów.
Red.: Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.
rozmawia∏
Marcin J´drzejewski

05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1062 37
1/2
1
1070 42
0/2
2
1054 44
2/2
2
1071 63
3/3
3
986
98
0/2
4

Nr
Pow. Rejon
oferty
1315 1325 Mi´dzylesie
1316
581 Stara Mi∏osna
1269 2050 Mi´dzylesie
1234
473 Stara Mi∏osna
1037 3176 Mi´dzylesie

Rejon
Mi´dzylesie
Weso∏a
Mi´dzylesie
Stara Mi∏osna
Anin

Cena
w PLN
268.000
340.000
309.000
490.000
800.000

Cena
w PLN
1.126.000
421.000
1.537.000
550.000
2.000.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty
672
671
677
668

Pow. domu
171
86
130
103

Pow. dzia∏ki m2
450
214
150
130

Rejon
Stara Mi∏osna
Wawer
Falenica
Wawer

Cena w PLN
737.000
513.000
630.000
500.000

Rodzaj domu
segment
wolnostojàcy
segment
segment

Rok
1960
2010

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Deweloperski

Poszukujemy dla naszych klientów mieszkaƒ, domów, dzia∏ek
z terenu Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia NieruchomoÊci przyjmujemy pod:
numerem telefonu 22-773-02-70 oraz adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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Bitwa pod Falenicà - 19 wrzeÊnia 1939 roku
Znany jest ten historyczny
fakt mieszkaƒcom naszych
okolic z ksià˝ki pani Jadwigi
Dobrzaƒskiej „Falenica moja
mi∏oÊç”. By∏o to najwi´ksze
wydarzenie kampanii wrzeÊniowej w okresie II wojny
Êwiatowej w tych okolicach, tak˝e najsmutniejsze. ˚o∏nierze z 13. Dywizji Piechoty wraz z m.in.
II Lubelskim Dywizjonem Artylerii Konnej spieszyli na pomoc Warszawie. Zm´czeni byli walkami pod Samogoszczà, Osieckiem, Otwockiem,
Mlàdzem; g∏odni i niewyspani. Nie mieli tak˝e
map tych okolic. Dowiedzieli si´, ˝e Niemcy
od rzeki Âwider zbli˝ajà si´ do Falenicy i Miedzeszyna – postanowili tutaj stanàç do walki z wrogiem. Niemcy utworzyli od rzeki Âwider kocio∏.
Byli zm´czeni po pierwszych walkach o Prag´.
W okolice rzeki wys∏ali 2 pu∏ki piechoty, 2 kompanie pionierów, 1 oddzia∏ pancerny (6 czo∏gów). Kocio∏ mia∏ 10 km Êrednicy. Niemcy szli
do Êrodka tego kot∏a przez tereny g´sto zabudowane, od domu do domu, bioràc do niewoli osoby cywilne w wieku 18–45 lat. Dowódcà Polaków by∏ p∏k W∏adys∏aw Kaliƒski. W cz´Êci po∏udniowo-zachodniej i pó∏nocnej ustawi∏o si´
12 dzia∏ i 7 ckm, w cz´Êci wschodniej 2 dzia∏a.
Walka zacz´∏a si´ oko∏o godziny 10. Z prawego
skrzyd∏a obrony odparto Niemców, lecz wróg napiera∏ ze wszystkich stron. Byli w Falenicy na dworcu kolejowym. G´sty dym zas∏ania∏ okolic´, s∏ychaç by∏o warkot czo∏gów, sp∏on´∏a ul. Handlowa
(dziÊ W∏ókiennicza) zabudowana drewnianymi domami. Zgin´∏o 84 ˝o∏nierzy, 121 by∏o rannych. Tak
w skrócie opisuje wypadki pani Dobrzyƒska.

Rodzinne wspomnienie tych wydarzeƒ przekaza∏a na stronach portalu osiedlemiedzeszyn.waw.pl.
równie˝ Pani Barbara. Pisze tak:
„Wydarzenie to pami´ta rodzina R. i on sam tak˝e.
To by∏ poczàtek wojny. W nocy pali∏a si´ Falenica,
g∏ównie domy przy ulicy Handlowej, widaç by∏o ∏un´,
dym unosi∏ si´ wysoko. Na piaszczystej polanie,

Msza polowa na cmentarzu w Aleksandrowie
o której ju˝ wspomina∏am, w okolicy ul. Kwiatowej
(dziÊ Chryzantemy), gdzie lubi∏y bawiç si´ dzieci, stan´li do walki na bia∏à broƒ, na bagnety, Polacy
i Niemcy. Polacy zgrupowani na terenie „Medemu”
(schronisko dla dzieci ˝ydowskich z Warszawy
– przypis autora) odparli ten atak. Najpierw strzelali,
a gdy nie zdà˝yli na∏adowaç magazynka, walczyli

na bagnety. Ojciec ca∏y czas wraz z sàsiadem przebywa∏ w schronie, na terenie swojej posesji. Na w∏asne oczy widzia∏ p∏onàce dwa w∏asne domy zbudowane przez siebie. Udajàc si´ do schronu, zdo∏a∏ uratowaç radio, które zresztà potem musia∏ oddaç. Uratowa∏ si´ wraz z sàsiadem dzi´ki temu, ˝e wybudowa∏ schron z zau∏kami i w nich si´ schowa∏. Niemcy
kilkakrotnie zaglàdali do schronu, widzieli przeÊwit
i drugie wejÊcie, nie sàdzili, ˝e sà tam jeszcze zau∏ki, a w jednym z nich ojciec z sàsiadem. Tymczasem dzieci z matkà znajdowa∏y si´ w schronie na
posesji babci przy ulicy Popio∏ów (obecnie przy
hotelu „Boss”). W walce na bia∏à broƒ zgin´∏o wielu ˝o∏nierzy, wi´cej niemieckich, których czasowo
pochowano w pobliskim lesie. Potem, gdy Niemcy okupowali ca∏y ten teren, zw∏oki swych rodaków ekshumowali i zabrali. W schronie u babci
znajdowa∏ si´ tak˝e doros∏y syn. Gdy Niemcy penetrowali domy, weszli tak˝e do schronu babci
i zabrali jej syna do niewoli, do Niemiec. Syn prze˝y∏ ten okropny czas, wróci∏ po wojnie wyczerpany, chory i niestety po 2 miesiàcach zmar∏. Zosta∏
pochowany na cmentarzu w RadoÊci”.
Rokrocznie na cmentarzu w Aleksandrowie,
w cz´Êci wojskowej, odbywajà si´ uroczystoÊci
upami´tniajàce to wydarzenie, po∏àczone ze
Êwi´tem Szko∏y Podstawowej 76 z Falenicy.
W tym roku 20 wrzeÊnia uczniowie równie˝
wspominali patrona szko∏y 13. Dywizj´ Piechoty
Strzelców Kresowych i rocznic´ bitwy pod Falenicà.
Mszà polowà i z∏o˝eniem kwiatów uczczono pami´ç
poleg∏ych ˝o∏nierzy, których mogi∏y znajdujà si´ na
tym cmentarzu. WÊród uczestników mszy by∏ p∏k
Antoni Rogucki, jeden z niewielu ˝yjàcych ˝o∏nierzy 13. Dywizji Piechoty.
W∏odzimierz Zalewski

M´˝czyznà i kobietà stworzy∏ ich Bóg...
W dobie dezawuowania wartoÊci ma∏˝eƒto uzupe∏niajàcych si´ wzajemnie. Kobiet´
stwa i rodziny zadziwiajàce zdaje si´ byç
jako t´, która pragnie, by m´˝czyzna jà poogromne zainteresowanie, jakim cieszà si´
zna∏ i kocha∏ oraz m´˝czyzn´, który pragnie,
spotkania z cyklu „M´˝czyznà i kobietà
by zawsze by∏a po jego stronie.
stworzy∏ ich Bóg”, organizowane w koÊciele
W brutalnym Êwiecie, który mami wizjà
parafialnym p.w. Matki Bo˝ej Dobrej Rady
∏atwego ˝ycia, w pogoni za zyskiem i kaw Warszawie Miedzeszynie przy ul. Szafirorierà warto na chwil´ si´ zatrzymaç i powej 58. Odbywajà si´ raz w miesiàcu, a gomyÊleç o tym, co jest naprawd´ wa˝ne,
Êçmi jak dotàd byli dr Sylwester Laskowski,
nie do przecenienia: ma∏˝eƒstwo, rodzina,
prof. Maria RyÊ, o. Robert Wawer, a ostatnio
mi∏oÊç – wartoÊci nieprzemijajàce.
dr Wanda Pó∏tawska, której wyk∏ad zgromaLiczne, bo oko∏o trzystuosobowe audytodzi∏ 200 osób przyby∏ych z ca∏ej Warszawy.
rium Êwiadczy o tym, ˝e takie spotkania sà
W minionà niedziel´ prelegentem by∏ ks.
„g∏odem serca”, jak powiedzia∏a Anna Daczdr Piotr Pawlukiewicz, postaç w Êrodowisku
kowska, która razem z dzia∏ajàcym przy paKoÊcio∏a dobrze znana z niezwyk∏ych kazaƒ,
rafii Legionem Maryi oraz innymi przyjaKs. Piotr Pawlukiewicz i Ks. proboszcz parafii Matki Bo˝ej
licznych audycji radiowych, publikacji i ksiàció∏mi parafii z ogromnym zaanga˝owaniem
Dobrej Rady Witold Gajda, który bardzo wspiera spotkania
˝ek. Ks. Piotr jest doktorem teologii pastoralorganizuje wyk∏ady w wyjàtkowej atmosfenej, rekolekcjonistà, wyk∏adowcà homiletyki
rze przy kawie, herbacie i s∏odkiej niespoks. Piotr porusza∏ istotne problemy wspó∏czei duszpasterstwa rodzin w Wy˝szym Metropolidziance. Po prelekcji mo˝na by∏o nabyç p∏yty z nasnych ma∏˝eƒstw, nie szcz´dzàc przyk∏adów ze
talnym Seminarium Duchownym w Warszawie
graniami z wyk∏adów i ksià˝ek ks. Piotra.
swojej pracy duszpasterskiej. Przedstawi∏ m´˝i duszpasterzem akademickim.
Czekamy na kolejne interesujàce spotkania...
czyzn´ i kobiet´ jako dwoje dla siebie stworzonych
Nawiàzujàc do biblijnego obrazu stwórczego
w zamyÊle Bo˝ym, na jego obraz i podobieƒstwo.
Katarzyna Tomaszewska
dzia∏ania Boga, który stworzy∏ cz∏owieka z mi∏oÊci,
Podobnych do siebie, a tak ró˝nych, jednak mimo
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Tenisowe Mistrzostwa Warszawy
Na zakoƒczenie sezonu Uczniowski
Klub Tenisowy RadoÊç 90 zorganizowa∏ Mistrzostwa Warszawy do lat 14
i 16. W pierwszym turnieju wzi´∏o
udzia∏ ponad 50 zawodników i zawodniczek, w drugim prawie 40.
W zawodach m∏odzików dobrze wypad∏a dwójka zawodników z klubu
z RadoÊci. Magda Sawicka i Tomasz
Kubik dotarli do pó∏fina∏u – oboje
ulegli dopiero póêniejszym zwyci´zcom. Magda triumfowa∏a równie˝
w deblu w parze z Joanna Grzegrzó∏kà. W finale okaza∏y si´ lepsze od pary Nastula/Owczarek 2/6 6/4 10/6. Tomek wraz z Adamem Kostrzewà równie˝ nieêle poradzili sobie w grze podwójnej; zostali pokonani dopiero
w finale przez duet Karwoski/Klukowski 6/2 6/4. Zwyci´zcami gry pojedynczej zostali Bartosz Klukowski oraz
Marta Ruszczyƒska. Obydwoje reprezentujà barwy UKS Ok´cie Sport
Warszawa. Bartek pokona∏ swojego
imiennika Bartka ˚uka po bardzo zaci´tym pojedynku 6/2 6/7 10/8, a Marta okaza∏a si´ lepsza od Marcjanny
Owczarek (KT Legia) 6/4 6/4.
W drugim turnieju zawodnicy z RadoÊci radzili sobie troch´ gorzej. Trzeba
jednak zaznaczyç, ˝e zadanie mieli trud-

niejsze ni˝ tydzieƒ wczeÊniej, bo rywalizowali w kategorii wiekowej wy˝szej ni˝
w∏asna. Dwójka z nich, wspomniana wczeÊniej Sawicka i Krzysztof Dru˝yƒski, dosz∏a do çwierçfina∏u. W grze
podwójnej Magda w parze z Asià zanotowa∏a kolejny dobry wynik – dosta∏y si´
do fina∏u turnieju. U ch∏opców w po-

