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Wrzesieƒ w Radzie Dzielnicy Wawer
W wrzeÊniu odby∏a si´
jedna sesja Rady Dzielnicy
Wawer. Radni zajmowali si´
na niej, mi´dzy innymi, zmianami w bud˝ecie dzielnicy,
opiniowaniem sprzeda˝y
mieszkaƒ komunalnych oraz
nadaniem nazwy nowej ulicy.
Radni rozpatrywali równie˝
skargi na dzia∏alnoÊç Zarzàdu Dzielnicy i pracowników Urz´du z∏o˝one przez mieszkaƒców.
W bie˝àcym roku plan wydatków dzielnicy
zmniejszy∏ si´ o prawie 3,5 mln z∏otych. Zmiana ta wynika z niemo˝liwoÊci zrealizowania zaplanowanych inwestycji, co powodowane jest
najcz´Êciej przeciàgajàcym si´ procesem wykupu gruntów, zmianà zakresu inwestycji bàdê ni˝szymi od za∏o˝onych kwotami uzyskanymi
w przetargach na ich wykonanie. Na rok 2012

przeniesiono budow´ chodnika w ul. Technicznej, budow´ ul. Derkaczy, ul. Panny Wodnej, ul.
Rad∏owej, ul. Ks. Szulczyka, ul. Hafciarskiej. Zaoszcz´dzono na budowie ul. Rezedowej, natomiast na budow´ ulicy I Poprzecznej zwi´kszono
przewidywane Êrodki o 24 tys. z∏otych. Zwi´kszono równie˝ o 300 tys. z∏otych Êrodki na modernizacj´ budynku liceum przy ul. Alpejskiej.
Dzielnicy przyby∏a nowa ulica. Bezimienna droga ∏àczàca Wa∏ Miedzeszyƒski z ul. Celulozy, znajdujàca si´ pomi´dzy ulicami Rosiczki
i Podbia∏owà, zyska∏a nazw´ Dàbrowa.
Na sesji radni otrzymali sprawozdanie Zarzàdu Dzielnicy z dzia∏alnoÊci Zarzàdu we wrzeÊniu.
Zarzàd podjà∏ uchwa∏y w sprawach m.in. ustalenia zasad prowadzenia sprzeda˝y w miejscu
handlu jednodniowego, zlecenia stowarzyszeniu
„Zaczarowana Doro˝ka” realizacji zadaƒ z zakresu przeciwdzia∏ania uzale˝nieniom i patologiom

Na feralnym skrzy˝owaniu
wreszcie b´dzie bezpiecznie
16 wrzeÊnia w siedzibie Zarzàdu Dróg Miejskich odby∏o si´ spotkanie z panià dyrektor Gra˝ynà Lendzion, na którym delegacja Inicjatywy
„Wawer bardziej przyjazny”, wiceburmistrz
Wawra – pan Adam Godus∏awski i Zarzàd Dróg
Miejskich ustalili dalsze post´powanie w sprawie bezpieczeƒstwa na ulicy Zwoleƒskiej
w Wawrze. ZDM zaproponowa∏ projekt ronda
kompaktowego na skrzy˝owaniu Mrówczej ze
Zwoleƒskà i ju˝ po dwóch tygodniach od spotkania rozpocz´to prace. Rondo powsta∏o w nocy

z 3 na 4 paêdziernika i jest doskonale oznakowane, a przy Biedronce na ul. Zwoleƒskiej ma powstaç przejÊcie dla pieszych i niepe∏nosprawnych. Na razie nie wiadomo jeszcze, jakie b´dà
kolejne kroki ZDM jeÊli chodzi o stref´ 30 jak i remont chodników i malowanie kolejnych pasów.
JesteÊmy jednak w sta∏ym kontakcie z wy˝ej
wymienionymi osobami i b´dziemy trzymaç
r´k´ na pulsie.
Inicjatywa „Wawer bardziej przyjazny”

Wytwórnia filmowa
ATM Studio ruszy∏a!
Nowo otwarte, najnowoczeÊniejsze w Polsce telewizyjno-filmowe centrum
produkcyjne, zlokalizowane
na terenie Wawra, przy Wale Miedzeszyƒskim, rusza
z nagraniami.
ATM Studio to inwestycja, którà Wawer naprawd´
mo˝e si´ szczyciç. Ten imponujàcy obiekt posiada wszystko, co potrzebne jest do realizowania
filmów, seriali, programów telewizyjnych, a tak˝e wydarzeƒ artystycznych. Nie tylko pe∏ne zaplecze w postaci hal zdj´ciowych, kompleksowych charakteryzatorni, w pe∏ni wyposa˝onych
garderób, magazynów sprz´tu, oÊwietlenia
i scenografii oraz studiów postprodukcyjnych,
ale tak˝e najnowsze technologie pozwalajàce
na emisj´ telewizyjnà w jakoÊci HD na ca∏y Êwiat
oraz w∏asne stacje transformatorowe, które

umo˝liwiajà realizacj´
nagraƒ bez koniecznoÊci korzystania z agregatów pràdotwórczych.
Spektakularnym sukcesem firmy ATM FX nale˝àcej do Grupy ATM
jest zrealizowanie efektów specjalnych do filmu
„1920 Bitwa Warszawska ” Jerzego Hoffmana.
Program „The Voice of Poland” w ca∏oÊci b´dzie
realizowany w∏aÊnie tutaj, a jego producent – firma Rochstar – przenosi do Wawra swojà siedzib´. ATM Studio zajmie si´ równie˝ zdj´ciami do
nowej serii „Rancza”.
Renom´ miejsca podniesie z pewnoÊcià zlokalizowana w pobli˝u inwestycja, która rozpocznie
si´ ju˝ za miesiàc, a do u˝ytku oddana ma byç
w drugiej po∏owie 2013 r. Jest nià Double Tree –
ekskluzywny hotel, centrum konferencyjne i najwi´ksze w Polsce SPA w ramach sieci hoteli
Hilton. B´dzie to pierwszy w Warszawie obiekt
∏àczàcy funkcje pi´ciogwiazdkowego hotelu,
oÊrodka konferencyjnego dla 2000 osób i kompleksowej obs∏ugi restauracyjno-rekreacyjnej.
Hanna Kowalska

spo∏ecznym, programu „Otwarte obiekty sportowe”, wprowadzenia regulaminu przyznawania
Wawerskiej Nagrody Sportowej i Wawerskiego
Wyró˝nienia Sportowego. Zarzàd zajmowa∏ si´
równie˝ sprawami zmian w bud˝ecie dzielnicy.
Tragiczny wypadek na skrzy˝owaniu ulic
Mrówczej i Zwoleƒskiej w pe∏ni wykaza∏ koniecznoÊç zmiany oznakowania tego niebezpiecznego
skrzy˝owania. Z inicjatywy Zarzàdu Dzielnicy
Zarzàd Dróg Miejskich przygotuje koncepcj´
zwi´kszenia bezpieczeƒstwa i zmian oznakowania na tym skrzy˝owaniu.
Trwajà konsultacje spo∏eczne w sprawie statutów Rad Osiedli. Swoje uwagi do statutów zg∏osi∏
Zarzàd Dzielnicy. Uwagi pod koniec wrzeÊnia rozpatrzy Komisja Statutowa Rady Dzielnicy i ostateczny projekt statutów zostanie przedstawiony
pod g∏osowanie Rady Dzielnicy.
Marcin Kurpios