∏ówce debla byli Antoni Grzelak i Jan
Grzegorzek. Szczególne s∏owa uznania
nale˝à si´ Tomkowi Kubikowi, który
w parze z Oskarem Gàsiorkiem (Sporteum Warszawa) zosta∏ mistrzem Warszawy. Sukces jest tym wi´kszy, ˝e w finale pokonali oni faworytów Jakuba Sygowskiego (Sporteum Warszawa) i Jana
Duchnowskiego (UKS Ok´cie). O kla-

Wawerskie medale na ˝eglarskich
Mistrzostwach Polski...
Zawodnicy UKS FIR wywalczyli komplet medali podczas zawodów ˝eglarskich XVI Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y
Lubuskie 2010. Z∏oto i srebro
w klasie Laser 4.7 do lat 15 zdobyli Kuba Ros∏oƒ i Cyprian Kowalczyk, a bràz w klasie Optimist
Ch∏opców Maksymilian Jab∏ecki.
OOM, czyli Mistrzostwa Polski
Juniorów M∏odszychm z pewnoÊcià zaliczymy wi´c do udanych –
oprócz wymienionych medalistów pozostali nasi zawodnicy równie˝
dzielnie walczyli o jak najlepsze lokaty: Miko∏aj Willimowski, Marek Wojdakowski, Mateusz Kuder, Krzysiek
Ma∏kowski w Laserze 4.7 oraz Karolina Gawlik i Antoni BanaÊ w OptimiÊcie. Dzi´ki ich wyÊmienitej postawie
zostaliÊmy sklasyfikowani na 5. miejscu
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wÊród 52 klubów rywalizujàcych w obu
cz´Êciach ˝eglarskiej OOM.
A w przysz∏ym roku olimpiadowe regaty na wodach naszego rodzimego
Zalewu Zegrzyƒskiego...
Medalowym sukcesem zakoƒczy∏
równie˝ start w Pucku w Meczowych
Mistrzostwach Polski w klasie Finn Mi-

sie przeciwników Êwiadczy to, ˝e fina∏
singla rozstrzygn´li oni mi´dzy sobà.
Zwyci´˝y∏ Sygowski 7/6 1/6 6/2. WÊród
dziewczàt triumfowa∏a Marta Klukowska (UKS Ok´cie), która pokona∏a
Marcjann´ Owczarek 7/5 6/4. Dla trzynastoletniej Marcjanny by∏ to zresztà
drugi fina∏ z rz´du.
Jak doniós∏ s´dzia naczelny turnieju
Stanis∏aw Bisiƒski, zawody przebieg∏y
bez wi´kszych problemów, a niektóre
z pojedynków, szczególnie te fina∏owe,
sta∏y ju˝ na zupe∏nie dobrym poziomie.
Zgromadzeni kibice mogli obejrzeç
ca∏kiem niez∏y tenis w wykonaniu m∏odych zawodników.
Oprócz imprez dla zawodników odby∏ si´ równie˝ turniej dla amatorów –
mistrzostwa klubu. Triumfowa∏ Ludwik
Sarnowski.
W weekend 23–24 paêdziernika
UKT RadoÊç organizuje 6. Wawerskà
„Talentiad´”. B´dà to zawody dla
dzieci w wieku 7–10 lat. Wystartowaç
b´dà mog∏y dru˝yny czteroosobowe
(2 ch∏opców, 2 dziewczynki). Celem
imprezy jest promowanie tenisa wÊród
najm∏odszych oraz wy∏onienie uzdolnionych sportowo dzieci.
Hanna Niemiec
cha∏ Jod∏owski. Nasz zawodnik zdoby∏
srebro w kategorii m∏odzie˝owców
i bràz w seniorach.
Dzia∏ajàcy na terenie dzielnicy Wawer
Uczniowski Klub Sportowy FIR
od wielu lat zajmuje si´ szkoleniem
dzieci i m∏odzie˝y w zakresie ˝eglarstwa regatowego. Baza ˝eglarska klubu mieÊci si´ w Porcie Jachtowym Niepor´t nad Zalewem Zegrzyƒskim. Dzieci w wieku 7–10 lat
poznajà tu tajniki sportu w ramach
szkó∏ki regatowej. Ci, którzy po∏kn´li bakcyla, kontynuujà swojà
przygod´ z ˝eglarstwem na jednoosobowej klasie Optimist, a póêniej
Laser 4.7, Radial, Standard oraz
Finn. Wiosnà i latem trenujà i startujà w regatach w kraju i za granicà, a jesienià i zimà uczestniczà w zaj´ciach
ogólnorozwojowych. Wszystko to odbywa si´ pod okiem doÊwiadczonej kadry
trenerskiej. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.fir.com.pl.
fot. Monika Jab∏ecka

Parafialny Klub Sportowy „Victoria Zerzeƒ”
Parafialny Klub Sportowy „Victoria
Zerzeƒ” zosta∏ za∏o˝ony w 1996 r.
Wszystkie inwestycje na terenie klubu to
rezultat pracy spo∏ecznej wykonanej
przez osoby, którym by∏a bliska idea powstania klubu „Victoria Zerzeƒ”.
Przez wszystkie lata nasza dzia∏alnoÊç
sportowa by∏a ukierunkowana na szkolenie dzieci i m∏odzie˝y. W obecnym sezonie w rozgrywkach Mazowieckiego
Zwiàzku Pi∏ki No˝nej zosta∏o zg∏oszonych kilka dru˝yn m∏odzie˝owych.

– IV Miejsce w turnieju o puchar AON Rembertów
– IV Miejsce w turniejach
o puchar Za∏o˝yciela
Szko∏y Mened˝erskiej

Aktualnie prowadzimy zaj´cia sportowe dla roczników: 1993, 1997, 1999,
rocznik 2001 (szkó∏ka pi∏karska przystàpi do rozgrywek w sezonie 2011/2012)
oraz Juniorzy.
Posiadamy jedno pe∏nowymiarowe
boisko pi∏karskie oraz jedno boisko
treningowe.
W czerwcu na boisku klubu „Victoria Zerzeƒ” zosta∏ rozegrany Turniej
Pi∏ki No˝nej roczników 1997 i 1999.
Wzi´∏o w nim udzia∏ 16 dru˝yn (oko∏o 230 zawodników).
W klasyfikacji koƒcowej rocznika
1997 PKS „Victoria Zerzeƒ” uplasowa∏
si´ na II miejscu, a zawodnik klubu
¸ukasz Skorupka zosta∏ najlepszym
strzelcem w swojej grupie wiekowej.
W klasyfikacji koƒcowej turnieju
rocznika 1999 PKS „Victora Zerzeƒ”
zajà∏ I miejsce, a Marcin Kruk zosta∏
najlepszym bramkarzem w swojej grupie wiekowej.
Inne osiàgni´cia Klubu:
Rocznik 1999
– III Miejsce w grupie w rozgrywkach
MZPN (Orliki)
Sezon 2009/2010:
– I Miejsce w Turnieju o puchar Burmistrza Dz. Wawer
– IV Miejsce w turnieju „Grenada Cup”

turnieju halowym katolickich klubów
sportowych
– I Miejsce w turnieju pi∏karskim
„Grenada Cup” 2010 – M∏odziki 97
Klub jest wpisany do Stowarzyszeƒ Kultury Fizycznej
m.st. Warszawy pod nr. 79.
Dzia∏alnoÊç sportowa jest
prowadzona nieodp∏atnie,
poprzez systematyczne zaj´cia sportowe w dyscyplinie
pi∏ki no˝nej. Klub bierze
udzia∏ w rozgrywkach pro-

Rocznik 1997
Sezon 2008/2009:
– III Miejsce w grupie w rozgrywkach
ligowych MZPN
– II Miejsce w turnieju o puchar Burmistrza Dzielnicy Wawer
– I Miejsce w turnieju halowym o puchar dyrektora DOSiR
– III Miejsce w turnieju halowym o puchar AON Rembertów
Sezon 2009/2010:
– I Miejsce w grupie i awans do ligi
mazowieckiej w rozgrywkach ligowych MZPN
– II Miejsce w turnieju o puchar Burmistrza Dzielnicy Wawer
– I Miejsce w turnieju halowym o puchar Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego
– III Miejsce w turnieju halowym o puchar Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego
– III Miejsce w XIX miedzynarodowym

wadzonych przez Mazowiecki Zwiàzek
Pi∏ki No˝nej, a w okresie zimowym turnieje halowe. Klub posiada wykwalifikowanà kadr´ trenersko-instruktorskà. Prowadzone sà zaj´cia sportowe
dla dzieci i m∏odzie˝y, klub organizuje
festyny sportowo-rekreacyjne, obozy
sportowe i turnieje pi∏ki no˝nej.
Obecny zarzàd klubu:
• Prezes – Zdzis∏aw Bochenek
• Cz∏onkowie Zarzàdu: Piotr Arendt,
Leszek Baraniewski, Adam Bochenek,
Piotr Gry˝ewski, Marek Jankowski,
Jerzy Lubaniak.
Leszek Baraniewski
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Konkurs fotograficzny
Wydzia∏ Kultury dla Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy zaprasza do udzia∏u w konkursie fotograficznym

„Ludzie, których spotykam
i miejsca, które wspominam”

c) doroÊli nieprofesjonaliÊci (amatorzy).
Oceniane b´dà tylko prace indywidualne.
2. Zdj´cia na konkurs powinny byç wykonane
w formacie minimum 13 cm x 18 cm, maksimum 40 cm x 50 cm, czarno-bia∏e lub barw-

organizowanym pod patronatem burmistrza
Dzielnicy Wawer pana Jacka Duchnowskiego.
Organizator:
Urzàd Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy
Wydzia∏ Kultury dla Dzielnicy Wawer
ul. ˚egaƒska 1, tel. 22 443 68 97
Prace wed∏ug indywidualnego odczucia
uczestnika konkursu, ÊciÊle zwiàzane z Dzielnicà Wawer m. st. Warszawy
Cel konkursu:
• prezentacja ludzi, miejsc i zdarzeƒ tworzàcych specyficznà atmosfer´ naszej Dzielnicy;
• wskazanie ludzi i ciekawych miejsc ma∏o znanych;
• dokumentacja zwiàzana z historià Dzielnicy
i zachodzàcymi zmianami w otoczeniu;
• popularyzacja fotografii.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Do udzia∏u w konkursie organizatorzy zapraszajà m∏odzie˝ szkolnà i doros∏ych w nast´pujàcych kategoriach:
a) dzieci do lat 13 (szko∏a podstawowa);
b) m∏odzie˝ 14–15 lat (gimnazjum), 16–19 lat
(szko∏a Êrednia);

Stacja RadoÊç
Ka˝da z nas jest wyjàtkowa i ka˝da mo˝e tworzyç
wyjàtkowe rzeczy. Dla takich w∏aÊnie kobiet, które
chcà ciekawie, aktywnie i twórczo sp´dzaç czas,
zosta∏o stworzone to szczególne miejsce STACJA
RADOÂå. Tutaj na warsztatach artystycznych i rozwoju osobistego b´dziesz odkrywa∏a, poznawa∏a
swoje wewn´trzne zasoby oraz mo˝liwoÊci, znajdowa∏a inspiracje do twórczych poszukiwaƒ,
a przede wszystkim b´dziesz mog∏a realizowaç
swoje pasje i marzenia. Nasze zaj´cia pomogà rozwijaç si´ drzemiàcym w Tobie umiej´tnoÊciom,
dzi´ki którym sama b´dziesz mog∏a tworzyç ˝ycie,
jakiego pragniesz.
W Pracowni Rozwoju i AktywnoÊci Twórczej STACJA RADOÂå, w mi∏ej, przyjaznej atmosferze oraz
komfortowych i kameralnych warunkach oderwiesz
si´ od codziennych trosk i obowiàzków, zrelaksujesz, zregenerujesz si∏y oraz odzyskasz energi´ i poczujesz radoÊç ˝ycia.
Zapraszamy na:
• WARSZTATY ARTYSTYCZNO-HOBBYSTYCZNE: decoupage, malarstwo, batik, filcowanie,
florystyczne, ceramika, warsztat projektowania
i tworzenie bi˝uterii, nauka makija˝u, nauka zdrowego gotowania.
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Foto. Joanna Olczak
ne, na b∏yszczàcym papierze. W przypadku
zdj´ç wykonanych w technice cyfrowej dodatkowo na p∏ycie.
3. Zdj´cia nale˝y oznaczyç god∏em, a do nich
do∏àczyç zaklejonà kopert´ oznaczonà tym
samym god∏em, zawierajàcà informacje:
• WARSZTATY ROZWOJOWE: Wieczorne odpr´˝enie, Jesienna szczepionka
na stres, Stop dla stresu maturalnego,
Zrelaksowana mama, Poskromiç z∏oÊnic´, Trening (wzmacnianie) odpornoÊci
psychicznej, Menopauza ∏agodniej.
• INDYWIDUALNA POMOC PSYCHOLOGICZNA
Proponujemy równie˝:
• FIRMOWE IMPREZY INTEGRACYJNE – organizujemy zaj´cia dostosowane do Paƒstwa indywidualnych potrzeb
i wymagaƒ. Z naszej oferty polecamy
szczególnie modne i popularne zaj´cia
FILCOWANIA, DECOUPAGE’U, MALARSTWA oraz DecoArt, a tak˝e NAUK¢
MAKIJA˚U oraz
bogaty wybór
warsztatów rozwojowych.
• OFERTA DLA SZKÓ¸, PRZEDSZKOLI,
KLUBÓW OSIEDLOWYCH I INNYCH
ORGANIZACJI – prowadzimy szkolenia
dla nauczycieli i instruktorów w zakresie technik artystycznych: FILCOWANIA, DECOUPAGE’U oraz DecoArt, które
mo˝na wykorzystaç na zaj´ciach plastycznych dla dzieci i m∏odzie˝y.
Ewa Biernacka