Dwa Êwiaty
Jedno miasto, jedna ulica... Jadàcy nowo wybudowanà drogà ∏àczàcà Weso∏à z Wawrem mogà zaobserwowaç niecodziennà
metamorfoz´. Jadàc od
strony Mi´dzylesia, poruszamy si´ ∏adnie zagospodarowanà Alejà Dzieci Polskich, potem droga nieco si´ zw´˝a, potem zamienia w wàski pasek dziurawego asfaltu, a˝ za
skrzy˝owaniem z Kociszewskich staje si´ leÊnym duktem wy∏o˝onym betonowymi p∏ytami.
I tak a˝ do granicy z Weso∏à. Tam, jak za sprawà czarodziejskiej ró˝d˝ki, znów pojawia si´ cywilizacja. Szeroka ulica, z chodnikami, Êcie˝kà
rowerowà, latarniami... Na skraju asfaltu niewielka niebieska tabliczka dumnie og∏asza Êwiatu, ˝e tu jest granica Dzielnicy Wawer.
Co na to w∏adze Wawra? No chyba niewiele.
Bo z drogi w wi´kszoÊci korzystajà mieszkaƒcy
Weso∏ej. A co z mieszkajàcymi w jej sàsiedztwie? Podobno to dla ich dobra w∏adze Dzielnicy nie czynià staraƒ o jej dalszà przebudow´, bo
wtedy b´dzie mniejszy ruch samochodów... Tyle tylko ˝e te samochody i tak je˝d˝à. 5 lat temu
wykonane badania wykaza∏y w godzinach
szczytu nat´˝enie ruchu 170 samochodów na
godzin´. Czyli co 20 sek. jeden pojazd. MyÊl, ˝e
skoro samochody i tak ju˝ tamt´dy je˝d˝à, to
mo˝e lepiej, by mieszkaƒcy mieli szeroki,
oÊwietlony chodnik, zamiast w deszczowe jesienne wieczory lawirowaç na wàskiej pozbawionej nawet poboczy uliczce, nikomu nie przychodzi jakoÊ do g∏owy... Czy trzeba b´dzie znów
tragedii, jak ta na rogu Zwoleƒskiej i Mrówczej,
by ktoÊ solidnie zajà∏ si´ tà sprawà? Droga ta
by∏a, jest i b´dzie. To mo˝e lepiej ˝eby by∏a wygodna i bezpieczna?
Marcin J´drzejewski
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Niewyspany przed urz´dem
czyli jak zwàtpi∏em w ludzkie intencje
i zaczà∏em pope∏niaç dziennikarskie b∏´dy
1 wrzeÊnia. Dzieƒ rozpocz´cia roku szkolnego, a ja
wstaj´ z ∏ó˝ka o 11.30. Fakt,
˝e jestem ju˝ wolny od powszechnego obowiàzku
szkolnego, ale takie wylegiwanie si´ to ju˝ wstyd.
Usprawiedliwiam si´, ˝e poprzedniej nocy wykonywa∏em w ró˝nych pozycjach nami´tne s∏uchanie
Wagnerowskiego „Zmierzchu bogów”, czyli
czynnoÊç jak najbardziej dojrza∏à
i intelektualnie wznios∏à, ale i tak mi
jakoÊ g∏upio. Z ramienia redakcji jad´ na demonstracj´ przed Urz´dem Dzielnicy Wawer. Temat – bezpieczeƒstwo na drogach. Zw∏aszcza bezpieczeƒstwo dzieci na drogach. Zw∏aszcza do kwadratu
– bezpieczeƒstwo na mi´dzyleskim
skrzy˝owaniu Mrówczej i Zwoleƒskiej, gdzie w po∏owie sierpnia mia∏
miejsce tragiczny wypadek samochodowy, w którym Êmierç ponios∏o dwoje dzieci. To ten wypadek
by∏ bezpoÊrednià przyczynà zorganizowania demonstracji.
200 metrów od urz´du s∏ysz´ g∏os pani burmistrz przemawiajàcej do zebranych przez megafon. Wpadam w t∏um i s∏ysz´ zwyczajowe p∏omienne deklaracje polityka. W koƒcu pani burmistrz mówi: „Moim zdaniem to, co w tej chwili
Paƒstwo robicie, jest naszym wspólnym dzia∏aniem” i dalej „Ja nie przyjmuj´ tego jako protest
przeciwko naszym dzia∏aniom”. To pierwsza
rzecz, która wybija mnie z rytmu. I tu mój pierwszy b∏àd – przestaj´ rozumieç, kto jest kim. Organizatorzy demonstracji stojà przecie˝ naprzeciwko, a nie za panià burmistrz. Oni przyszli, ˝eby pokazaç, ˝e Urzàd robi w sprawie skrzy˝owania za ma∏o. To oni zebrali ponad 2400 podpisów
pod petycjà o popraw´ bezpieczeƒstwa rzeczonego odcinka. M∏ode mamy i m∏odzi tatusiowie,
którzy przyszli tu z dzieçmi dzier˝àcymi w ràczkach wykonane r´cznie znaki drogowe.
Dialog pani burmistrz i jednej z organizatorek
pikiety trwa. Telewizyjna reporterka lekko ju˝ znudzona trwa z mikrofonem, który obni˝a si´ z minuty na minut´, w miar´ jak wzrasta znu˝enie
trzymajàcej. Przy wypowiedziach pani burmistrz
stojàcy za nià wiceburmistrz potakuje mechanicznie g∏owà, jakby wystukiwa∏ rytm. I wtedy
pan dêwigajàcy na plecach megafon przejmuje
inicjatyw´. Ju˝ po kilku chwilach staje si´ jasne,
˝e nie przyszed∏ tu z tà ca∏à aparaturà bez powodu. Okazuje si´, ˝e jako ultraprawicowy przeciwnik wszystkiego, co nie jest ultraprawicowe, znalaz∏ okazj´, ˝eby pozn´caç si´ werbalnie nad panià burmistrz. I tak znowu pope∏niam dziennikar-
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ski b∏àd, bo po prostu przestaj´ s∏uchaç. Jego
opowieÊç to typowa afera mniemana, w której
pojawiajà si´ ró˝ne postaci, które On osobiÊcie
traktuje jak niezaprzeczalne autorytety, choç sàdzàc po twarzach s∏uchaczy ma∏o kto wie, o kogo chodzi. Dziwi´ si´ samemu sobie, bo choç
par´ minut temu pani burmistrz mnie co najmniej
zadziwi∏a, to teraz zaczynam z nià sympatyzowaç. Czekam na jej ruch. Pani burmistrz dochodzi do g∏osu i wdaje si´ w polemik´ z nosicielem
megafonu. I znowu zmieniam o niej zdanie. Po co

ta dyskusja nie na temat? Czy˝by wróg ciskajàcy
zarzutami jak Thor m∏otem by∏ wygodnym wyt∏umaczeniem dla ucieczki przed tym, co najbardziej interesuje zebranych?
No i w koƒcu jak zwàtpi∏em w ludzkie intencje. Dialogi d∏u˝sze ni˝ arie ostatniej cz´Êci

„PierÊcienia Nibelunga”, a prowadzone przez
panià burmistrz z megafonowym szerpà koƒczà
si´ i do g∏osu dochodzà mieszkaƒcy. I wtedy si´
zaczyna: festiwal skarg i za˝aleƒ do wszystkich
o wszystko. „Dlaczego na mojej ulicy stojà ka∏u˝e?”, „Dlaczego na sàsiedniej ulicy sà le˝àcy
policjanci, a na mojej nie?”, „Dlaczego taki a taki supermarket nie ma ubikacji?”. Podchodz´
do jednej z organizatorek pikiety i zaczynam
krótkà rozmow´. Ma min´ jak Maria Sharapova
po przegranym secie i takà te˝ urod´ (znaczy
jak Maria Sharapova w ogóle, a nie jak Maria
Sharapova po przegranym secie). Mówi pó∏g∏osem: „Wie pan, nigdy nie organizowa∏am czegoÊ takiego. Co powinnam teraz zrobiç?”. I ja
patrz´ kàtem oka na ten wawerski „Zmierzch
bogów” i jednoczeÊnie ogarnia mnie zupe∏nie
nie-Wagnerowski KLIMAT, mianowicie przypominajà mi si´ koƒcowe fragmenty
sztuki „Bóg” Woody'ego Allena
– kompletnie inkoherentna rzeczywistoÊç. Przez chwil´ spodziewam
si´, ˝e zza pani burmistrz wyskoczy jak w rzeczonej sztuce jeden
z braci Marx, wywijajàc weso∏o laseczkà. I pope∏niam kardynalny
dziennikarski b∏àd – wp∏ywam na
rzeczywistoÊç. Radz´, ˝eby to
przerwaç. Pani wspó∏organizatorka pomi´dzy tyradami ∏apie mikrofon i oficjalnie koƒczy pikiet´.
T∏um si´ rozst´puje. Telewizja wysz∏a po angielsku ju˝ jakiÊ czas
temu. Megafon wy∏àczony. I tylko
dzieci, o które tu przecie˝ chodzi∏o, pozbawione
znów poparcia w wyniku atomizacji pikiety
na mikrofonowà list´ ˝yczeƒ, bawià si´ r´cznie
zrobionymi znakami drogowymi.
Tomasz A.J.C. Szymaƒski

Legalne graffiti w Wawrze
Na
prze∏omie
sierpnia i wrzeÊnia
og∏oszono dobrà nowin´ dla grafficiarzy.
Mogà oni wreszcie
wyjÊç z podziemia,
poniewa˝ w Wawrze
zalegalizowano miejsce na malowanie
graffiti. Jest to mo˝liwe na wiadukcie
„P∏owiecka” od strony ulicy Widocznej
i Wydawniczej. Czy to prezent na otarcie
∏ez z powodu koƒca wakacji? Decyzja
spotka∏a si´ z aprobatà, a grafficiarze z pasjà
przystàpili do dzie∏a i w pogodne dni od wczesnych godzin rannych malowali mur.
Warto przypomnieç, ˝e za legalne graffiti
uznaje si´ to, które jest umieszczone na obiektach oznaczonych tabliczkà w kszta∏cie kwadratu przedstawiajàcà niebieskà puszk´ z rozpylonà
farbà na ˝ó∏tym tle. W takich miejscach mo˝na malowaç w dowolnej chwili, ca∏à dob´, ka˝-

dego dnia. Sà one dost´pne zarówno dla artystów, jak i amatorów. Jednym s∏owem, brak
ograniczeƒ.
Czy w tej sytuacji grafficiarze przestanà malowaç w niedozwolonych miejscach, np. w przejÊciach mi´dzy peronami PKP? Czas poka˝e.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl
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buch∏a w sercu drewnianego,
zamieszka∏ego przez blisko
pi´ciotysi´cznà grup´ ˚ydów
miasteczka. 31 paêdziernika
1940 roku na obszarze Falenicy i Miedzeszyna powsta∏o
getto ˝ydowskie, które swym zasi´giem obejmowa∏o dzisiejsze ulice: Lawinowà, Mszaƒskà,
Chryzantemy, Hiacyntowà, Walcowniczà oraz
Patriotów. Z kilku tysi´cy wi´zionych tam ˚ydów
ok. pó∏tora tysiàca straci∏o ˝ycie w wyniku wybuchów epidemii i licznych egzekucji. Reszta
zgin´∏a 20 sierpnia 1942 roku, kiedy to zlikwidowano falenickie getto, lub zosta∏a wywieziona do obozu w Treblince.
Pod upami´tniajàcym histori´ ˚ydów pomnikiem, który stanà∏ przed falenickim dworcem
w 1992 r., ka˝dego roku zbiera si´ grupa osób,
które pragnà zachowaç pami´ç o zdarzeniach
z 1939 r. Dok∏adnie 20 sierpnia zjednoczeni
w bólu mieszkaƒcy wspominajà naznaczonà
krwià histori´ Falenicy.