• krótki opis fotografii (gdzie i kiedy wykonano, kogo lub co przedstawia);
• imi´ i nazwisko autora;
• kategoria wiekowa i adres korespondencyjny;
• numer telefonu;
• podpisana karta zg∏oszenia.
4. Liczba sk∏adanych prac przez jednego uczestnika – maksymalnie do 5 sztuk.
5. Prace konkursowe nale˝y sk∏adaç do 31 paêdziernika br. na adres:
Wydzia∏ Kultury
dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. ˚egaƒska 1, 04–713 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny” lub osobiÊcie w Wydziale Kultury, pokój 305.
6. Og∏oszenie wyników nastàpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
O miejscu i terminie uczestnicy zostanà poinformowani.
7. Dla autorów prac nagrodzonych w poszczególnych kategoriach wiekowych organizator
przewiduje cenne nagrody rzeczowe za zaj´cie I, II, III miejsca i wyró˝nienia oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.
8. Komisja konkursowa mo˝e wskazaç najlepsze zdj´cie, którego autor otrzyma NAGROD¢ G¸ÓWNÑ O WARTOÂCI 1200 z∏.
9. Nades∏ane na konkurs prace stanowià w∏asnoÊç organizatora, który zastrzega sobie
prawo do bezp∏atnej ich reprodukcji.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za uszkodzone przesy∏ki i zastrzega sobie prawo do innego podzia∏u nagród ni˝ w niniejszym regulaminie.
Karta zg∏oszenia do pobrania
na stronie internetowej urz´du:
www.wawer.warszawa.pl

Wawerskie prezentacje
Historia wawerskiej biblioteki si´ga roku 1946.
W latach 1951–1994 wypo˝yczalnie wawerskie
wchodzi∏y w sk∏ad sieci bibliotek publicznych sto∏ecznej dzielnicy Praga Po∏udnie. Reforma struktury
administracyjnej miasta powo∏a∏a gmin´, a nast´pnie dzielnic´ Wawer i wyodr´bni∏a z sieci bibliotek
praskich bibliotek´ publicznà dzielnicy Wawer.
Obecnie w sk∏ad sieci bibliotecznej wchodzà 3 oddzia∏y i 6 filii. Oddzia∏y: czytelnia, wypo˝yczalnia
i biblioteka dzieci´ca znalaz∏y pomieszczenia
w budynku Biblioteki G∏ównej przy ul. Trawiastej 10, który powsta∏ w ciàgu 11 miesi´cy, a jego uroczyste otwarcie odby∏o si´ 17 paêdziernika
2007 roku. Filie sà rozmieszczone w ka˝dym
z wi´kszych osiedli dzielnicy: w Falenicy, Miedzeszynie, RadoÊci, Mi´dzylesiu, Wawrze i Marysinie Wawerskim. Ksi´gozbiór liczy 188 000 woluminów. Gromadzenie zbiorów poprzedzone jest
analizà potrzeb czytelników. Nowoczesne technologie wykorzystywane sà we wszystkich procesach bibliotecznych. Biblioteka jest miejscem
równych szans, umo˝liwia wszystkim dost´p do
informacji, do zasobów swoich oraz innych bibliotek
i serwisów informacyjnych na wszystkich poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym, mi´dzynarodowym. Biblioteka prowadzi skromnà dzia∏alnoÊç
wydawniczà, wydaje niecodziennik „Mi´dzy Nami
Aninianinami”, dost´pny w wersji internetowej pod
adresem www.bibliotekawawer.pl
W Bibliotece organizowane sà bezp∏atne kursy
komputerowe dla wszystkich zainteresowanych.
Szkolenia odbywajà si´ w dwóch placówkach (w Aninie i w Mi´dzylesiu) raz w tygodniu po 2 godziny.
Nauka obejmuje podstawy obs∏ugi komputera i Internetu. Biblioteka organizuje wiele spotkaƒ autorskich
dla czytelników w filiach i Bibliotece G∏ównej. GoÊcili
u nas tacy pisarze, jak Lidia Bardijewska, Miros∏aw M.
Bujko, Wanda Chotomska, Jacek Dubois, Waldemar
Dziak, Kira Ga∏czyƒska, Ma∏gorzata Gutowska-Adamczyk, Grzegorz Kasdepke, Marek Nowakowski,
Anna Onichimowska i wielu innych. Biblioteka jest

miejscem szkoleƒ i konkursów, prelekcji i wyk∏adów.
Organizowane sà wystawy tematyczne: historyczne
i rocznicowe. Bardzo wa˝nà rol´ edukacyjnà w sieci
bibliotek wawerskich pe∏nià tzw. kàciki dla dzieci
w wypo˝yczalniach dla doros∏ych i oddzia∏ dzieci´cy
w Bibliotece G∏ównej. Prowadzà ró˝ne formy animacji, wspó∏pracujà z przedszkolami, szko∏ami, z Centrum Zdrowia Dziecka w Mi´dzylesiu.

W Bibliotece G∏ównej przy ul. Trawiastej powsta∏a
Galeria „Na Trawiastej”, gdzie odbywajà si´ wernisa˝e.
G∏ównym wydarzeniem kulturalnym w ostatnim
czasie (18 wrzeÊnia br.) by∏a wystawa malarstwa wybitnego malarza i ksi´dza Jerzego Wolffa. Prezentowane obrazy pochodzà z Muzeum Narodowego. Zgromadzona publicznoÊç z uwagà s∏ucha∏a prelegentów.
Hanna Benesz, starszy kustosz Muzeum Narodowego, przedstawi∏a zebranym postaç ksi´dza Wolffa
jako wybitnego artysty malarza. Urodzony w roku
1902, po ukoƒczeniu Krakowskiej Akademii Sztuk
Pi´knych kilka lat w okresie 1929–1933 sp´dzi∏
w Pary˝u. Nale˝a∏ do licznego grona malarzy kolorystów. Malarstwo Wolffa odznacza si´ wysokim poziomem. Po powtórnym wyjeêdzie do Francji latem 1948, w Katedrze w Chartres doÊwiadczy∏ g∏´bokiego prze˝ycia duchowego. Artysta – wówczas
ju˝ 46-letni – podjà∏ decyzj´ o wstàpieniu do seminarium duchownego. Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏

w 1952 roku i zadecydowa∏ o porzuceniu malarstwa
jako wotum dla wy˝szej sprawy. W latach 1952–
–1954 by∏ wikariuszem w parafii w Aninie. Przerwa
w twórczoÊci artystycznej trwa∏a 11 Lat. Wiosnà 1959 roku kardyna∏ Wyszyƒski podjà∏ wa˝kà dla
sztuki polskiej decyzj´ zwolnienia ksi´dza Wolffa
z owego duchowego wotum. Zaowocowa∏o to
ogromnà spuÊciznà artystycznà, tym cenniejszà, i˝
wiele spoÊród dzie∏ Wolffa z lat okupacji sp∏on´∏o
pod koniec wojny. Ostatnie 27 lat ˝ycia sp´dzi∏ w Zak∏adzie dla niewidomych w Laskach, ∏àczàc malowanie z pos∏ugà duszpasterskà. Zmar∏ w roku 1985.
Antoni Wiweger mówi∏ o swoich spotkaniach
z ksi´dzem Wolffem jako wikariuszem parafii
w Aninie, skupiajàc si´ na opisie trudnych warunków, w jakich przysz∏o ksi´dzu pracowaç bezpoÊrednio po przyj´ciu Êwi´ceƒ kap∏aƒskich. By∏
to czas kulminacji terroru stalinowskiego w Polsce. Radio wcià˝ nadawa∏o sprawozdania z licznych procesów, w których z∏amani w Êledztwie
oskar˝eni, cz´sto ksi´˝a, przyznawali si´ do organizowania podziemnych band oraz szpiegostwa
na rzecz USA lub Watykanu. Pod podobnymi zarzutami zosta∏ aresztowany aniƒski wikariusz ks.
Franciszek Ró˝alski – jego nast´pcà zosta∏ w∏aÊnie ksiàdz Jerzy Wolff. Represje dotyka∏y nie tylko
przedstawicieli koÊcio∏a katolickiego: obok uwi´zionego prymasa Stefana Wyszyƒskiego i biskupa Czes∏awa Kaczmarka w wi´zieniu przebywa∏ np. genera∏
Marian Spychalski, póêniejszy marsza∏ek Polski. Antoni Wiweger jest autorem artyku∏u „Ksiàdz Jerzy
Wolff – artysta malarz i aniƒski wikary” zamieszczonego w niecodzienniku „Mi´dzy Nami Aninianinami”
Nr 1 (68) 2009 r. str. 12–13. Artyku∏ jest dost´pny
w Internecie pod adresem www.bibliotekawawer.pl/images/stories/wydawn/str12-13marzec09.pdf Wystawa b´dzie czynna do 10 grudnia br.
w godzinach otwarcia biblioteki. Biblioteka posiada
stron´ WWW z katalogami online. Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia. www.bibliotekawawer.pl.
Barbara Szpinda
Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Magiczna Dziupla zaprasza!
Arete to firma dzia∏ajàca na rzecz kultury, prowadzimy galeri´, dzia∏alnoÊç wydawniczà i podró˝niczà oraz organizujemy warsztaty dla firm,
instytucji kultury, dzieci, m∏odzie˝y oraz doros∏ych w naszej Magicznej Dziupli.
Magiczna Dziupla to miejsce w którym roÊnie
tajemnicze drzewo, a z baÊniowych zakamarków
dobiegajà radosne Êmiechy dzieci i doros∏ych.
Serdecznie zapraszamy na nasze zaj´cia
warsztatowe dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych do
Magicznej Dziupli, ul. Lawinowa 5b (niedaleko
stacji PKP Warszawa-Miedzeszyn).
• 21 PAèDZIERNIKA (czwartek), godz. 18.00
ImpresjoniÊci – Poznamy dzie∏a znanych artystów i z we∏ny wykonamy nasze wspania∏e
impresjonistyczne prace. Zaj´cia poprowadzà
animatorki Magicznej Dziupli. (zaj´cia dla
dzieci i m∏odzie˝y) Cena: 25 z∏/osoba
• 26 PAèDZIERNIKA (wtorek), godz. 12.00
Czytanie i zaj´cia plastyczne – animatorki
Magicznej Dziupli zapraszajà na wspólne czy-

tanie oraz na zabaw´ plastycznà, której tematem przewodnim b´dzie detektywistyczna zagadka! (zaj´cia dla dzieci) Cena: 25 z∏/osoba
• 27 PAèDZIERNIKA (Êroda), godz. 18.00
Kryzysowe naszyjniki – urocze, magiczne,
kobiece – a wszystko z kolorowych materia∏ów i koronek. Pomys∏owa bi˝uteria w jednej
chwili! (zaj´cia dla m∏odzie˝y i doros∏ych)
Cena: 30 z∏/osoba
• 30 PAèDZIERNIKA (sobota), godz. 12.00 Filcowanie we∏ny na mokro (torebki, etui, sakiewki) – weekendowy warsztat, na którym
wykonamy urocze filcowe cudeƒka, bez których trudno si´ obyç. Ozdobne etui na telefon
lub kosmetyczka z kwietnym ornamentem?
OczywiÊcie! Wszystko na naszych sobotnich
zaj´ciach. Cena: 55 z∏/osoba
Zapisy & info: biuro@magicznadziupla.pl lub
tel. 508 498 358. Szczegó∏y dost´pne na stronie
www.magicznadziupla.pl. Miejsce: Magiczna
Dziupla, ul. Lawinowa 5b, Warszawa-Miedzeszyn.
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„Nutka Poliglotka”, czyli ca∏a
Europa w K. K. „RadoÊç”
Klub Kultury „RadoÊç” od 27 lat
prowadzi swojà dzia∏alnoÊç. Zadaniem
Klubu jest umo˝liwienie korzystania
z dobrodziejstw kultury mieszkaƒcom
osiedla RadoÊç (ale nie tylko), upowszechnianie kultury, dost´p do edukacji kulturalnej, twórcze organizowanie czasu wolnego dzieciom, m∏odzie˝y
i doros∏ym lub po prostu zapewnienie
rozrywki na wysokim poziomie wszystkim grupom spo∏ecznym i wiekowym.
Podstawowà formà dzia∏alnoÊci jest
edukacja kulturalna dzieci i m∏odzie˝y
(od podstaw) przez prowadzenie zaj´ç
sekcyjnych dla dzieci m∏odszych, studio
plastyczne, dzia∏ania twórcze, nauk´ gry

„Kogucik” – przes∏uchania

na instrumentach, zaj´cia zespo∏u wokalnego, rzeêby, baletu, ekologii, teatralne. W ramach programu „Kulturalna
Akademia Seniora” proponujemy szero-
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ki wachlarz ciekawych form sp´dzania
wolnego czasu. To m.in. Êpiewoterapia,
warsztaty plastyczne, biesiady literackie.
W ka˝dà pierwszà sobot´ miesiàca
odbywajà si´ imprezy dla doros∏ych:
kameralne koncerty, wyst´py solistów,
aktorów, wernisa˝e.
W ka˝dà trzecià sobot´ o godz. 15.00
odbywajà si´ imprezy dla dzieci: teatrzyki, bale, zabawy. Obecnie realizowany jest cykl przedstawieƒ teatralnych „W krainie Dalekich Làdów”.
Na uwag´ zas∏uguje aktywnoÊç Klubu w zakresie organizacji konkursów.
Pierwszym i najwi´kszym jest Przeglàd
TwórczoÊci Muzycznej Dzieci i M∏odzie˝y „Kogucik” organizowany ju˝ od 12 lat. Jest to jedyny
(jak do tej pory) przeglàd,
w którym biorà udzia∏ m∏odzi
artyÊci-amatorzy, umo˝liwiajàcy prezentacj´ m∏odych muzyków szerszej publicznoÊci.
Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Z∏ote Pióro” umo˝liwia
dzieciom i m∏odzie˝y pokazanie dorobku literackiego. M∏odzi literaci i poeci konkurujà ze
sobà o „Z∏ote Pióra” w kilku
kategoriach wiekowych.
Nie mniejszym powodzeniem
cieszy si´ Ogólnopolski Przeglàd Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka”.
Przeglàd ten wymyÊlono w K. K. „RadoÊç”, gdy Polska wchodzi∏a do Unii

Na dziesi´ciu strunach

Europejskiej. Ma on na celu m.in. prezentacj´ dorobku artystycznego dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych, których umiej´tnoÊci wokalne rozwijane sà w amatorskim ruchu artystycznym. Piosenki
wykonywane w j´zykach europejskich
sk∏aniajà wykonawców do uczenia si´
j´zyków obcych i rozwijajà umiej´tnoÊç
pos∏ugiwania si´ nimi.
Poczàtek by∏ ∏atwy – do pierwszego
Przeglàdu zg∏osi∏o si´ siedmioro wykonawców. W ka˝dym kolejnym wzrasta∏a
liczba m∏odych piosenkarek i piosenkarzy, którzy do Wawra przyje˝d˝ali z najodleglejszych stron kraju. Z roku na rok
widaç dynamik´ rozwoju tej niecodziennej imprezy. Âwiadczy o tym liczba
uczestników, wysoki poziom artystyczny,
poprawne pos∏ugiwanie si´ j´zykami obcymi. Po raz pierwszy „Nutka Poliglotka”
odbywa∏a si´ w Klubie Kultury „RadoÊç”. Teraz nasza placówka nie jest
w stanie pomieÊciç nie tylko widzów, ale
przede wszystkim tylu wykonawców, dlatego przy organizacji Przeglàdu korzystamy z goÊcinnoÊci hotelu „Boss”. Najbardziej wyczerpujàcy jest maraton przes∏uchaƒ, trwajàcy nawet 2 dni, zakoƒczony
koncertem laureatów i uroczystym wr´czeniem nagród oraz dyplomów.
Tegoroczny VII ju˝ Przeglàd odb´dzie si´ w dniach 27–28 listopada. Regulamin oraz karta zg∏oszenia jest dost´pna na naszej stronie internetowej
www.klubradosc.waw.pl
Wszystkich ch´tnych bardzo goràco
zapraszamy do zaprezentowania umiej´tnoÊci nie tylko wokalnych, lecz tak˝e
lingwistycznych.
Wi´cej informacji o Klubie Kultury
„RadoÊç” oraz odbywajàcych si´ zaj´ciach mo˝na uzyskaç pod numerem telefonu 22 615-73-28 lub na naszej stronie internetowej.
Dorota Wajner

Klub Kultury „Aleksandrów”

Aleksandrów pr´˝nie dzia∏a,
tu przychodzi gmina ca∏a
Naszym zadaniem jest szeroko rozumiana edukacja kulturalna Êrodowiska, upowszechnianie
poj´cia Kultury oraz ogólnospo∏ecznej ÊwiadomoÊci jej roli i rangi. Realizujemy to zadanie w prowadzonych codziennie zaj´ciach Êwietlicowych
dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, zaj´ciach
plastycznych, tanecznych, muzycznych, teatralno-wokalnych i rekreacyjno-sportowych. Miniprzedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, dzia∏ajàce codziennie, przygotowuje dzieci do bezstresowego rozstania z rodzicami zwiàzanego
z pójÊciem do szko∏y, stanowi pomost w nawiàzywaniu pierwszych kontaktów mi´dzy dzieçmi.
Zapewniamy fachowà opiek´ pedagogicznà, zaj´-

cia adaptacyjno-integracyjne, wieloprofilowe nauczanie, zaj´cia manualne, plastyczne, inscenizacyjne i rozwijajàce sprawnoÊç
ruchowà. W godzinach popo∏udniowych codziennie funkcjonuje Êwietlica Êrodowiskowa dla dzieci szkolnych oraz prowadzone przez
fachowà kadr´ zaj´cia plastyczne, teatralno-muzyczne, taneczne i sportowe dla wszystkich grup
wiekowych – od przedszkolaków po seniorów.
Klub oferuje ró˝norodne imprezy, potaƒcówki,
festyny, wyst´py artystów, wyk∏ady i spotkania
z ciekawymi ludêmi. Mo˝na u nas organizowaç
wesela i inne przyj´cia okolicznoÊciowe dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Stale wspó∏pracujemy

z dzia∏ajàcà na terenie Aleksandrowa Radà Osiedla oraz z naszym ksi´dzem proboszczem. Przy
Klubie dzia∏a Stowarzyszenie Twórców POMOST
skupiajàce artystów z wielu dziedzin, takich jak:
plastyka, muzyka, poezja, fotografia. Stowarzyszenie to organizuje plenery, spotkania, pokazy,
wystawy, realizuje ró˝norodne projekty skierowane do spo∏ecznoÊci lokalnej. Od 2007 roku wydajemy w∏asnà gazet´ „Mój Aleksandrów”.
Renata Komorniczak
Dyrektor Klubu Kultury
„Aleksandrów”

Program Klubu Kultury „Aleksandrów” na miesiàc paêdziernik/listopad 2010 r.
23 paêdziernika (sobota), godz. 17.00
„Zapraszamy do kina” – Rozpoczynamy nowy
cykl projekcji filmowych najnowszego kina duƒskiego. Filmy w najró˝niejszych gatunkach, które
w∏aÊnie opuÊci∏y ekrany kin, zostanà w tym roku
zaprezentowane w naszym Klubie. Pierwszy to
„P∏omieƒ i Cytryna”, re˝. Ole Christian Madsen,
z 2008 r. Film oparty na faktach opowiada histori´ cz∏onka duƒskiego ruchu oporu, który zajmuje si´ likwidowaniem kolaborantów. Pewnego razu otrzymuje rozkaz zabicia kurierki – swojej kochanki. Zaczyna kwestionowaç s∏usznoÊç jego
wykonania. Wspania∏e zdj´cia i efekty specjalne.
Wspó∏czesnà Prag´ i Kopenhag´, gdzie kr´cono
zdj´cia, zmieniono dzi´ki obróbce komputerowej
w Kopenhag´ z 1944 roku. W roli Cytryny wystàpi∏ rewelacyjny Mads Mikkelsen, znany z „Casino
Royale”. Wst´p wolny.
6 listopada, godz. 16.00
Otwarcie wystawy „UÊmiechni´ta Polska”
– wystawa autografów i rysowanych uÊmiechów wykonanych i ofiarowanych przez znane
postacie ˝ycia publicznego. Znakomici artyÊci,
nie tylko polscy, rysujà i malujà dla chorych
dzieci. Leszek Mo˝d˝er, Krzysztof Penderecki,
Jerzy Stuhr, Andrzej Wajda to tylko kilku wybitnych artystów, którzy z∏o˝yli swój podpis – po∏àczony z uÊmiechem – dla specjalnej kolekcji,
gromadzàcej uÊmiechni´te autografy, majàce
pomagaç dzieciom w walce z chorobami.
7 listopada, godz. 17.00
Projekcja filmu fabularnego w ramach cyklu
„Nowe kino duƒskie”.
„Kandydat” (Kandidaten), re˝. Kasper Barfoed, 2008 rok, 94 min., thriller
14 listopada, godz. 17.00
Projekcja filmu fabularnego w ramach cyklu
„Nowe kino duƒskie”.
„Nie bój si´ mnie” (Den du frygter), re˝. Kristian Levring, 2008 rok, 95 min., dramat/thriller.

15 listopada, godz. 17.00
Koncert aleksandrowskiego chóru „Alex
i babki”. Koncert refleksyjno-patriotyczny odwo∏ujàcy si´ do muzycznych tradycji oko∏ozaduszkowych i polskich rocznic listopadowych.
19 listopada, godz. 18.00
„Wieczór Chopinowski”, a w nim wyst´p klubowego zespo∏u ma∏ego widza „Balladynki” ze
spektaklem „Dzieciƒstwo Chopina”, nast´pnie
pokaz przedstawienia Teatru Stajnia „Lato
w Nohant” Jaros∏awa Iwaszkiewicza (sztuka
o ˝yciu Chopina).
22 listopada, godz. 16.00
Prezentacja slajdów, prelekcja podró˝nika
Krzysztofa Dworczyka „Serce Italii – Toskania”.
22 listopada, godz. 17.00
Otwarcie wystawy „Kwiaty polskie”. Wystawa r´kodzie∏a z klubowej sekcji „P´telka” wraz
z pracami malarskimi Anny Grudzieƒ i fotografiami Natalii Bo˝ewskiej. Wszystkie prace poÊwi´cone tematowi polskich kwiatów. Otwarcie
po∏àczone z recytacjà fragmentów „Kwiatów
Polskich” Juliana Tuwima w wykonaniu aktorów Teatru Stajnia.
27 listopada, godz. 19.00
„Andrzejkowa” zabawa taneczna dla mieszkaƒców osiedla Aleksandrów, zespo∏em muzycznym na ˝ywo. Wst´p 15 z∏, rezerwacje stolików przyjmujemy do 19 listopada.
28 listopada, godz. 13.00
Spektakl teatralny dla dzieci. Bajka muzyczna z piosenkami w wykonaniu zespo∏u aktorskiego Adama Tkaczyka.
28 listopada, godz. 17.00
Miniwyk∏ad o kolejnym dramacie Williama
Szekspira po∏àczony z dyskusjà, prowadzony
przez aktora i re˝ysera Jacka Jarzyn´. Po wyk∏adzie pokaz filmowej realizacji „Otella”.