Czy potrzebni Ku pami´ci ˚ydów
nam celebryci z falenickiego getta
w Sejmie?
Wybory parlamentarne
ju˝ 9 paêdziernika 2011 r.
Na listach wyborczych partii politycznych znajdziemy
wiele nazwisk, które do tej
pory kojarzy∏y nam si´ zupe∏nie z czym innym ni˝
polityka. Coraz cz´Êciej
gwiazdy kolorowych magazynów, artyÊci i sportowcy próbujà swoich si∏
w efemerycznej karierze politycznej. Po wyborach szybko okazuje si´, ˝e nie jest to przyrodzone im emploi.
Celebryci, którzy tak ch´tnie przyjmujà propozycje wysokich miejsc na listach wyborczych, muszà liczyç si´ z tym, ˝e podj´ta przez
nich decyzja mo˝e wiàzaç si´ z ró˝nymi konsekwencjami. Cz´sto skutkuje ona splamieniem
wizerunku oraz zaszufladkowaniem osoby
na d∏ugie lata. Ich kampania wyborcza zazwyczaj opiera si´ na powtarzaniu tego, co jedni nazywajà komuna∏ami, a inni oczywistà prawdà.
Wyprane z myÊli i dalekie od refleksji absolutne
bana∏y lub sentencjonalne porzekad∏a s∏u˝à jako
fundament pod budow´ nowego wizerunku.
Z uwodzicielskim spojrzeniem i telegenicznym
uÊmiechem rzucajà frazesy, którymi chcà zapisaç si´ w pami´ci wyborców. Byç mo˝e liczà
te˝ na g∏osy ludzi ze Êwiata Pudelka czy Kozaczka, najpopularniejszych portali plotkarskich, odwiedzanych przez miliony. Przy równoczesnym
uÊmiechu fortuny udaje im si´ osiàgnàç sukces
i zasiàÊç w sejmowych ∏awach.
Idàc na wybory, winniÊmy zag∏osowaç na
konkretnego i kompetentnego kandydata, Êwiadomie wype∏niajàc swój obywatelski obowiàzek. Trzeba pami´taç, ˝e na dalszych miejscach
list wyborczych równie˝ znajdujà si´ rzetelni
i godni zaufania ludzie.
Sebastian Mateusz Nowak
www.sebastiannowak.boo.pl

Pierwsi ˚ydzi Êciàgn´li
do Falenicy ju˝ w latach 80.
XIX wieku. Przed wojnà stanowili oni wi´kszoÊç mieszkaƒców tego, nie nale˝àcego wówczas do Warszawy,
miasteczka. Nap∏ywali z takich miast jak: Garwolin,
Radzymin czy Góra Kalwaria. Znaczna ich cz´Êç osiedli∏a si´ po wschodniej stronie torów. Do dziÊ w Falenicy mo˝na podziwiaç budynki, które zostawi∏a po sobie ta znakomicie zorganizowana spo∏ecznoÊç. Synagoga
z ul. Bambusowej, ∏aênia znajdujàca si´ przy ul.
K∏odzkiej czy Dom Starców zlokalizowany przy
Patriotów to tylko niektóre z nich.
Spokój zamieszkujàcych Falenic´ ˚ydów zosta∏ przerwany 19 wrzeÊnia 1939 roku. Tego
dnia mia∏a miejsce bitwa pod Falenicà, która wy-

Magdalena Prokop-Duchnowska

psychologicznych, pedagogicznych i z zakresu doradztwa zawodowego mogà korzystaç osoby niepe∏nosprawne i ich bliscy, m∏o– nowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna dzie˝ i doroÊli zamieszkujàcy dzielnic´ Wawer.
przy Fundacji Akademia Mo˝liwoÊci
Centrum Êwiadczy us∏ugi
W ˝yciu ka˝dego cz∏owieka bywajà lepsze
stacjonarnie, a tak˝e zdalnie (drogà e-mailowà).
i gorsze dni. Niekiedy pojawiajà si´ trudnoÊci,
Na naszej stronie internetowej www.academy.pl
smutek, ból i kryzys, a niektóre wydarzenia zaznajdà Paƒstwo ankiet´ zg∏oszeniowà. Nale˝y jà
czynajà martwiç. Pomoc przyjació∏ i bliskich nie
wype∏niç i wys∏aç na podany adres. Po wype∏w pe∏ni wystarcza. Warto wtedy skorzystaç ze
nieniu i przes∏aniu ankiety mo˝liwe b´dzie umówsparcia specjalisty – cz∏owieka, który wys∏uwienie si´ na pierwsze spotkanie pod numerem
cha, zrozumie i spojrzy na sytuacj´ obiektywnie.
tel. kom. 505-545-613, w godzinach 11–18 od
Odk∏adanie problemu na jutro mo˝e spowodoponiedzia∏ku do piàtku. W poniedzia∏ki porady
waç, ˝e w pewnym momencie powróci on ze
i konsultacje udzielane sà za darmo osobom
zdwojonà si∏à. Chcàc byç bardziej szcz´Êliwym
bezrobotnym, niepe∏nosprawnym oraz w trudnej
w ˝yciu mo˝na Êwiadomie zadbaç o swój rozwój
sytuacji ˝yciowej – oferta ta jest skierowana do
i komfort psychiczny. To w∏aÊnie umo˝liwia pomieszkaƒców Wawra, wi´c tym bardziej zapraradnia przy Fundacji Akademia Mo˝liwoÊci.
szamy wszystkich zainteresowanych.
Centrum Wsparcia i Porad Wawer zapewnia
Poradnia mieÊci si´ na ulicy ˚wanowiecprofesjonalnà pomoc, bezpieczeƒstwo i anonikiej 49, pi´ç minut od stacji Warszawa-MiedzemowoÊç wszystkim swoim klientom. Rozwija si´
szyn. Dy˝ury naszych psychologów odbywajà
od wiosny 2011 r. Kosi´ od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 9–17.
rzystaç z niego mogà
Wkrótce planujemy rozszerzenie oferty poradpracownicy fundacji.
ni oraz prowadzenie szkoleƒ dla osób niepe∏noPrzede wszystkim
sprawnych i ich bliskich.
jednak powsta∏o ono
Maciej ¸opuszyƒski, Patrycja Redziƒska
z myÊlà o mieszkaƒkonsultacje merytoryczne:
cach gminy Wawer.
Odetta W´ckowicz i Alicja Jakimczuk
Z fachowych porad

Zmiana zaczyna si´
od pierwszego kroku

U c z n i o w s k i K l u b S p o r t o w y W a w e r Z S 70
dzia∏ajàcy przy Zespole Szkó∏ nr 70, ul. Bajkowa 17/21,

zaprasza dzieci z roczników 2002 i 2003 na zaj´cia
sportowe w sekcjach lekkiej atletyki i koszykówki.
Zaj´cia sà realizowane od wrzeÊnia w ramach programu „Sportowy talent”
finansowanego przez m.st. Warszawa.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: ukswawer@poczta.fm
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przemawia∏ profesor Antoni Rogucki, podzi´kowali uczniom za podtrzymywanie i przekazywanie
pami´ci tamtych dni, ale
równie˝ zach´cali do patriotyzmu czasów pokoju. Apelowali, by w tej
wywalczonej wolnej Polsce jej m∏odzi obywatele

Rocznica bitwy pod Falenicà i Êwi´to
patrona Szko∏y Podstawowej nr 76
19 wrzeÊnia 2011 r. jak
co roku odby∏y si´ obchody
rocznicy bitwy pod Falenicà
z wrzeÊnia 1939 r. Starcie to
by∏o najwi´kszym w tych
okolicach
wydarzeniem
II wojny Êwiatowej. 13 Dywizja Piechoty, pod dowództwem p∏k. W∏adys∏awa
Kaliƒskiego, zmierza∏a na pomoc Warszawie,
jednak wyczerpana po bitwach nad Âwidrem, na-

potkawszy niezwykle trudne warunki dalszego
marszu, zdecydowa∏a si´ na obron´ okr´˝nà
w falenickich lasach. Mimo poczàtkowo
skutecznego odpierania niemieckich ataków
przez ca∏y dzieƒ, zyskanie przewagi przez
wroga by∏o nieuniknione wobec braku amunicji, ˝ywnoÊci i materia∏ów opatrunkowych
w oddzia∏ach Kaliƒskiego. Po zmroku Dywizja ma∏ymi grupkami przedziera∏a si´
do stolicy. Zarówno straty tego zgrupowania, jak i zniszczenia w znacznej cz´Êci Falenicy by∏y ogromne.
19 wrzeÊnia jest
jednoczeÊnie Êwi´tem
patrona Szko∏y Pod-

stawowej nr 76 w Zespole
Szkó∏ nr 111, której na poczàtku lat 90. nadano imi´
13 Kresowej Dywizji Piechoty, dla uczczenia bohaterów tamtych wydarzeƒ.
Uczniowie falenickiej
szko∏y zacz´li obchody ju˝
od rana – grà terenowà,
dzi´ki której w niebanalny
sposób mieli okazj´ obcowaç z historià. Przed po∏udniem rozpocz´∏a si´ uroczysta akademia szkolna,
na której goÊçmi byli:
przedstawiciele Dzielnicy:
p. Jolanta Koczorowska
– Burmistrz Dzielnicy Wawer, p. Anna Sobczak – inspektor Wydzia∏u OÊwiaty
i Wychowania i p. Cezary
Jurkiewicz – radny Dzielnicy Wawer oraz kombatanci: p. Antoni Rogucki, p.
Henryk Jedynak, p. Eugeniusz Ob∏´kowski, p. Kazimierz Antoszewski i p. Tadeusz Karczmarczyk.
Piosenkà, poezjà i pracami plastycznymi m∏odzie˝ odda∏a ho∏d ˝o∏nierzom 13 Dywizji, a kombatanci, w imieniu których
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starali si´ po prostu byç najlepszymi w tym, co robià. Tak, by
dobre imi´ Ojczyzny rozs∏awiali
na Êwiecie swoim profesjonalizmem w dziedzinach, którymi
b´dà si´ zajmowaç.
W holu szko∏y mo˝na by∏o
obejrzeç wystaw´ „Co pozosta∏o z tamtych dni?” prezentujàcà
elementy uzbrojenia i ekwipunku ˝o∏nierzy (m.in. he∏my, mena˝ki, broƒ) wykopane na terenie Aleksandrowa
oraz liczne szkice i mapy. Organizatorem wystawy by∏o Stowarzyszenie „PRO FORTALICIUM”.
UroczystoÊci szkolne p∏ynnie po∏àczy∏y si´
z uroczystoÊciami rocznicowymi na cmentarzu
wojskowym w Aleksandrowie, gdzie oprócz
uczniów i nauczycieli z Zespo∏u Szkó∏ nr 111
przyby∏y równie˝ przedstawicielstwa innych placówek oÊwiatowych, a tak˝e obecni byli goÊcie:
wiceburmistrz Przemys∏aw Zaboklicki, przedsta-