NASZE SEKCJE

DNI, GODZINY

Âwietlica przedszkolna
Jolanta Papiernik
Âwietlica klubowa
Iwona Kie∏piƒska
Plastyka dla przedszkolaków
Maria Niewiadomska
Pracownia plastyczna
Maria Niewiadomska
Ceramika
Hanna Mrozowska
Ju-Jitsu
¸ukasz Budny
Aktywny wypoczynek
Wies∏aw Ruta
Gimnastyka seniorów
Wies∏aw Ruta
Nordic Walking
Wies∏aw Ruta
Gimnastyka korekcyjna
Wies∏aw Ruta
Zaj´cia wokalne
Adam Tkaczyk
Zespó∏ wokalny doroÊli
Adam Tkaczyk
R´kodzie∏o „P´telka”
Bogumi∏a Borkowska
Teatr dzieci „Balladynki”
Katarzyna Goik
Zaj´cia komputerowe
Miros∏aw Sobieraj
Basen dla Seniora
Przemys∏aw Burzyƒski
Ko∏o recytatorskie
Jacek Jarzyna

poniedzia∏ek – piàtek
12.00-15.00
poniedzia∏ek – piàtek
15.00-19.00
poniedzia∏ek, piàtek
14.00-15.00
poniedzia∏ek, piàtek
15.00-18.00
wtorek
16.00-20.00
wtorek, czwartek
17.00-20.00
poniedzia∏ek, Êroda
20.30-22.30
poniedzia∏ek, Êroda
19.30-20.30
sobota
9.00-13.30
poniedzia∏ek, Êroda
18.30-19.30
poniedzia∏ek
15.30-17.30
poniedzia∏ek
17.30-19.30
16.00-18.30
piàtek
15.00-17.00
wtorek
17.30-19.00
piàtek
12.00-13.30
sobota
16.00-18.00

Klub Kultury „Aleksandrów”
ul. Samorzàdowa 10, 04-965 Warszawa
tel./faks: 22 612-63-85
e-mail: alklubkinsella@post.pl
www.kkaleksandrow.pl
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I Warszawskie Spotkania Integracyjne
9 paêdziernika w Centrum Promocji Kultury
przy ul. Podskarbiƒskiej 2 odby∏y si´ I Warszawskie Spotkania Integracyjne organizowane przez
Stowarzyszenie Osób Niepe∏nosprawnych i Ich
Przyjació∏ „Trwaç w Nadziei”. Pod nazwà tà kry∏ si´
dziewiàty ju˝ z kolei przeglàd amatorskiej twórczo-

"Ma∏a Schola" z parafii pw. Matki Bo˝ej
Królowej Polski w Aninie
Êci osób o ró˝nym stopniu sprawnoÊci. Poprzednie
edycje przeglàdu odbywa∏y si´ w ramach Aniƒskich Spotkaƒ Integracyjnych w latach 2002–2009
w domu parafialnym parafii pw. Matki Bo˝ej Królowej Polski przy ul. Rzeêbiarskiej 46 w Aninie.
Tegoroczne spotkanie otworzy∏ instrumentalno-wokalny wyst´p scholi z tej˝e parafii,
pod kierunkiem Waldemara Pawlika. Zespó∏
w ciekawy sposób po∏àczy∏ repertuar religijny
z muzykà rozrywkowà, przedstawiajàc kolejne

Teatr „Klamra” ze spektaklem „Sen”
utwory jako „muzyczne kwiatki”. I tak na przyk∏ad jednym z „kwiatków” by∏ kinowy szlagier
„My heart will go on” z repertuaru Celine Dion,
a ju˝ po chwili mogliÊmy us∏yszeç s∏ynnà pieÊƒ
religijnà – „Bark´”, nawiàzujàcà do obchodzonego nazajutrz X Dnia Papieskiego.
Po cz´Êci muzycznej na scen´ wkroczy∏a grupa teatralna „Klamra” z aniƒskiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjació∏ Osób z UpoÊledzeniem
Umys∏owym „Chata z Pomys∏ami” ze spektaklem „Sen” przygotowanym wed∏ug „Snu nocy
letniej” W. Szekspira przez Nel´ i Daniela Brzeziƒskich. Przedstawienie mia∏o nowà dla „Klamry” form´, poniewa˝ do tej pory, w swojej 10-
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letniej ju˝ dzia∏alnoÊci, grupa odgrywa∏a pantomim´, a teraz wystàpi∏a ze sztukà z tekstem.
Warto dodaç, ˝e premiera „Snu” odby∏a si´ rok
temu w Aninie podczas „Niecodziennych spotkaƒ
codziennych twórców”. Jest to impreza organizowana przez „Chat´” od 5 lat, polegajàca na spotkaniu artystów o ró˝nym stopniu sprawnoÊci,
amatorów i zawodowców, na p∏aszczyênie warsztatów artystycznych, przedstawieƒ i koncertów.
Kolejnym punktem programu by∏ wyst´p
Dziewcz´cej Grupy Tanecznej „Balbinki” pod kierunkiem siostry Marioli Szymkiewicz z Domu Pomocy Spo∏ecznej w Mi´dzylesiu. Dziewcz´ta
w kolorowych strojach przyozdobionych kwiata-

mi wnios∏y na scen´ powiew wiosny, do której ju˝
nam wszystkim t´skno u progu zimy. Krótkà przerw´ na zmian´ strojów grupy wype∏ni∏y wiersze
Boles∏awa Bryƒskiego, prezesa Stowarzyszenia
„Trwaç w Nadziei”, recytowane przez pana Tadeusza Szumowskiego, prowadzàcego przeglàd.
Program artystyczny Warszawskich Spotkaƒ
Integracyjnych wzbogacili swoimi wyst´pami
równie˝ goÊcie z innych miast: Êpiewajàca Zuzanna Osuchowska z ˚yrardowa oraz Grupa Teatralna z Gimnazjum nr 4 im. Aleksandra Kamiƒskiego
w Legionowie, pod kierunkiem Ewy Zalewskiej, ze
spektaklem „Lato w Nohant” J. Iwaszkiewicza.
Hanna Kowalska

Stowarzyszenie Osób Niepe∏nosprawnych
i Ich Przyjació∏ „Trwaç w Nadziei”
ul. Paziƒskiego 3D/2, 04-643 Warszawa,
faks: (22) 403-41-24

wystawa prac artystycznych niektórych Cz∏onków naszego Stowarzyszenia. Wystawa nosi∏a
tytu∏: „S∏owem, Kolorem, Nitkà, Komputerem”.
7. W roku 2002 i 2005 cz∏onkowie Stowarzyszenia
oraz jego sympatycy brali udzia∏ w psychoterapeutycznych warsztatach prowadzonych przez
Gill Brearley, psychoterapeutk´ z Wielkiej Brytanii, wolontariusz British Executive Service Overseas) która przyjecha∏a na zaproszenie i dzi´ki
finansowemu wsparciu Fundacji „KOS” (Korpus
Ochotników Specjalistów).
8. Spotykamy si´ towarzysko w okresie zimy
(karnawa∏u) i w okresie wiosny – na razie sà to
imprezy sk∏adkowe. Te spotkania sà spotkaniami otwartymi; przychodzà na nie nasi bli˝si
i dalsi znajomi oraz ci, którzy majà ochot´ nas
poznaç. Podczas spotkaƒ odbywa si´ prezentacja utworów w ramach „kàcika poezji”. Dotychczas swojà twórczoÊç poetyckà przedstawili:
Andrzej Kosiƒski – poeta, polonista i teolog,
cz∏onek Stowarzyszenia Osób Niepe∏nosprawnych i Ich Przyjació∏ „Trwaç w Nadziei”, Tadeusz Czajkowski – poeta, wychowawca m∏odzie˝y, spo∏ecznik, humanista, Tomasz Rudnicki – poeta, polonista, doktorant, cz∏onek Stowarzyszenia „O˝arowska”, Krystyna Leple – poetka, cz∏onkini Stowarzyszenia Osób Niepe∏nosprawnych i Ich Przyjació∏ „Trwaç w Nadziei”,
Katarzyna Barszczewska – cz∏onkini Stowarzyszenia Osób Niepe∏nosprawnych i Ich Przyjació∏ „Trwaç w Nadziei” (przedstawia∏a fragmenty swojego Dziennika), Wojciech Bomba∏a
– podró˝nik (prezentowa∏ slajdy z podró˝y do
Ziemi Âwi´tej), Jan Czerniawski – historyk,
warszawianista, autor ksià˝ki „Wawer, Korzenie
i Wspó∏czesnoÊç”.
9. Od roku 2002 organizujemy Aniƒskie Spotkania
Integracyjne. Impreza ta odbywa si´ raz w roku,
a jej ideà jest przeglàd amatorskiej twórczoÊci
artystycznej dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych
o ró˝nym stopniu sprawnoÊci. Specjalnymi GoÊçmi Aniƒskich Spotkaƒ Integracyjnych w roku 2004 by∏ zespó∏ Voo Voo, zaÊ w 2005 na imprezie tej wystàpili m.in. zespó∏ muzyczny
„Czadu, ZoÊka, Czadu” i Teatr „Klamra” ze Stowarzyszenia CHATA Z POMYS¸AMI, Ewa B∏och
– piosenkarka amatorka, Roman Roczeƒ – piosenkarz amator, wyst´puje w warszawskich
klubach, Dariusz Piotrowski – piosenkarz amator, Dariusz „Daro” Pielaciƒski – kompozytor
i wykonawca muzyki elektronicznej, Jakub Michalski – pieÊniarz, poeta i kompozytor.
10. Od kilku lat spotkania wspomniane w punktach 6 i 7, w tym Walne zebrania naszego Stowarzyszenia, odbywajà si´ w domu parafialnym przy ul. Rzeêbiarskiej 46 w Aninie.

Nasze konto: LUKAS Bank, numer rachunku
09 1940 1076 3021 2000 0000 0000
Drodzy Paƒstwo!
Stowarzyszenie Osób Niepe∏nosprawnych i Ich
Przyjació∏ „Trwaç w Nadziei” powsta∏o w roku
1999 z inicjatywy ludzi je˝d˝àcych na wózkach
inwalidzkich lub s∏abo chodzàcych, nieraz majàcych trudnoÊci z wymowà, oraz osób, które ze
swojà sprawnoÊcià nie majà k∏opotów. G∏ównym
za∏o˝eniem Stowarzyszenia, zapisanym w punkcie pierwszym Rozdzia∏u II statutu, jest „szeroko
poj´ta – oparta na trwa∏ych, mi´dzyludzkich zasadach wspó∏˝ycia – wzajemna integracja dzieci,
m∏odzie˝y i osób doros∏ych niepe∏nosprawnych
ruchowo z ogó∏em spo∏eczeƒstwa”.
Niepisanà umowà Stowarzyszenia jest wspó∏praca ludzi pe∏nosprawnych fizycznie z nie w pe∏ni sprawnymi, uwa˝amy bowiem, ˝e ka˝dy cz∏owiek – niezale˝nie od stopnia fizycznej sprawnoÊci – mo˝e wspó∏dzia∏aç z innymi, mo˝e byç im
pomocny. G∏´boko wierzymy, ˝e tak w∏aÊnie postrzega ide´ integracji wiele, wiele osób.
A oto, jakie mamy plany i co ju˝ robimy:
1. Opracowanie broszur dotyczàcych jednego,
sobie w∏aÊciwego schorzenia. Niektóre nie
w pe∏ni sprawne ruchowo osoby mogà dzieliç
si´ w nich w∏asnymi doÊwiadczeniami i przemyÊleniami.
2. Kreowanie pozytywnego wizerunku ludzi nie
w pe∏ni sprawnych ruchowo (np. akcja bilboardowa w Warszawie), czyli pokazywanie ich
w normalnym codziennym ˝yciu: w szkole,
na uczelni, w pracy, podczas rehabilitacji, w towarzystwie rodziny, przyjació∏ i znajomych.
3. Prowadzenie Grup Wsparcia dla osób majàcych nie w pe∏ni sprawne ruchowo lub upoÊledzone umys∏owo dzieci. (Grup´ wsparcia dla
osób majàcych nie w pe∏ni sprawne dzieci prowadziliÊmy ju˝ od kwietnia do czerwca 2002
roku w Fundacji „Dar Serca” w Warszawie).
4. Organizowanie letnich obozów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla osób nie w pe∏ni sprawnych i zapewnienie im niezb´dnej pomocy podczas trwania takiego obozu.
5. Nawiàzywanie kontaktów ze stowarzyszeniami
o podobnym jak nasze charakterze i ewentualna wspólna dzia∏alnoÊç.
6. 27.09.2001 roku w OÊrodku Socjoterapii przy
ul. Rzymowskiego 36 w Warszawie odby∏a si´

A – witamina zdrowia
W codziennej diecie nie
powinno zabraknàç witaminy A. Wykazano, ˝e wp∏ywa ona na wzrost obj´toÊci g∏ównego gruczo∏u uk∏adu immunologicznego – grasicy. W przypadku bardzo niskiego poziomu witaminy A grasica kurczy si´, a poziom
leukocytów w surowicy krwi znacznie si´ obni˝a.
Gwa∏towny spadek iloÊci tej witaminy w organizmie powodujà procesy chorobowe, z kolei w∏aÊciwy jej poziom chroni przed zachorowaniem.
Witamina A jest rozpuszczalna w t∏uszczach, wyst´puje w maÊle, rybach, tranie.