wiciele Rad Osiedli Falenica i Aleksandrów, TMF,
WSH Fala i Stowarzyszenia Weteranów Armii
Polskiej w Ameryce oraz ksi´˝a: dziekan Marek
Doszko, proboszczowie Witold Gajda, Robert
Pawlak i Wies∏aw Chrzàszcz. Po mszy polowej
celebrowanej przez ks. Wies∏awa Chrzàszcza
odby∏ si´ Apel Poleg∏ych i z∏o˝enie wieƒców.
Hanna Kowalska
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„Twoja kolej” Najwi´ksza szkó∏ka pi∏karska
- na dzia∏anie! KS ZWAR rozpocz´∏a sezon
W Warszawie skoƒczy∏ si´ w∏aÊnie Tydzieƒ
Obywatelski, organizowany w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarzàdowych.
W tym czasie w dzielnicy Wawer powsta∏ projekt „Twoja kolej” stworzony wspólnie przez Stowarzyszenie „Chata z pomys∏ami” i KINOkawiarni´ Stacja Falenica. Efekty tej wspó∏pracy zosta∏y zaprezentowane w sobot´ 17 wrzeÊnia podczas Pikniku Obywatelskiego na Krakowskim
PrzedmieÊciu. Przed namiotem „Chaty z pomys∏ami” stan´∏y krzes∏a przetworzone twórczo
przez uczestników warsztatu artystycznego,
który przeprowadzili animatorzy „Chaty” w Kawiarni Obywatelskiej otwartej 11 wrzeÊnia
na Stacji Falenica. Warsztat by∏ skierowany
do formalnych i nieformalnych organizacji i grup
z terenu dzielnicy Wawer. Przy u˝yciu techniki
„recykling art” uczestnicy mieli za zadanie przetworzyç stare krzes∏a, tak by sta∏y si´ antyreklamà siedzenia – czyli biernej postawy. Inspiracjà
do dzia∏ania by∏o has∏o warsztatów: „Nie po to

Po wspania∏ych letnich obozach przygotowawczych nad morzem rozpocz´liÊmy ci´˝kà
prac´ z ch∏opcami w klubie przygotowujàcà
do rozgrywania sparingów i rozgrywek MZPN.
Dnia 9.09.2011 r. odby∏ si´ nabór do Szkó∏ki
Pi∏karskiej dla roczników 2003/2004/2005/2006.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy si´ nasze przedszkole pi∏karskie dla pi´ciolatków.

re zosta∏y otwarte we wrzeÊniu tego roku.
Podzi´kowania nale˝à si´ te˝ Paƒstwu Goryszewskim za najwi´kszy wk∏ad w tworzenie trybuny przy g∏ównym boisku.
Ale najwi´kszà bolàczkà w klubie jest brak dobrze wyposa˝onego zaplecza, z którego mog∏yby korzystaç dzieci trenujàce w KS ZWAR. Mamy nadziej´, ˝e znajdà si´ ludzie, którzy wiedzà,

Nasza szkó∏ka pozyska∏a wspania∏ego trenera
i opiekuna z ogromnym doÊwiadczeniem pedagogicznym i sportowym. Trener Mariusz Mo∏odowiec jest zachwycony pracà w klubie, a szczególnie wspania∏ymi i zdolnymi dzieçmi, które ucz´szczajà do niego na zaj´cia dwa razy w tygodniu.
W chwili obecnej Szkó∏ka Pi∏karska KS ZWAR liczy 15 grup wiekowych, w których trenuje ∏àcznie
315 ch∏opców. Ka˝da grupa ma swojego trenera.
Wszystkie dru˝yny majà mo˝liwoÊç udzia∏u w sparingach, turniejach i rozgrywkach ligowych MZPN.
Jednak przy tak du˝ej iloÊci ch∏opców coraz
trudniej jest nam pomieÊciç si´ na naszym
obiekcie. Ogromnie si´ cieszymy i ca∏ym sercem
dzi´kujemy sponsorowi, firmie Gromek i Synowie, za pomoc w zbudowaniu dwóch boisk, któ-

jak wa˝ne jest wychowanie dzieci i m∏odzie˝y
przez sport, i b´dà mogli nam pomóc sfinansowaç rozwój zaplecza klubowego (budynek klubowy z szatniami i ∏azienkami).
Podajemy numer konta, na które mo˝na wp∏acaç darowizny z dopiskiem „budujemy zaplecze
klubowe” i z góry serdecznie dzi´kujemy
wszystkim darczyƒcom:
BANK ZACHODNI WBK, XVII ODDZIA¸,
32109017530000000107566794
Wi´cej informacji o klubie mo˝na znaleêç na
naszej stronie: www.zwar.pl oraz na Facebooku:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / p a g e s / K S - ZWAR/
105065796265824
KS ZWAR

KLUB PI¸KARSKI PKS RADOÂå oraz FUNDACJA AKADEMIA M¸ODEGO PI¸KARZA
zapraszajà na profesjonalne treningi pi∏karskie.
Zaj´cia odbywajà si´ na Stadionie PKS RADOÂå, ul. WIELOWIEJSKA, wg harmonogramu:

stoj´, ˝ebyÊ siedzia∏. Krzes∏o”. Po∏àczenie nietypowych materia∏ów (takich jak gwoêdzie, stare
klawiatury, spraye) ze szczyptà wyobraêni da∏o
naprawd´ niezwyk∏e efekty. Przechodnie zatrzymywali si´, ˝eby dotknàç, zrobiç sobie zdj´cie.
Kolejnym efektem spotkania na Stacji Falenica
by∏o stworzenie roboczej wersji Mapy Komunikacji
Spo∏ecznej, na której ka˝dy móg∏ zaznaczyç wa˝ne inicjatywy podejmowane przez mieszkaƒców
dzielnicy Wawer. Na mapie b´dzie mo˝na znaleêç
zarówno du˝e organizacje pozarzàdowe, nieformalne towarzystwa, jak i inicjatywy podj´te przez
mieszkaƒców jednej ulicy. Opracowana graficznie
mapa pojawi si´ w wa˝nych miejscach dzielnicy
i zostanie zaprezentowana w prasie lokalnej. Marzeniem organizatorów projektu jest stworzenie jej
internetowej wersji.
Stowarzyszenie „Chata z pomys∏ami”

ROCZNIK: 2005–2006, pi∏karskie przedszkole:
poniedzia∏ek 17.30–18.30, czwartek 17.30–18.30
ROCZNIK: 2003–2004:
poniedzia∏ek 17.00–18.30, wtorek 17.00–18.30,
piàtek 17.00–18.30
ROCZNIK: 2001–2002:
poniedzia∏ek 18.30–20.00, wtorek 18.30–20.00,
piàtek 18.30–20.00
ROCZNIK 1999–2000:
poniedzia∏ek 19.00–20.30, wtorek 19.00–20.30,
czwartek 19.00–20.30, piàtek 19.00–20.30
ROCZNIK 1996, 1997, 1998:
Êroda 17.00–18.30, czwartek 17.00–18.30
W sezonie zimowym (od listopada) wszystkie
zaj´cia b´dà si´ odbywaç w halach sportowych
na terenie Gminy Wawer.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
www.pksradosc99.futbolowo.pl
www.pksradosc.futbolowo.pl
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Po˝egnanie lata w Szwajcarii
Lato, zarówno to kalendarzowe, jak i pogodowe, nieub∏aganie zbli˝a si´ ku koƒcowi. Niebawem tenisiÊci ponownie b´dà zmuszeni przenieÊç si´ pod dach. Zawodnicy z UKT RadoÊç 90
postanowili wykorzystaç ostatnie promienie
s∏oƒca i wystartowali, z dobrym skutkiem, w kilku turniejach. Co warto podkreÊliç – nie tylko
w Polsce, ale równie˝ w Szwajcarii.
Anna Niemiec i Maksimilia Wandel, najbardziej doÊwiadczone zawodniczki z „RadoÊci”,
we wrzeÊniu, ˝eby pograç w tenisa, wybra∏y si´
a˝ do Szwajcarii. W ojczyênie czekolady, serów,
zegarków i Rogera Federera wzi´∏y udzia∏
w VIII Akademickich Mistrzostwach Europy. Reprezentowa∏y tam barwy Uniwersytetu Warszawskiego. Z dobrym skutkiem, wÊród 12 ekip
z ca∏ej Europy zaj´∏y czwarte miejsce. Poprawi∏y tym samym swój zesz∏oroczny rezultat. Rok
temu w Portugalii w imprezie tej samej rangi zaj´∏y dziewiàte miejsce. Post´p wi´c jest naprawd´ spory. Polki najpierw wysz∏y z grupy, a potem
awans do najlepszej czwórki zapewni∏y sobie
po dramatycznym çwierçfina∏owym boju przeciwko dru˝ynie z Holandii. Spraw´ awansu rozstrzygn´∏a gra podwójna (po singlach by∏o 1-1),
w której minimalnie lepsze okaza∏y si´ warszawianki wygrywajàc 6:4, 6:7, 10:8. DojÊcie do
strefy medalowej kosztowa∏o je sporo si∏. W meczu pó∏fina∏owym i o bràzowy medal tych si∏ troch´ zabrak∏o, ale i tak Ani i Maxi nale˝à si´ spore gratulacje. Same zawodniczki wróci∏y bardzo
zadowolone. „Oprócz czwartego miejsca przywioz∏yÊmy do kraju równie˝ mnóstwo nowych
przyjaêni i niezapomnianych wspomnieƒ. Ten
wyjazd to by∏a wspania∏a przygoda. Pozna∏yÊmy
fantastycznych ludzi z ca∏ej Europy, którzy tak
jak my potrafià po∏àczyç studiowanie z grà w tenisa. Organizatorzy przez ca∏y czas dbali o to,

˝eby niczego nam nie brakowa∏o. JeÊli tylko si´
uda, chcemy w przysz∏ym roku jechaç do Hiszpanii do Cordoby na nast´pne AME. Mo˝e tym
razem uda nam si´ stanàç na podium” relacjonuje Ania. Akademickimi Mistrzami Europy zosta∏y Rosjanki i Francuzi.
Dla m∏odszego pokolenia tenisistów z UKT
RadoÊç 90 na takie wyjazdy jest jeszcze troch´
za wczeÊnie, ale na swoim „podwórku” radzà
sobie coraz lepiej. Szesnastolatkowie we wrzeÊniu wzi´li udzia∏ w dwóch turniejach. Pierwszy
by∏ WTK do lat 16, potem rozegrano Mistrzostwa Warszawy do lat 18. Najlepiej poradzi∏a sobie Magda Sawicka, która dwukrotnie dosz∏a
do fina∏u. Niestety w obu przypadkach musia∏a
uznaç wy˝szoÊç swoich rywalek. W pierwszym

turnieju zorganizowanym przez UKS Ok´cie uleg∏a Zofii Piórkowskiej, a w drugim zorganizowanym przez „RadoÊç” lepsza od Sawickiej okaza∏a si´ Aleksandra Olszewska. W tym meczu
Magda gra∏a bardzo nierówno, co odzwierciedli∏
wynik 4:6, 6:1, 1:6. Asi Grzegrzó∏ce w obu turniejach nie poszcz´Êci∏o si´ w losowaniu. Zarówno w pierwszych, jak i w drugich zawodach
od razu trafi∏a na póêniejsze triumfatorki. Niepowodzenia powetowa∏a sobie w drugim turnieju
w grze podwójnej. W parze z Zosià Piórkowskà
okaza∏y si´ bezkonkurencyjne.
Sezon na kortach otwartych zbli˝a si´ ku koƒcowi, wi´c po krótkim odpoczynku, trzeba b´dzie rozpoczàç intensywne przygotowania do
sezonu halowego. Na po˝egnanie lata UKT RadoÊç 90 zorganizuje jeszcze Mistrzostwa Warszawy do lat 10.
Hanna Wyszyƒska

Euro 2012 w Wawrze!
Czy Mistrzostwa Europy mogà zostaç rozegrane w Wawrze? Czy to mo˝liwe, ˝eby na boisku w naszej dzielnicy wystàpi∏y Polska, Francja, Hiszpania i Anglia? Tak!
Trzech rodziców ze Szko∏y Podstawowej Nr 109
przy ul. Przygodnej 2 – Pawe∏, Krzysztof i Adam
zorganizowa∏o turniej pi∏karski, w którym gra 12
dru˝yn w barwach reprezentacji-uczestników Euro 2012. Mecze eliminacyjne rozgrywa∏y si´
w chwili zamykania tego numeru, a przed nami
pó∏fina∏y (9 paêdziernika od 13.00) i fina∏, który
odb´dzie si´ w dniu obchodzenia przez szko∏´ 50lecia istnienia – 15 paêdziernika, od godz. 12.30.
Ca∏y turniej rozgrywa si´ na szkolnym boisku.
Kim sà zawodnicy? To tatowie uczniów SP 109!
Chcà w ten sposób rozpoczàç nowy rozdzia∏ w ˝yciu szko∏y – czas aktywnych ojców, którzy w przysz∏oÊci b´dà razem organizowaç nie tylko kolejne

szkolne turnieje, ale postarajà si´ te˝ w∏àczyç
w organizacj´ lokalnego ˝ycia sportowego.
W Wawrze bardzo brakuje choçby bezp∏atnego
boiska otwartego dla wszystkich dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. – mówi Pawe∏ Walczyƒski, koordynator Turnieju Mini Euro 2012 w SP 109
– Chcemy zebraç jak najwi´kszà grup´ pasjonatów, a jak wszyscy wiemy – w grupie raêniej. Marzy nam si´ rozegranie kolejnego Mini Euro
na skal´ ca∏ej dzielnicy ju˝ na nowym, oÊwietlonym boisku.
Turniej zyska∏ hojnych darczyƒców – wszystkie
nagrody organizatorzy postanowili bowiem przeznaczyç dla uczniów tych klas, z których pochodzà grajàcy tatowie. Patronat nad imprezà objà∏
Dyrektor SP 109, który ufundowa∏ puchar za zdobycie tytu∏u Mistrza Europy.
Adam Rogala

Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wawer w paêdzierniku
DLA DZIECI
● 15 paêdziernika (sobota), godz. 15.00
Spektakl teatralny dla dzieci w wykonaniu teatru
Art-Re pt. „KubuÊ Puszatek i jego przyjaciele”. Przedstawienie pe∏ne humoru, o˝ywionego dialogu bohaterów z publicznoÊcià gwarantuje wyÊmienità zabaw´.
Jest to spektakl interaktywny, który anga˝uje do w∏àczania si´ w akcj´. TreÊç uczy takich wartoÊci jak: przyjaêƒ, opiekuƒczoÊç, odpowiedzialnoÊç, odwaga, tolerancja. Organizator: Klub Kultury Anin, V Poprzeczna 13.
● 15 paêdziernika (sobota), godz. 15.00
„Jesienne wyszywanie” przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu aktorów teatru „Narwal”. Bajka muzyczna zdradzajàca wszystkie sekrety z∏otej pory roku. Ania i PiotruÊ – bohaterowie przedstawienia zaproszà dzieci do lasu, ˝eby pozna∏y jesieƒ w prawdziwej jej istocie, wst´p wolny. Organizator: Klub
Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 26 paêdziernika (Êroda), godz. 13.00
„Pasowanie na Przedszkolaka” – impreza okolicznoÊciowa dla uczestników sekcji edukacji kulturalnej dzieci m∏odszych. Organizator: Klub Kultury
„RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
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WYSTAWY, WARSZTATY, KONKURSY
7 paêdziernika (piàtek), godz. 11.00
Poranne warsztaty ceramiczne dla ZSS nr 102
z ul. PrzedwioÊnie. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 14 paêdziernika (piàtek), godz. 18.00
„Dreamspace” – koncert zespo∏u instrumentalnego, wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 14 paêdziernika (piàtek), godz. 12.00
„RoÊlinne motywy w ceramice u˝ytkowej”
– warsztaty ceramiczne (projekt „Pi´kna nasza Polska ca∏a”). W ramach projektu FMW i Klubu Kultury
„Marysin” pt. „Pi´kna nasza Polska ca∏a” wspó∏finansowanego przez Urzàd m.st. Warszawy. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 15 paêdziernika (sobota), godz. 17.00
Z a b a w a t a n e c z n a d l a s e n i o r ó w p r z y muzyce
„na ˝ywo” (projekt „Aktywny Senior”). Zapisy w sekretariacie Klubu Kultury „Marysin”. Organizator:
Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 17 paêdziernika (poniedzia∏ek)
„Kolory natury” – zakoƒczenie wystawy malar●

skiej Alicji Maciejewskiej. Organizator: Klub Kultury
Anin, V Poprzeczna 13.
● do 17 paêdziernika 2011 r.
„Galeria na p∏ocie” przed Klubem Kultury „Zastów”- plenerowa galeria limeryków i fotografii
o Marii Sk∏odowskiej-Curie. Wystawa realizowana jest w ramach projektu „Z Laboratorium Marii”.
Kurator wystawy: Klub Kultury „Zastów”. Partnerzy:
Muzeum Marii Sk∏odowskiej-Curie, Polskie Towarzystwo Chemiczne. Organizator: Klub Kultury „ZASTÓW”, ul. Lucerny 13.
● 19 paêdziernika (Êroda), godz. 18.00
„Moje obrazy” – wernisa˝ wystawy malarstwa
Ma∏gorzaty Bednarczyk, wst´p wolny. Organizator:
Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 22 paêdziernika (sobota), godz. 15.00–17.00
Familijne popo∏udnia plastyczne – kompozycje
z liÊci. Raz w miesiàcu zapraszamy na rodzinne
warsztaty, na których poznamy ró˝norodne techniki
i formy plastyczne. Paêdziernikowe warsztaty poÊwi´cimy na wykonanie kompozycji z liÊci... Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
cd. na str. 8 ➽
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Klub Kultury „Marysin”
Europejski Rok Wolontariatu – wolontariat
w kulturze i sztuce!
W dniach od 1 wrzeÊnia do 14 wrzeÊnia
2011 roku w Warszawie na p∏ycie g∏ównej przy
wejÊciu do Pa∏acu Kultury i Nauki, od strony ul.
Marsza∏kowskiej, by∏ ustawiony pawilon Euro-

DostaliÊmy kilka propozycji wspó∏pracy. JesteÊmy zadowoleni z uczestnictwa w obchodach
Europejskiego Roku Wolontariatu.