Jak jesienià uchroniç si´ przed chorobà?
Im lepiej od˝ywiony organizm, tym mniejsza
szansa na poddanie si´ chorobie czy choçby
przezi´bieniu. Codzienne po˝ywienie powinno
zaopatrywaç nas w niezb´dne sk∏adniki od˝ywcze, w tym sk∏adniki mineralne i witaminy
zapewniajàce w∏aÊciwà prac´ uk∏adu odpornoÊciowego.
Okazuje si´ jednak, ˝e prawie 99 proc. dzieci i m∏odzie˝y ma niedobory w tym zakresie.
Prezentujemy wi´c najwa˝niejsze sk∏adniki
od˝ywcze w diecie wzmacniajàcej odpornoÊç.
Póêna jesieƒ, zima i wiosna to czas, kiedy zapadamy na ró˝nego rodzaju infekcje, czego nast´pstwem bywajà powa˝ne choroby. Lepiej zapobiegaç, ni˝ leczyç, zatem warto zawczasu
przygotowaç si´ do tego, co i tak nieuchronnie
nadejdzie – zimna, wilgoci i ogólnie niesprzyjajàcych warunków pogodowych. Bogata w niezb´dne sk∏adniki pokarmowe dieta, odpowiednia
iloÊç snu, a tak˝e codzienny ruch na Êwie˝ym
powietrzu, to konieczne elementy codziennej
profilaktyki wspierajàcej uk∏ad odpornoÊciowy.
Aby niczego nie zabrak∏o
BezpoÊrednià przyczynà wielu chorób sà wirusy i bakterie, jednak dobrze od˝ywiony organizm
b´dzie si´ skutecznie broni∏ przed wtargni´ciem
i rozwojem chorobotwórczych drobnoustrojów.
Z kolei niedobory ˝ywieniowe u∏atwiajà zarazkom
przenikni´cie do wn´trza i tworzenie ognisk zapalnych. Niestety, dieta wi´kszoÊci dzieci jest niedoborowa, tzn. za ma∏o w niej pe∏nowartoÊciowego
bia∏ka, t∏uszczów nienasyconych (pochodzàcych
g∏ównie z ryb i roÊlin stràczkowych), witamin

i sk∏adników mineralnych. Oko∏o 99 proc. dzieci
i m∏odzie˝y ma niedobory witamin D3, A i C, witamin z grupy B oraz ˝elaza i kwasu foliowego.
Wa˝ne sk∏adniki
Istnieje grupa sk∏adników szczególnie wa˝na dla podniesienia odpornoÊci i tych stanowczo
nie powinno zabraknàç w dzieci´cej diecie. Nale˝à do nich: witamina A, E, C, B-complex,
cynk, ˝elazo, selen, koenzym Q10 i bia∏ka.
A wi´c w sk∏ad zdrowej diety powinny wchodziç
te naturalne i nieprzetworzone produkty, które sà
êród∏em ww. sk∏adników. Sà to przede wszystkim warzywa – surowe, kwaszone i gotowane
– warto je serwowaç do ka˝dego posi∏ku; ponadto nierafinowane kasze, bràzowy ry˝, razowe
pieczywo, ryby, jajka, warzywa stràczkowe
i mi´so (najlepiej z hodowli ekologicznych).
Gdzie szukaç witamin?
Warzywa i owoce sà najlepszym êród∏em witaminy C. Wielkie jej bogactwo wyst´puje w owocach dzikiej ró˝y, czarnej porzeczce (równie˝ mro˝onej), kiwi, cytrusach, papryce i natce pietruszki.
Ta ostatnia, podobnie jak inne zielone warzywa
i owoce, dostarcza kwasu foliowego, który stymuluje syntez´ przeciwcia∏, stàd jego szczególna rola we wzmacnianiu uk∏adu odpornoÊciowego. Niezastàpione w jesiennym i zimowym menu
sà warzywa kwaszone – kapusta, buraki, selery.
Dostarczajà one witaminy C, witamin z grupy B
oraz kwasu mlekowego – bakterie kwasu mlekowego niszczà chorobotwórcze drobnoustroje i zapewniajà korzystny sk∏ad mikroflory jelitowej.

Kleszcze – êród∏o chorób psów, cz. II
W poprzednim artykule napisa∏am, jak bardzo
niebezpieczne dla zdrowia naszych psów sà inwazje
kleszczy. Wywo∏ujà one wiele chorób – do najcz´Êciej wyst´pujàcych nale˝y babeszjoza (o niej pisa∏am w poprzednim numerze). Innymi równie niebezpiecznymi sà erlichioza i borelioza.
Erlichioza jest chorobà wywo∏ywanà przez riketsje.
Sà to paso˝yty wewnàtrzkomórkowe bytujàce g∏ównie
w krwinkach bia∏ych. Do zaka˝enia mo˝e dojÊç w wyniku ukàszenia przez kleszcza, transfuzji krwi, poprzez
∏o˝ysko lub zanieczyszczone ig∏y. Choroba ta mo˝e
wystàpiç w postaci ostrej lub przewlek∏ej. W postaci
ostrej objawy najcz´Êciej sà nieswoiste i zwierz´ta
szybko ginà. Natomiast przy postaci przewlek∏ej wyst´powaç mogà bardzo zró˝nicowane objawy, np.:
sennoÊç, biegunka, brak apetytu, os∏abienie, zanik tkanek (wokó∏ oczu), guzki na wargach i pysku (przypominajàce opryszczk´), krwawienie z nosa i oczu, infekcje skóry, pora˝enia, kaszel, zapalenie p∏uc, bóle sta-

wowe i inne. Czasami mo˝e te˝ dojÊç do sytuacji, kiedy wytworzy si´ równowaga mi´dzy riketsjami a organizmem psa – taki stan mo˝e trwaç nawet rok. Niestety, zachwianie tej równowagi poprzez stres, ci´˝kà prac´, operacj´ czy inne choroby mo˝e spowodowaç rozwini´cie si´ nieujawnionej wczeÊniej erlichiozy. Diagnostyka tej choroby opiera si´ g∏ównie na okreÊleniu
poziomu przeciwcia∏. Niestety, nie zawsze jest on jednoznaczny i dlatego trudno czasami jà rozpoznaç.
Innà chorobà odkleszczowà jest borelioza, zwana
te˝ chorobà z Lyme. Wywo∏ywana jest przez kr´tki
z grupy Borrelia burgdorferi. Wyst´puje równie cz´sto u ludzi, jak i u zwierzàt. Objawy sà cz´sto nieswoiste i ma ró˝ne nasilenie: goràczka, kulawizny,
apatia, utrata apetytu, bolesnoÊç koƒczyn. Cz´sto
mo˝na zaobserwowaç równie˝ bolesnoÊç ca∏ego
cia∏a, depresj´, mogà te˝ wystàpiç zaburzenia pracy
serca, nerek, wàtroby i uk∏adu nerwowego. U psów
cz´sto dochodzi do zmian zachowania. Nieleczona

Us∏ugi posadzkarskie
Jerzy S´pka
Stara Mi∏osna, ul. Malwy 8
tel. 22 773 28 98, 603 379 677

Pomocny aminokwas i saponiny
Ró˝norodnoÊç po˝ywienia zapewnia obecnoÊç
w diecie wszystkich niezb´dnych aminokwasów.
Prac´ uk∏adu odpornoÊciowego wzmacnia tryptofan – aminokwas wa˝ny dla syntezy wielu bia∏ek,
mi´dzy innymi immunoglobulin. Jego êród∏em sà
m.in.: kasza jaglana, czarna rzodkiew, buraki çwik∏owe, banany, szpinak i pomidory. Natomiast
obecne w roÊlinach stràczkowych saponiny pobudzajà syntez´ przeciwcia∏ i aktywnoÊç limfocytów.
Naturalne antybiotyki
Warto wspomnieç te˝ o produktach zawierajàcych naturalne antybiotyki, a nale˝à do nich: czosnek, cebula, chrzan i rze˝ucha. Z kolei zastàpienie
s∏odyczy pestkami dyni, s∏onecznika, migda∏ami,
orzechami dostarczy rozwijajàcemu si´ organizmowi cynku, który jest pierwiastkiem nadzorujàcym
prac´ uk∏adów enzymatycznych w organizmie,
a wi´c odgrywa niebagatelnà rol´ w prawid∏owym
funkcjonowaniu uk∏adu odpornoÊciowego.
Anna K∏osiƒska – fizjolog ˝ywienia
borelioza mo˝e prowadziç do post´pujàcego przewlek∏ego zapalenia stawów, a w konsekwencji do
trwa∏ego uszkodzenia chrzàstek stawowych.
Czasami zdarza si´, ˝e pomimo zaka˝enia (w badaniach stwierdzano obecnoÊç przeciwcia∏) u psów
nie dochodzi do wystàpienia objawów klinicznych.
Diagnostyka boreliozy opiera si´ równie˝ na okreÊlaniu poziomu przeciwcia∏ i, tak jak w poprzedniej
chorobie, nie zawsze mo˝na jà rozpoznaç, poniewa˝
wynik jest niejednoznaczny.
Leczenie erlichiozy i boreliozy polega na stosowaniu d∏ugotrwa∏ej antybiotykoterapii, podawaniu
leków przeciwzapalnych i leczeniu objawowym.
W Polsce dost´pna jest szczepionka przeciwko
boreliozie Biocan B czeskiej firmy Bioveta.
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

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 696-321-228
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Szwedzka pisarka patronem wawerskich szkó∏
Astrid Lindgren poprzez swoich bohaterów inspiruje dzieci do odwagi, poszanowania odmiennoÊci i wra˝liwoÊci. Uczy doros∏ych, ˝e ka˝de
dziecko jest wyjàtkowym darem, który nale˝y
przyjàç z radoÊcià, ofiarujàc mu jak najwi´cej mi∏oÊci. Nadanie szkole imienia tej wybitnej szwedzkiej pisarki zobowiàzuje do wzmo˝onej pracy wychowawczej i kultywowania wartoÊci, które odnaleêç mo˝na na kartach jej ksià˝ek. 26 wrzeÊnia
Prywatna Szko∏a Podstawowa nr 105 oraz Prywatne Gimnazjum nr 8 decyzjà pani dyrektor Miros∏awy Potyry przyj´∏y imi´ Astrid Lindgren oraz
wszelkie przywileje i obowiàzki z tym zwiàzane.
UroczystoÊç poprzedzi∏ miesiàc intensywnych przygotowaƒ zarówno nauczycieli, jak
i uczniów. Dzi´ki niezwyk∏emu zaanga˝owaniu
pedagogów oraz wyst´pujàcych dzieci i m∏odzie˝y powsta∏ repertuar muzyczno-teatralny,
który na d∏ugo zostanie w pami´ci goÊci. Na

profesjonalnej scenie wprost roi∏o si´
od barwnych postaci. Cz´Êç artystycznà rozpoczà∏ brawurowy dyskotekowy taniec dziewczàt z gimnazjum, który przypomnia∏ zebranym
czasy ÊwietnoÊci zespo∏u ABBA – nogi same rwa∏y si´ do taƒca! Tradycyjny dumny polonez oraz ujmujàcy delikatnoÊcià taniec szwedzki wykona∏y
dzieci z trzeciej klasy szko∏y podstawowej, przygotowane przez p. Monik´. Chórek najm∏odszych pod batutà
p. Lidii Gleby, ubrany w efektowne kolorowe stroje rodem ze Smalandii, da∏
popis piosenek o przygodach dzieci z Bullerbyn
i niepokornej Pippi Poƒczoszanki. Dzi´ki fenomenalnym scenkom wykonanym przez zespó∏
Improwizatorni p. Marty Woliƒskiej zebrani mogli poznaç tak˝e wa˝ne fakty i nietypowe zdarzenia z ˝ycia Astrid Lindgren.
Podczas cz´Êci oficjalnej
uczniowie ze skupieniem i powagà reprezentowali swoje klasy przy Êlubowaniu sztandarowi. DostojnoÊci zdarzeniu doda∏ fakt obecnoÊci zaproszonych goÊci – przedstawicieli instytucji wychowawczych, zaprzyjaênionych dyrektorów szkó∏,
kuratorium i przedstawicieli duchowieƒstwa. Byli tak˝e obecni
przedstawiciel Uniwersyteckiego Kolegium Nauczycielskiego
oraz specjalny goÊç, p. Bratumila Petersson z Ambasady

Czas maluchów - wieÊci
z przedszkola „LeÊny zakàtek”
Ka˝dego roku od 1 wrzeÊnia w Przedszkolu nr 85 rozbrzmiewajà weso∏e g∏osy
dzieci, które po wakacjach wróci∏y do swojej placówki. Dzieƒ rozpocz´cia edukacji,
najcz´Êciej kojarzony z pierwszym dniem
w szkole lub gimnazjum, jest tak˝e dniem
inauguracji roku przedszkolnego. To dzieƒ,
w którym nasze najm∏odsze pokolenie rozpoczyna swojà przygod´ z edukacjà – wychowanie w przedszkolu.
Dla dzieci cztero- i piecioletnich jest to czas
ponownego spotkania z poznanymi wczeÊniej
kolegami i kole˝ankami. Dla nowo przyj´tych
dzieci trzyletnich jest to czas, w którym adaptujà si´ do nowych sytuacji, uczà samodzielnoÊci i poznajà zwyczaje przedszkola.
Przedszkole nr 85 „LeÊny Zakàtek”, po∏o˝one
przy ul. ˚agaƒskiej 27, prowadzi edukacj´ dla
dzieci w trzech grupach przedszkolnych: trzy-,
cztero- i pi´cioletnich. Do przedszkola, kierowanego przez panià dyrektor Krystyn´ Bu∏aciƒskà,
ucz´szcza ∏àcznie 82 dzieci.
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Nauczycielki z wielkà starannoÊcià i odpowiedzialnoÊcià stwarzajà warunki do edukacji przedszkolnej. Miesi´czne plany pracy ukierunkowane
sà na potrzeby dziecka, jego wszechstronny rozwój emocjonalny. Nadrz´dnym celem dzia∏ania
ca∏ego personelu placówki jest stworzenie warunków, aby dzieci ch´tnie i aktywnie ucz´szcza-