40 lat min´∏o! Klub Kultury „Marysin”
obchodzi∏ swoje 40. urodziny
Dzieƒ 21 wrzeÊnia 2011 r. jest dniem, kiedy to
mija 40 lat istnienia naszej wspania∏ej i zacnej
placówki! Na urodziny Klubu Kultury „Marysin”
przyby∏o bardzo wielu goÊci. Pani Dyrektor przywita∏a wszystkich bardzo ciep∏o i serdecznie. GoÊcie obejrzeli film pt. „Historia Klubu «Marysin»”
i zostali zaproszeni na wspania∏y tort urodzinowy.
JesteÊmy szcz´Êliwi, ˝e mo˝emy od 40 lat szerzyç kultur´ wÊród Paƒstwa i dawaç Wam okazj´
do wyjÊcia z domu, Wam i waszym dzieciaczkom.

Konkurs fotograficzny

„Oblicza jesieni”
Urzàd Dzielnicy Wawer jak co
roku zaprasza na jesienny konkurs fotograficzny. Tym razem
jego temat to oblicza jesieni –
wed∏ug indywidualnego odczucia
uczestników konkursu, nawiàzujàce do Dzielnicy Wawer. Termin
sk∏adania prac: 18 listopada br.
Szczegó∏owy regulamin konkursu wraz z kartà zg∏oszeniowà
do pobrania na naszej stronie:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/110/n/639
¸za si´ w oku kr´ci, kiedy pomyÊli si´ o tych
40 latach... ach, ile przez te wszystkie lata mury
te widzia∏y, a ile s∏ysza∏y... Niezapomniane dyskoteki, bale, koncerty, liczne prelekcje, wystawy,
wieczorki poezji itp.
Zawsze staraliÊmy si´, aby Klub by∏ drugim
Paƒstwa domem, aby panowa∏a tu rodzinna atmosfera – i to nam si´ uda∏o.
˚yczymy wszystkim mi∏ych wra˝eƒ z pobytu
w naszym klubie jeszcze przez wiele lat!

pejskiego Roku Wolontariatu. W pawilonie tym
odby∏y si´ spotkania, prezentacje, warsztaty,
wystawy, wymiany pomys∏ów oraz debaty o wolontariacie i wiele innych ciekawych inicjatyw.
Nasza placówka uczestniczy∏a w tych wydarzeniach. W dniu 3.09.2011 r., który by∏ poÊwi´cony wolontariatowi w kulturze i sztuce, prowadziliÊmy animacje kulturalne – gry logiczne, zaj´cia plastyczne i konkursy. Od rana mieliÊmy
mas´ goÊci. WymienialiÊmy si´ informacjami.

KKM

Ucz si´ 5 razy szybciej, zapami´taj 4 razy wi´cej
ni˝ w przypadku standardowych kursów j´zykowych!
Najnowsza metoda nauki j´zyka angielskiego COLINA ROSE
oparta o to jak uczy si´ ludzki mózg. Dzi´ki niej mo˝na nauczyç si´
angielskiego bez stresu, w krótkim czasie.
6-miesi´czny kurs dla m∏odzie˝y i doros∏ych
przygotowuje do poziomu B1 lub B2:
●

●

●

●

2,5 godziny tygodniowo nauki on-line monitorowanej
przez nauczyciela
1 lekcja na tydzieƒ w klasie (grupa od 2–6 osób
lub indywidualnie)
materia∏y audio do s∏uchania w samochodzie,
na spacerze, w domu
przyjazne podr´czniki, video lekcje, konwersacje
przez Skype

Nauka na poziomie podstawowym, Êrednio-zaawansowanym,
zaawansowanym oraz Business English; w grupach, indywidualnie lub dla w∏aÊcicieli i pracowników w siedzibie firmy.
Gwarantujemy bardzo wysokà skutecznoÊç i szybkie rezultaty.
Mamy 17 lat doÊwiadczenia w nauczaniu j´zyków obcych,
wykwalifikowanych lektorów i NATIVE SPEAKERS.

Metoda u∏atwia uczenie si´ dyslektykom i osobom, które
„nie majà talentu do uczenia si´ j´zyków obcych”.
Przyjdê, przekonaj si´ sam, ˝e ty te˝ mo˝esz

MÓWIå PO ANGIELSKU!
Przygotowujemy równie˝ do:
● egzaminu maturalnego i gimnazjalnego
● certyfikatów British Council oraz testów TOEIC i TOEFL
Oferujemy ró˝norodne zaj´cia grupowe i indywidualne
dostosowane do potrzeb dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych na
terenie Weso∏ej, Sulejówka, Halinowa, Wiàzownej i Wawra.

INFORMACJE I ZAPISY:
tel: 501 645 913 (Gosia)
e-mail: info@tomlaws.pl
www.tomlaws.pl
504 123 283 (Tom)
22 773 34 39
www.MowiePoAngielsku.pl
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23 paêdziernika (niedziela), godz. 10.30
„Teatr na letnisku” – rodzinne warsztaty integracyjne z cyklu „Objazdowa pracownia Andriollego”,
przygotowanie i prowadzenie – zespó∏ Âwidermanii,
zapisy, tel. 22 612 62 44. Organizator: Klub Kultury
„Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 27 paêdziernika (czwartek), godz. 14.00
Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i rozdanie nagród w konkursie „Skarby jesieni”. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 29–30
paêdziernika (sobota–niedziela),
godz. 17.00
Wystawa „Rabaty kwiatowe” – Irina Shchasna
– wystawa prac bia∏oruskiej artystki. W sobot´ o godzinie 17.00 otwarcie wystawy po∏àczone z prelekcjà. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
●

SPOTKANIA, SPEKTAKLE, KONKURSY
10 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 10.00
Limeryk o Marii Sk∏odowskiej-Curie – gala wr´czenia nagród w konkursie na limeryk o Noblistce. Jury
przyzna∏o nagrody w trzech kategoriach wiekowych.
Wr´czenie odb´dzie si´ goÊcinnie w Muzeum Marii
Sk∏odowskiej-Curie (ul. Freta 16). Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Z Laboratorium Marii”. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 10 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 16.00
„Wyspa Jawa” – Spotkanie z podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Jawa jest najbardziej zaludnionà
i najlepiej zagospodarowanà wyspà w archipelagu
wysp Indonezji. Spotkanie zostanie wzbogacone pokazem slajdów z DVD. Wst´p wolny. Organizator: Klub
Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 11 paêdziernika (wtorek), godz. 12.00
„Szopka betlejemska” – warsztaty plastyczne w ramach projektu FMW i Klubu Kultury „Marysin” pt. „Pi´kna nasza Polska ca∏a”, wspó∏finansowanego przez Urzàd
m.st. Warszawy. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul.
Korkowa 96.
● do 19 paêdziernika (Êroda), godz. 19.30
Przyjmowanie prac w VIII Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Pocztówka z wakacji” – wystarczy mieç
skoƒczone trzy lata, aby wziàç udzia∏ w konkursie.
Ka˝dy uczestnik mo˝e wykonaç tylko jednà prac´.
Regulamin dost´pny na stronie www.kkzastow.com.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 24 paêdziernika (poniedzia∏ek), godz. 11.00
„Galopem po Europie” – ostatnie z trzech spotkaƒ
w ramach realizacji projektu edukacyjnego. Spotkanie
warsztatowe oparte na bezpoÊrednim kontakcie z artystami podczas którego uczestnicy b´dà mogli poznaç
sztuk´, muzyk´ i zwyczaje ró˝nych narodów Europy.
Wiek uczestników to klasy IV–V szko∏y podstawowej.
Organizator: Klub Kultury Anin, V Poprzeczna 13.
●

IMPREZY PLENEROWE, TURNIEJE, INNE
● 6, 13, 20, 27 paêdziernika (czwartek),
godz. 10.30
Gimnastyka dla Seniorów – „Aktywny senior”.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 8 paêdziernika (sobota), godz. 10.00–15.00
„Piknik edukacyjny” – w programie m.in. warsztaty i pokazy artystyczne. Sto∏eczne Centrum Edukacji
Kulturalnej, ul Jezuicka 4, wst´p wolny. Wspó∏organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 11, 18, 25 paêdziernika (wtorek), godz. 9.30
i 10.30; 12, 19, 26 paêdziernika (Êroda),
godz. 10.30
Gimnastyka dla mieszkaƒców – zaj´cia bezp∏atne.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 14 paêdziernika (piàtek), godz. 13.00
Dzieƒ Komisji Edukacji Narodowej – impreza okolicznoÊciowa dla uczestników sekcji edukacji kulturalnej dzieci m∏odszych. Organizator: Klub Kultury
„RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 15 paêdziernika (sobota), godz. 19.30
Zabawa taneczna z zespo∏em „Promile” – zabawa
taneczna dla mieszkaƒców z towarzyszeniem zespo∏u na ˝ywo. Dobrze wyposa˝ony bufet, spotkanie
w doskona∏ej atmosferze i przy wyÊmienitej muzyce,
b´dzie tego wieczoru, jak zawsze, gwarancjà Êwietnej zabawy – wst´p 20 z∏. Rezerwacja zaproszeƒ
w Klubie Kultury „Aleksandrów”. Organizator: Klub
Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 22 paêdziernika (sobota), godz. 10.00
Turniej szachowy im. Jana Brustmana dla dzieci
i m∏odzie˝y w Gimnazjum nr 119, Warszawa-Weso∏a, ul. Klimatyczna 1 (Hala sportowa). Wspó∏organizator imprezy: Klub Kultury „Anin”, V Poprzeczna 13.
● 21 paêdziernika (piàtek), godz. 19.00
WyjÊcie do teatru Rampa – farsowodewil „Piƒska
szlachta”- napisany w 1866 r. Teatr Rampa jako
pierwszy przedstawi∏ t´ sztuk´ w 2010 r. w polskim
przek∏adzie Barbary Krzy˝aƒskiej-Czarnowieskiej
– prapraprawnuczki pisarza Wincentego Dunina-Marcinkiewicza.. Gwarantowana du˝a dawka Êmiechu
oraz wnikliwej obserwacji ducha polskoÊci. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
OFERTA KULTURALNA BIBLIOTEKI
Wystawy:
● „Jesienne inspiracje” – wystawa malarstwa Cezarego Wolskiego, Wypo˝yczalnia nr 59, ul. Króla
Maciusia 10, Marysin Wawerski.
● Wystawa portretów Wac∏awa Piotrowskiego, „Galeria Na Trawiastej”, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul.
Trawiasta 10.
● Batalie i wodzowie wszech czasów – genera∏
D. Haig i cztery bitwy pod Ypres. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Malarstwo Magdaleny
Ryniewicz – „Galeria Na
Trawiastej”, Bibl. G∏ówna,
Anin, ul. Trawiasta 10.

STOMATOLOGIA
UMOWA Z NARODOWYM
FUNDUSZEM ZDROWIA :
❱❭
❱❭
❱❭
❱❭

LECZENIE DZIECI, M¸ODZIE˚Y, DOROS¸YCH,
PROTETYKA STOMATOLOGICZNA (PROTEZY OSIADAJÑCE),
PROFILAKTYKA,
EKSTRAKCJE Z¢BÓW.

Zapraszamy!

❱❭

NZOZ MERADENT

❬❰

ul. ˚egaƒska 14 lok. 3, Warszawa 04-713, Tel. (22) 612-74-80
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Kàcik poezji
„ P r o Ê b a d o macie rzanki” – poezja Ma∏gorzaty Hillar, Wypo˝yczalnia Nr 25, ul. Walcownicza 14, Falenica.

●

Spotkania z pisarzami:
Filmowe adaptacje prozy Zbigniewa Masternaka
– 17.10.2011, godz.
17.00, Biblioteka G∏ówna,
Anin, ul. Trawiasta 10.

●

●
●

●

●

Spotkanie w ramach DKK – 10.10, 24.10, godz.
16.00, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
Sppotkanie autorskie z pisarkà dla dzieci Monikà
Kowaleczko -Szumowskà , 20.10.2011, godz.
10.00. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
„Kobiety nie g´si. Sylwetki autorek staropolskich”
– z cyklu „Spotkania staropolskie” Prowadzenie:
Ma∏gorzata El˝anowska. 24.10.2011, godz. 12.00,
Wypo˝yczalnia Nr 25, ul. Walcownicza 14, Falenica.
„Maria Sk∏odowska -Curie kobieta niezwyk∏a”
– projekcja filmu i wyk∏ad Ewy Andrzejewskiej,
25.10.2011, godz. 17.00. Biblioteka G∏ówna,
Anin, ul. Trawiasta 10.

Lekcje biblioteczne:
Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków „Czytaj
i podaj dalej” 12.10, godz. 9.30. Wypo˝yczalnia
nr 121, Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1.
● Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków, dla
kl. VI SP „Âladami Marii Sk∏odowskiej-Curie po
Warszawie” 18.10, godz. 9.00. Wypo˝yczalnia
nr 121, Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1.
●

G∏oÊne czytanie:
● Czytanie na zawo∏anie: Jan Twardowski „O diabe∏ku, który odwa˝y∏ si´ Êmiaç”, Wanda Markowska
„BaÊnie ksi´˝ycowe”, Bob Hartman „OpowieÊci
o zwierz´tach”. Wypo˝yczalnia nr 59, ul. Króla
Maciusia 10, Marysin Wawerski.
● G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Legendy szkockie” Gordon Jarvie. Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul.
Trawiasta 10:
- 07.10, godz. 16.30 – „Lord z Co”,
- 11.10, godz. 13.00 – „Studnia na koƒcu Êwiata”,
- 14.10, godz. 16.30 – „Skrzat z Ferne -Den”,
- 18.10, godz. 13.00 – „¸¸owca fok i tryton”,
- 21.10, godz. 16.30 – „Orzechowa Kasia” ,
- 25.10, godz. 13.00 – „Pan na Morphie i wodnik”,
- 28.10, godz. 16.30 – „Tam Lin” – legenda ludowa.
Warsztaty Integracyjne dla Niepe∏nosprawnych
„Chata z Pomys∏ami”. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul.
Trawiasta 10.
● 6, 13, 20, 27 paêdziernika (czwartek, godz. 11.00).
Warsztaty teatralne:
● Teatr Szekspirowski w Aninie – Sen nocy letniej
(Midsummer night’s dream) – ka˝dy czwartek, godz.
17.00. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
Warsztaty plastyczne:
„Dary jesieni” – warsztaty dla dzieci 14.10,
i 28.10, godz.: 10.00. Wypo˝yczalnia Nr 59, ul.
Króla Maciusia 10, Marysin Wawerski.
● Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku
5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30. Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● „Brykajàce Maluszki” – zaj´cia ruchowe dla dzieci wieku 1–3 lata – ka˝dy wtorek, godz. 14.30–
–15.15. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
●

Konkursy/ Testy/Quizy:
● Konkurs wiedzy o... „Ziemia i kosmos” termin sk∏adania prac do koƒca paêdziernika. Wypo˝yczalnia
nr 59, ul. Króla Maciusia 10, Marysin Wawerski.
● Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka na podst. ks. „Klejnoty Êmierci czyli tajemnica awaramisów” Edmunda
Niziurskiego dla dzieci w wieku 10–12 lat.
● Konkurs literacki dla dzieci w wieku 10–12 lat (kl.
IV -VI SP) pt. „Niesamowite przygody Rudego D˝ila i jego psa” na podstawie ksià˝ki J.R.R. Tolkiena, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
èród∏o:
Wydzia∏ Kultury Urz´du Dzielnicy Wawer
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Lato w teatrze – „Wojna
wojnie. Bitwa jest wspania∏a”
„Lato w Teatrze” to program skierowany do dzieci
i m∏odzie˝y obejmujàcy dofinansowanie dzia∏aƒ teatralnych, realizowany przez Instytut Teatralny im.
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. G∏ównym
celem programu jest organizowanie warsztatów,
spotkaƒ z artystami oraz wspólne przygotowywanie

przestawieƒ teatralnych. Taka wspólna aktywnoÊç
twórcza jest dla m∏odych ludzi szansà na poznanie
swoistego „alfabetu sztuki teatru”, na samodzielne
zastosowanie w praktyce j´zyka teatru i, co najwa˝niejsze, na wyra˝enie siebie poprzez akt twórczy. Natomiast profesjonalni artyÊci, pracujàc z dzieçmi
i m∏odzie˝à, mogà podzieliç si´ swoimi zawodowymi kompetencjami, majà szans´ zaprezentowaç

swoje dotychczasowe projekty, mogà poznaç wra˝liwoÊç m∏odej widowni. Program „Lato w teatrze” jest
szansà na pokazanie, ˝e teatralne dzia∏ania edukacyjne mogà byç realizowane w nowoczesny i atrakcyjny
sposób. Jest to wprowadzenie do systematycznej
pracy na polu edukacji teatralnej.
W tym roku do programu przystàpi∏ Klub Kultury Falenica, który wraz z m∏odzie˝à przygotowa∏
przestawienie „Wojna Wojnie. Bitwa jest wspania∏a.” Premiera odby∏a si´ 29 sierpnia, a spektakl
mo˝na by∏o oglàdaç 5 wrzeÊnia w Sto∏ecznym
Centrum Edukacji Kulturalnej przy ulicy Jezuickiej 4 oraz 18 wrzeÊnia w Klubie Kultury Falenica
przy ulicy W∏ókienniczej 54.
Re˝yseria tego porywajàcego spektaklu to zas∏uga pana Szczepana Szczykno oraz pana Jerzego ¸azewskiego. W g∏ównych rolach mogliÊmy podziwiaç: Krzysztofa Gràdzkiego, Szymona Owczarka,
Katarzyn´ Jurkowskà, Helen´ Wiatr, ¸ukasza Furmana, Ewelin´ Burczyƒskà, Karola Wojd´, Zuzann´
Warszawskà, Mateusza Zieliƒskiego, Kamil´ Winnickà oraz Weronik´ ¸ubian.
Przedstawienie sk∏ada∏o si´ z dwóch cz´Êci.
Pierwsza ods∏ona pt.: „Wojna Wojnie” mia∏a na celu wskazaç znaczàce ró˝nice pomi´dzy kobiecym
a m´skim postrzeganiem wojny. Jako materia∏ literacki wykorzystano tutaj teksty poetyckie zafascynowanego antykiem i ironicznego wobec wspó∏czesnoÊci Zbigniewa Herberta. W cz´Êci tej wykorzy-