Królestwa Szwecji w Warszawie. Honorowi
uczestnicy wydarzenia wyg∏osili krótkie przemówienia i wr´czyli Pani Dyrektor upominki – jeden
z nich, w∏asnor´cznie wykonanà przez wychowanków Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci Pippi,
mo˝na podziwiaç w holu szko∏y.
UroczystoÊç nadania imienia przebieg∏a w radosnej i s∏onecznej atmosferze, tak˝e dzi´ki
wspania∏ej pogodzie, która nieoczekiwanie rozpieÊci∏a nas wysokà temperaturà i prawdziwie
z∏otojesiennà aurà. GoÊcie, rodzice, dzieci i nauczyciele delektowali si´ wyÊmienitymi ciastami
oraz pachnàcymi polskim sadem owocami.
Mamy nadziej´, ˝e ten dzieƒ zapadnie w pami´ci wszystkich obecnych, którzy docenià wysi∏ki dzieci i nauczycieli w∏o˝one w uÊwietnienie
uroczystoÊci. Przede wszystkim zaÊ, ˝e duch
naszej nowej Patronki b´dzie przyÊwieca∏ pracy
wychowawczej i dydaktycznej w naszej szkole.
Katarzyna Lewicka
∏y do przedszkola, a rodzice, spokojni o bezpieczeƒstwo dzieci, mogli podà˝aç do pracy.
Corocznie, oprócz oferty programowej, dla
dzieci przygotowywana jest bogata oferta zaj´ç
dodatkowych i wspierajàcych. Wprowadzane sà
udoskonalenia oparte na wnioskach
z pracy placówki w roku poprzednim
oraz wniosków i propozycji przekazanych przez rodziców.
Od tego roku szkolnego w placówce
wprowadzono nowe nazwy poszczególnych grup: 3-latki – Misie, 4-latki –
Biedronki, 5-latki – Szpaki-Màdraki.
Tradycjà przedszkola jest organizowanie jesiennych pikników dla poszczególnych grup. W tym roku pikniki, organizowane i przygotowywane
wspólnie przez rodziców i nauczycielki grup przedszkolnych, odby∏y
si´: 18.09, 25.09 oraz 9.10. br. Dzi´ki wsparciu i zaanga˝owaniu organizatorów rodzice i dzieci mogli sp´dziç wspólnie
„Familijny czas”. S∏oneczna pogoda sprzyja∏a
integrowaniu grup dzieci dzi´ki rodzinnej atmosferze w scenerii jak˝e uroczego placu zabaw
naszego przedszkola.
Anna Dyƒska

Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku istnieje od 6
lat. Powstajàc, by∏o piàtà organizacjà
tego typu na terenie Warszawy
i pierwszà w jej prawobrze˝nej cz´Êci. Dzi´ki funduszom uzyskiwanym w konkursach przeznaczonych dla organizacji pozarzàdowych oraz wsparciu finansowemu ze strony
Dzielnicy Wawer uniwersytet mo˝e rokrocznie

Inauguracja roku akademickiego
w Wawerskim Towarzystwie UTW
7 paêdziernika w Gimnazjum nr 103 w Mi´dzylesiu odby∏a si´ uroczysta inauguracja roku
akademickiego w Wawerskim Towarzystwie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Sal´ gimnastycznà wype∏niali po brzegi ˝àdni wiedzy seniorzy,
a powakacyjne o˝ywienie spotykajàcych si´
po d∏u˝szej przerwie kole˝anek i kolegów podobne by∏o temu, jakie towarzyszy ka˝demu rozpocz´ciu roku szkolnego czy akademickiego.
W inauguracji uczestniczyli równie˝ przedstawiciele miasta i dzielnicy: p. Ewa Masny – radna
m.st. Warszawy, p. Hanna Chodecka – radna
dzielnicy Wawer, przewodniczàca Rady Polityki
Spo∏ecznej oraz p. Miros∏aw Marczewski – radny dzielnicy Wawer, dyrektor Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji, a tak˝e goÊç-gospodarz
– dyrektor Gimnazjum nr 103 – p. Magdalena Sitnicka oraz dyrektor Klubu Kultury Aleksandrów wspó∏pracujàcego z WTUTW – p. Renata
Komorniczak. Pani Ewa Masny w imieniu miasta
˝yczy∏a Uniwersytetowi sukcesów w kolejnym
roku dzia∏alnoÊci, zaÊ pan Miros∏aw Marczewski
przygotowa∏ dla zainteresowanych materia∏y informacyjne o europejskim programie edukacji
niezawodowej osób doros∏ych „Grundtvig”.
Mimo ˝e z powodu drobnych problemów technicznych nie by∏o mo˝liwe tradycyjne odtworze-

nie utworu „Gaudeamus igitur”, w∏aÊnie ta pieÊƒ,
zaintonowana przez panià wiceprezes Teres´ Janot´, otworzy∏a rok akademicki 2010/2011
w WTUTW. Po s∏owach powitania ze strony pani
prezes Teresy Bojanowicz nastàpi∏a kolejna cz´Êç uroczystoÊci – wyk∏ad inauguracyjny „Wspó∏czesny obraz uk∏adu
s∏onecznego” wyg∏oszony przez dr.
Krzysztofa Zió∏kowskiego z Centrum Badaƒ Kosmicznych PAN. Niezwykle interesujàca opowieÊç, zobrazowana wieloma
imponujàcymi zdj´ciami, obiecujàco
przedstawia∏a przygod´ z naukà, jaka
rozpocz´∏a si´ ju˝ od nast´pujàcego
po inauguracji tygodnia.
Ostatnim punktem uroczystoÊci by∏o
nadzwyczajne walne zgromadzenie
cz∏onków WTUTW, zwo∏ane z powodu
zmian personalnych w zarzàdzie Towarzystwa. Dotychczasowa pani skarbnik
– Danuta Lipiƒska – z∏o˝y∏a rezygnacj´ ze stanowiska, konieczne wi´c by∏o walne zgromadzenie
w celu powo∏ania nowego skarbnika. Po ciep∏ym
i serdecznym po˝egnaniu z urz´dujàcà od poczàtku istnienia Towarzystwa panià skarbnik, cz∏onkowie jednog∏oÊnie, wr´cz entuzjastycznie, wybrali
na to stanowisko panià Iwon´ Lampart.

Wyk∏ad inauguracyjny „Wspó∏czesny obraz uk∏adu s∏onecznego”

OdÊpiewanie pieÊni „Gaudeamus igitur”
zapewniaç swoim studentom bardzo interesujàcà i wszechstronnà ofert´ programowà, pobierajàc stosunkowo niewielkie czesne. W programie WTUTW mo˝na znaleêç zaj´cia z j´zyków
obcych (angielski, niemiecki), zaj´cia komputerowe, gimnastyk´, taniec, a w ka˝dy czwartek
odbywajà si´ wyk∏ady z ró˝nych dziedzin wiedzy, m.in. historii, psychologii czy medycyny.
Uniwersytet organizuje równie˝ szereg zaj´ç poza swojà siedzibà, m.in. cykl wyk∏adów „Zarys
historii sztuki” w Muzeum Narodowym lub „Poczet królowych Polski” na Zamku Królewskim.
Wspólne wyjÊcia do teatru czy na koncerty, wycieczki, tematyczne, zloty cz∏onków warszawskich uniwersytetów trzeciego wieku (na przyk∏ad 14 paêdziernika br. Zlot Nordic Walking) – to
wszystko sprawia, ˝e poza solidnà dawkà wiedzy WTUTW dostarcza swoim cz∏onkom wielu
okazji do nawiàzania nowych przyjaêni, do aktywnego i ciekawego sp´dzania wolnego czasu
z ludêmi w podobnym wieku i o podobnych zainteresowaniach.
Hanna Kowalska
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˚ywe pomniki
Geneza powstawania kapliczek jest
bardzo ró˝na, w wi´kszoÊci trudno jà poznaç. Opieka nad nimi przechodzi z pokolenia na pokolenie i zatar∏a si´ ju˝
wiedza o fundatorach. Czasem jednak
jest Êlad, który wyjaÊnia powody budowy
kapliczki. Tak jest z kapliczkà – pomnikiem stojàcym przy ul. Wa∏ Miedzeszyƒski. Postawili jà mieszkaƒcy Julianowa jako dzi´kczynienie po
szcz´Êliwym powrocie
z pierwszej wojny Êwiatowej. Byç mo˝e z tego
samego powodu postawiono w 1917 roku kapliczk´ przy ulicy Bys∏awskiej, dziÊ na wysokoÊci p´tli autobusowej. Obie te kapliczki
majà podobny wyglàd
i czas ufundowania.
Du˝a liczba kapliczek zwiàzana jest
z typowo osadniczym
charakterem naszych
terenów. Kapliczki budowano na rozstajach
dróg lub na skraju wsi
i przy nich odprawiano nabo˝eƒstwa, g∏ównie w maju
i czerwcu. Sporà grup´ stanowià kapliczki prywatne, domowe lub ma∏e
drewniane kapliczki,
umieszczone wÊród
konarów drzew.
Wystawa
„˚ywe
pomniki – kapliczki
wawerskie” zosta∏a
po raz pierwszy zaprezentowana w czasie Dni Miedzeszyna w kwietniu tego
roku. Wystawa zawiera 20 fotogramów
wawerskich
kapliczek: starych, ponad stuletnich oraz
bardzo m∏odych, poAutorzy ekspozycji: W∏odzimierz Zalewski oraz Miros∏aw Wodziƒski
stawionych niedaw(wspó∏praca techniczna)

Kapliczki stojà wokó∏ nas. Czy je dostrzegamy? Jest chyba tak,
˝e sà dla nas rzeczywistoÊcià, zros∏y si´ nierozerwalnie z otoczeniem. Ale kapliczki sà
czymÊ wi´cej. Sà wyrazem wdzi´cznoÊci, proÊby
i nadziei. Ka˝da kapliczka
jest inna w swoim wyrazie,
bo zawiera osobiste doÊwiadczenie twórcy lub potrzeb´ zaznaczenia obecnoÊci Boga w codziennoÊci.
Stawiajàc kapliczki, dzi´kowano mu za odwrócenie
nieszcz´Êcia, za uzdrowienie, za zachowanie od zarazy lub epidemii. Stawiano
je za wszelkà pomyÊlnoÊç
jednostkowà i wspólnà.
Mój projekt fotogramów
kapliczek wawerskich zaczà∏ si´ przed dwoma laty,
gdy znalaz∏em pi´knà kapliczk´ na ulicy Chryzantemy i sfotografowa∏em
jako pierwszà. By∏a Êwie˝o
odmalowana, ukwiecona,
z pi´knà figurkà. Zda∏em sobie wtedy
spraw´, ˝e mamy ich w Wawrze bardzo
wiele i warto je wszystkie pokazaç.

no. W sierpniu wystawa prezentowana by∏a w holu Urz´du Dzielnicy.
Obecnie wystawa odwiedza wawerskie
osiedla i ustawiana jest, najcz´Êciej
w niedziele, na placach przykoÊcielnych. To pierwsza cz´Êç wystawy. Druga, obecnie przygotowywana, wkrótce
zostanie przedstawiona.
W∏odzimierz Zalewski

PRZEPROW ADZKI
TRANSPORT
Bardzo tanio.

tel. 608-347-552
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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, fotoodm∏adzanie – rabat 25%
z tym numerem „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
• Specjalistyczne gabinety lekarskie:
ginekologia, dermatologia, pediatria, interna, chirurgia,
medycyna pracy, szeroki zakres badaƒ USG
• Kosmetyka twarzy i cia∏a
• Makija˝ permanentny BioEvolution
• Przed∏u˝anie rz´s Nouveau Lashes – cena promocyjna
399 z∏ do 15 grudnia 2010 r.
• 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

meble sosnowe
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a ●
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne
realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98
Miƒsk Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 39
tel./fax 25 759 02 59

www.meblesosnowe.eu e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Nietypowe, gustowne i unikatowe malarstwo olejne np. romantyczne lub humorystyczne portrety,
stada koni itd ~1000 zl za metr 512 156 625.
◗ Pranie dywanów, wyk∏adzin, tapicerek meblowych, samochodowych. Skuteczniei solidnie.
Ârodkami firm PROFCHEM, CHEMSPEC, BUZIL.
Firma CLEAN SYSTEM, faktury VAT. 502 200 196.
◗ Drobne naprawy ogólno-budowlane, malowanie,
hydraulika elektryka, tel: 606 478 725.
◗ Student ch´tnie pomo˝e Twojemu dziecku w nauce
j´zyka angielskiego oraz odrabianiu lekcji na poziomie szko∏y podstawowej. Zaj´cia z dojazdem do
ucznia. Kontakt pod numerem: 516-746-815.
◗ Kompleksowa obs∏uga i serwisowanie mieszkaƒ,
domów oraz bie˝àca naprawa i konserwacja.
Uczciwie i solidnie tel: 512 623 155.
◗ Korepetycje z matematyki. Studentka SGH pomo˝e w nadrobieniu zaleg∏oÊci. Tanio + dojazd gratis. tel. 513 989 512.
◗ Wesela poprowadzi profesjonalny dj-wodzirej
z w∏asnym sprzetem nag∏osnieniowym i oÊwietleniowym 502 600 775.
◗ Psycholog z wieloletnim doÊwiadczeniem. Porady, konsultacje, diagnoza. Tel. 663 410 339.
◗ Ogrody, ogródki, zielone tereny, dachy, tarasy,
wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch. kraj.
z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo,
nadzór, piel´gnacja, systemy nawadniajàce,
tel. 507 285 400.
◗ Matematyka – korepetycje, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i matury. Dojazd
do klienta. tel: 604 522 877
◗ Dzia∏ka atrakcyjna w Woli Karczewskiej ko∏o
Otwocka 7 min do Âwidra. Dzia∏ka budowlana,
ogrodzona z 2 stron, przy∏àcze elektryczne. Urocza. Okolica lasów. Cena do uzgodnienia, bezpoÊrednio! 509598441.
◗ Peugeot 106 1998r. sprzedam. 954 cm3, przebieg 98 tys., elek. szyby, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, radio. Cena 4950 z∏ (do negocjacji) tel. 602-306-969, 602-522-924.
◗ Bramy, balustrady, ogrodzenia, podmurówki
kompleksowo. Równie˝ renowacja, przerabianie
i monta˝ gotowych elementów. 604 210 338.
◗ Sprzedam Peugeot Partner XII 1999r. 1.8 benzyna, przebieg 225000, serwisowany, 4 drzwiowy-drzwi boczne przesuwne, przeszklony z homologacja na ci´˝arowe, 2 w∏aÊciciel, cena do uzgodnienia. Tel. 604 21 03 38.
◗ Firma „Wena ¸upkowscy” poszukuje operatora
dêwigu samojezdnego – pilne. kontakt: 22-77339-46,500-004-598 wena@wenadom.com.pl.

◗ Serwis komputerowy, doradztwo przy zakupie
sprz´tu. Dojazd do klienta. Szybko i tanio. Zapraszam 602309190
◗ Us∏ugi transportowe do 3,5 t. Ieco Dajly, kontener 8 europalet. Kontakt 601-38-19-18.
◗ Kobieta 33 lata. Szukam pracy biurowej. Posiadam doÊwiadczenie w pracy w ksi´gowoÊci.
Tel. 502-616-817.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe – podcinanie
i wycinanie drzew, naprawa i czyszczenie rynien,
monta˝ p∏otków Ênie˝nych itp. Tel. 606-808-358
◗ Ksi´gowa z doÊwiadczeniem zawodowym (licencja MF) przyjmie do prowadzenia ksi´gi rachunkowe: KPiR, ksi´gi handlowe (równie˝ na umow´
zlecenie). tel. 507 625 453
◗ Poszukuj´ pracy, mo˝e byç dorywcza, posiadam
samochód Kombi wraz z przyczepkà. Mam du˝e
doÊwiadczenie za kierownicà i doskonale znam
Warszaw´. Tel. 507 231 918.
◗ Sprzedam samochód marki VOLVO V40 1,9 D,
rok produkcji 1999, stan wizualny i techniczny
bardzo dobry. Tel. 507 231 918.
◗ Student UW udzieli korepetycji z j´zyka polskiego,
angielskiego lub francuskiego. Mi∏a atmosfera,
tanio i skutecznie! Mam doÊwiadczenie w pracy
z dzieçmi. tel. 889 654 123
◗ Matematyka – profesjonalne korepetycje prowadzone przez doÊwiadczonego nauczyciela (szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum – przygotowanie do matury). Tel. 605 077 751.
◗ Tanio fotelik samochodowy, podwójny kojec, wózek g∏´boki i spacerówka (komplet) oraz ∏ó˝eczko. Tel. 692 574 662
◗ Mistrz kominiarski wykonuje us∏ugi; obowiàzkowe przeglàdy roczne budynków, czyszczenie,
udra˝nianie, uszczelnianie przewodów kominowych, monta˝ nasad wiatrochronnych, opinie
do architektury i gazowni oraz protokó∏ dla ubezpieczyciela. Tel. 507 196 669.
◗ D-jka animatorka na bale szkolne i firmowe z w∏asnym sprzetem nag∏oÊnieniowym i oÊwietleniowym 502 600 775.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem lub dzieçmi od 6 mies.
˝ycia (u siebie lub u kogoÊ), od pon. do pt. Mam
du˝e doÊwiadczenie i kocham dzieci, szczegó∏y
do uzgodnienia. Dodatkowo mog´ pomóc przy
przyj´ciu urodzinowym dziecka. Mieszkam
w Weso∏ej. Tel. 501649071.
◗ Termowizyjne badanie budynków i instalacji
www.SAQR-Therm.pl, tel. 519-698-928.
◗ Okazja! Tanio sprzedam zamra˝ark´ Whirpool
szufladowà, wys. 140 cm, szer. 59 cm, g∏´b.
54 cm. Stan bardzo dobry. tel. 501649071.

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

reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

◗ Cieknie kran, zapcha∏ si´ kibelek, trzeba zgrabiç
liÊcie, wymieniç ˝arówk´, wyczyÊciç syfon umywalki, wyczyÊciç rynny lub nasmarowaç piszczàce drzwi... dzwoƒ 512623155.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne).
Tel. 22-773-19-85.
◗ S.O.S. dla rodziców! Je˝eli Czeka Ci´: wizyta u lekarza, sprawa w urz´dzie, wa˝ne spotkanie itp.
ch´tnie zaopiekuje si´ w tym czasie Twoim dzieckiem. Dyspozycyjna mama – tel. 516 262 825
◗ Wycena nieruchomoÊci – Helena Chyliƒska, tel.
kom. 668 126 186 lub tel. 22 848 77 96.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane
wra˝enia 603-313-938.
◗ Us∏ugi transportowe i kurierskie, dla firmy i dla
domu. Tel.: 889 744 630.
◗ Matematyka, fizyka, chemia – Absolwent Politechniki Warszawskiej – magister in˝ynier, laureat olimpiad udzieli korepetycji. Zakres: podstawówka, gimnazjum, technikum i LO. W∏asny dojazd. Cena: 50 z∏/h. tel. 601 602 132.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ Walka wr´cz – Combat Kalaki. Info:
tel. 609 835 761, www.dynamis-kalaki.yoyo.pl
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel. 22 77349-64, 602-707-127.
◗ Klub malucha „MAJ” Zaprasza Dzieci w wieku
2–5 lat. www.klubmaj.plul. Potockich 73, Marysin. Wolne miejsca! Fachowa opieka, domowa atmosfera. Mo˝liwoÊç pozostawienia na godziny.
◗ Biologia – korpetycje; pracownik naukowy i nauczyciel biologii; tel: 22-773-28-29; 508 528 249.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie stopnie
nauczania tel. 22-773-28-07.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM,
DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e inne
tel. 501-975-329.
◗ Warsztaty stylistyczne, nauka kompozycji stroju,
makija˝u w studio w Starej Mi∏osnej. Zapraszam
502 600 775.
◗ J´z. niemiecki – profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel. 22-773-28-70.
◗ Wynajm´ koparko-∏adowark´ 608 415 915.
◗ Sprzedam akwarium panoramiczne 60l z pokrywà i ca∏ym wyposa˝eniem. Cena 100 z∏. Telefon
728 201 033.
◗ Informatyk naprawia komputery. Masz problem
dzwoƒ 728 20 10 33.
◗ Doradztwo w aran˝acji wn´trz, rzetelnie i z fantazjà, 100z∏ za godz. z dojazdem. Tel. 600 024 315.
◗ Absolwent Wydzia∏u Geografii UW udzieli korepetycji z geografii. 606-808-358, piotrkoziarski@wp.pl

◗ Us∏ugi Ogrodowe: Zak∏adanie ogrodów, trawników,
opryski koszenie, wycinka drzew. 513-148-238.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ anten telewizyjnych
i satelitarnych, sieci kablowe, zbiorcze anteny
oraz multiswitche. Telewizja N, Cyfra+, Trwam,
Polsat i na kart´. Tel. 663-677-701 Weso∏a,
www.swiatanten.pl
◗ Weso∏e urodziny od lat 5 do... prowadzi dj-ka animatorka, konkursy, nag∏oÊnienie, oÊwietlenie 502 600 775.
◗ Strony www, projektowanie, administracja, umieszczanie na serwerze 662-068-800 www.agigo.pl
◗ Sprzedam u˝ywane, ale w bardzo dobrym stanie:
le˝aczek firmy CHICCO, 0–9 kg, czerwono-be˝owy;
krzese∏ko do karmienia Galileo – firmy CONECO, pomaraƒczowo-szare; fotelik samochodowy BEBE
COMFORT, 0–18 kg niebieski. Tel. 608-111-443.
◗ Lodówk´ i kuchni´ gazowà – sprawne, przyjmie
rodzina z dzieckiem. Kontakt tel. 796091279;
796433217.
◗ Sprzedam wózek dzieci´cy wielofunkcyjny (gondola, nosid∏o, spacerówka) duze pompowane ko∏a.
stan dobry, w komplecie pokrowiec, torba w kolorze wózka, tele 500 200 223, atrakcyjna cena.
◗ Zawioz´ do Êlubu nowym mercedesem E klasy
tel 784-891-822.
◗ Stylistka wizerunku zaprasza na analiz´ kolorystyczna, kompozycje stroju, dobór fryzury i makijazu 502 600 775.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ Sprzedam betoniark´ pojemnoÊç 130dm na gwarancji cena do uzgodnienia 516-628-451.
◗ Pogotowie komputerowe 500 760 534
◗ Nowy sklep komputerowy, akcesoria, serwis,
konfiguracja. Weso∏a ul. Jana Paw∏a II 15, tel.
500 760 534.
◗ Mieszkanie M-3 Saska-K´pa 2 pokoje z widna
kuchnia wynajme spokojnym. Cena ok. 1500 do
negocjacji. z meblami lub bez. Kontakt tel.
22 872 41 65 i 22 245 36 35.
◗ Sprzedam nowe, profesjonalne buty taneczne
(sneakery), model Tajfun, firma Akces, rozm. 42,
skóra, do ka˝dego rodzaju taƒca, cena: 200 z∏
(w sklepie kosztujà 280). Tel. 508-428-122.
◗ Restauracje, domy weselne zapraszam do
wspó∏pracy w celu wysy∏ania do Paƒstwa klientów – 502 600 775, 22 773 35 61.
◗ Instytut Psychoterapii i Rozwoju OsobowoÊci zaprasza Paƒstwa na: terapi´ dzieci, m∏odzie˝y, doros∏ych, zaburzeƒ jedzenia, konsultacje, szkolenia, warsztaty, coaching. www.instytut-ipro.pl
Tel. 228125236.
◗ Us∏ugi przeciwpo˝arowe – legalizacja, naprawa,
sprzeda˝. ul. Jeêdziecka 20 tel. 22 296 11 66.

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
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tel. 22 763 20 90
ul. Trakt Brzeski 62
05-077 Warszawa-Weso∏a
●
●
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●
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●

Terapie Spa na twarz i cia∏o
Pevonia Botanica
Aromatyczne rytua∏y
Masa˝e z ró˝nych stron Êwiata
Kuracje modelujàco-odchudzajàce
Dietetyka
Power Slim Active – jedna
z najbardziej skutecznych
metod odchudzania
Endermologia
Manicure Pedicure Spa

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bezpieczna opalenizna
Fryzjerstwo Spa
Makija˝ profesjonalny
Przed∏u˝anie w∏osów metodà
Racoon
Trwa∏e usuwanie ow∏osienia
Usuwanie naczynek
Fotoodm∏adzanie
Mezoterapia bezig∏owa
Pakiety odchudzajàce
Bony upominkowe, vouchery
dla firm

www.metamorfoza-spa.pl