stano tak˝e wàtki Rycerzy i Lizystraty, mistrza komedii antycznej Arystofanesa, w której kobiety buntujà
si´ przeciwko wojnie prowadzonej przez m´˝czyzn.
Etiuda sk∏ada∏a si´ z trzech cz´Êci. Pierwsza dotyczy∏a wojny trojaƒskiej i jej skutków, druga – goryczy zwyci´stwa Tezeusza nad Minotaurem, trzecia
zaÊ sporu na Olimpie, w którym bogowie sk∏adajà
w ofierze Dionizosa. W tej cz´Êci przedstawienia aktorzy wzbogacili swojà gr´ muzykà napisanà przez
S∏awomira Robaczewskiego, wykonywanà na instrumentach perkusyjnych.
Druga cz´Êç przedstawienia to etiuda teatralna oparta na PieÊni o Rolandzie. ˚ywio∏owoÊç gry aktorów mia∏a na celu pokazanie, jak szybko i ∏atwo ulec
mo˝emy krwio˝erczemu urokowi wojny, bez wzgl´du
na to, po której stronie barykady jesteÊmy. Bitwa, walka i Êmierç fascynujà od wieków tak, ˝e czasem zapominamy o okropnoÊciach, które niosà ze sobà.
Sceny wr´cz „ocieka∏y krwià”, dialogi wskazywa∏y odbiorcy zafascynowanie, sza∏, wr´cz op´tanie
Êmiercià, zabijaniem i zwyci´stwem. Na szczególnà
uwag´ zas∏uguje tu gra aktorów i ich interpretacja
tematu. Na scenie przez ca∏y czas wyst´powali
wszyscy aktorzy wcielajàcy si´ w ró˝ne postacie.
Wa˝nà cz´Êcià etiudy by∏o przygotowanie do bitwy
oparte na wymyÊlonych rytua∏ach wojennych. Muzyka tworzona na ˝ywo z wykorzystaniem b´bnów,
stukotu pa∏ek, zdynamizowa∏a ca∏kowicie efekt sceniczny. Ca∏oÊç prosta, z niezb´dnà iloÊcià rekwizytów, odwo∏ywa∏a si´ do teatru ubogiego.
Ogromne brawa dla re˝yserów, twórców muzyki
oraz samych aktorów. Rzadko mo˝na spotkaç takie
zaanga˝owanie i talent u tak m∏odych ludzi.
Ilona Szymaƒska

Nowe Osiedle przy ul. Motylkowej w Mi´dzylesiu
Atrakcyjna lokalizacja – atrakcyjna cena
Zapraszamy do zapoznania si´ z naszà inwestycjà
po∏o˝onà przy ulicy Motylkowej w Mi´dzylesiu
stanowiàca docelowo kompleks 5 budynków o ca∏kowitej powierzchni 5 x 522,90m2 na terenie 3497m2
z bezpoÊrednim wjazdem od ulicy Motylkowej.
W pierwszym budynku znajdujà
si´ dwa lokale o pow. 96,95m2
(dwupoziomowe) plus ogród
oraz dwa o pow. 62,32m2.
Budynki oddawane b´dà etapowo. Pierwszy budynek oddany b´dzie do 30 czerwca 2012 r.

G∏ówne atuty osiedla:
• Bliskie sàsiedztwo terenów leÊnych, miejsc rekreacji i wypoczynku.
• Kilka linii autobusowych oraz Szybka Kolej Miejska ∏àczàca Mi´dzylesie ze wszystkimi najwa˝niejszymi punktami
Warszawy. Osoby poruszajàce si´ samochodem mogà korzystaç z pobliskich szlaków komunikacyjnych ∏àczàcych
si´ z Trasà Siekierkowskà, Trasà ¸azienkowskà, Wa∏em Miedzeszyƒskim.
• Przyszli mieszkaƒcy b´dà mieli dost´p do pe∏nej infrastruktury lokalnej, takiej jak sklepy, punkty us∏ugowe, urz´dy, szpitale, szko∏y, przedszkola.
• W odleg∏oÊci ok. 2 km znajduje si´ nowy basen i lodowisko w Aninie.
• W odleg∏oÊci nieca∏ych 5 km znajduje si´ Centrum Handlowe Promenada. Podobny dystans dzieli naszà inwestycj´
od Centrum Handlowego Goc∏aw.

WczeÊniejsza rezerwacja lokali pozwoli Paƒstwu uzyskaç do 15% rabatu na ceny mieszkaƒ
Biuro Sprzeda˝y: tel. 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl

www.ulicamotylkowa.pl
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VII Wawerskie Spotkanie Kabaretowe
Za nami VII Wawerskie
Spotkanie
Kabaretowe.
4 wrzeÊnia br. na terenie Starego M∏yna Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego
„BOSS” w Miedzeszynie
rozÊmiesza∏y nas kabarety:
Chyba, Widelec oraz Paranienormalni. Pogoda i publicznoÊç dopisa∏y, a kabarety zaserwowa∏y du˝à
dawk´ dobrego humoru. Ksià˝ki, za które mo˝na by∏o otrzymaç wejÊciówki na imprez´, zostanà
rozdysponowane do osiedlowych wypo˝yczalni.
Poni˝ej zamieszczamy fragmenty rozmowy
z panem Jackiem Janowiczem z Kabaretu Widelec oraz Kabaretem Paranienormalni w sk∏adzie: panowie Igor Kwiatkowski, Robert Motyka, Micha∏ Paszczyk. Obszerny zapis wywiadów
wraz z materia∏em video i zdj´ciami znajdà Paƒstwo na stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Kabaret Widelec
Panie Jacku, zajmuje si´ Pan kabaretem,
ale równie˝ aktywnie uprawia sport, m.in.
biega w maratonach.
J.J.: Maratony tak. A ostatnio te˝ ekstremalne
biegi, np. Bieg Kator˝nika. Przebieg∏em oko∏o
13 km z komandosami po rowach melioracyjnych, kana∏ach, jeziorach i bagnach. Poza tym
bior´ udzia∏ jeszcze w biegach na orientacj´.
Rajd trwa wtedy 24 godz., 100 km dzieƒ i noc

w Kazachstanie na Syberii wÊród zes∏aƒców polskich. By∏em tam katechetà, organistà, organizowa∏em te˝ zaj´cia teatralne i sportowe. Na
wszystko w ˝yciu jest czas. MyÊl´, ˝e to by∏a taka fajna faza odkrywania, sprawdzenia, co stanie si´ moim zaj´ciem podstawowym w ˝yciu.
Zajmujecie si´ Paƒstwo kabaretem kilkanaÊcie lat?
J.J.: 14 lat. Dzisiaj gramy 1380 wyst´p.
Co nam dziÊ przedstawi Kabaret Widelec
w Miedzeszynie?
J.J.: Kilka premierowych skeczy. Trzy
z nich poÊwi´ciliÊmy Euro 2012, które zbli˝a si´ ma∏ymi kroczkami, a b´dà one coraz
wi´ksze. Postaramy si´ wysondowaç, czy
te tematy b´dà dobre.
Kabaret Paranienormalni
Dlaczego w waszym kabarecie sà sami
m´˝czyêni?
R.M.: Mamy kobiet´. Ma na imi´ Mariolka. Od kilku lat jeêdzi z nami na wyst´py.
Chocia˝ od razu nie wychodzi na scen´, to
potem pojawia si´ na niej.
I.K.: Nie wiadomo, gdzie ona teraz jest.
My na nià czekamy.
M.P.: To jest as w r´kawie. W zasadzie asica.
R.M.: Sà te˝ plusy, ˝e mamy kobiet´ na pok∏adzie. Towarzystwo kobiety w pewien sposób zobowiàzuje.
M.P.: I ∏agodzi obyczaje.
Kr´ciliÊcie niedawno pilota do programu
„Paranienormalni Show”.
I.K.: To na razie pilot, próbna wersja. Mo˝e to
wszystko jeszcze si´ nie udaç.
R.M.: Nie, nie ma takiej opcji.
I.K.: ˚artuj´.
M.P.: Jest to próbka tego, co mo˝emy zrobiç
dla telewizji.

R.M.: „Paranienormalni Show” to jest taka ga∏àê, na której jeszcze nie siedzieliÊmy.
To b´dzie program na ˝ywo?
R.M.: Nie b´dzie. Jest tam du˝o gotowych
elementów np. serial z gotowymi postaciami.
Wszystkie sà znakomicie ucharakteryzowane
przez ekip´, która pracowa∏a m.in. przy „Szymon Majewski Show”. Sà te˝ goÊcie, których
wciàgamy w jakieÊ kabaretowe interakcje. Program odbywa si´ przy udziale publicznoÊci, ze-

spo∏ów. Wszystko jest nagrywane w klubie w takim sosie kabaretowym, ale z nutà powa˝nych
rozmów, aby nie by∏o ciàgle wariacji, oraz my
w roli prowadzàcych. Na razie jesteÊmy po nagraniu pilota, a monta˝ ju˝ za kilka dni.
Przyjedziecie do nas jeszcze?
M.P.: Je˝eli b´dziemy zaproszeni, to i owszem.
Bo my bez zaproszenia to si´ nie wpychamy.
R.M.: Ja tu ju˝ zamieszka∏em i nigdzie si´ stàd
nie rusz´.
I.K.: Jednà nogà tu jesteÊmy.
Anna Nowosielska, anwws@vp.pl

Wielkie Przedstawienie w Miedzeszynie
czyli fina∏ Mistrzowskich Warsztatów Interdyscyplinarnych Agaty Steczkowskiej
po lasach, bagnach itp. Nale˝y samemu znaleêç
punkty. Czasami 7 godz. biegn´ przez las i nie
spotykam cz∏owieka. Wtedy g∏oÊno myÊl´, Êpiewam, mówi´ do siebie, wymyÊlam teksty. Cztery razy bra∏em udzia∏ w biegach górskich w Falenicy. Dwa lata temu zdoby∏em tam puchar
za drugie miejsce na 10 km. A w ramach festiwali kabaretowych, np. PAKI czy festiwalu
w Lidzbarku, organizowane sà mecze np. przeciwko aktorom, samorzàdowcom, ale graliÊmy
te˝ przeciwko ekipie TVN.
Co by∏o pierwsze: sport czy kabaret?
J.J.: Sport by∏ od dzieciƒstwa. Kabaret przyszed∏ jako sposób na ˝ycie, jedna z pasji.
Jaki jest Pana zawód wyuczony?
J.J.: Jestem dyplomowanym dziennikarzem,
posiadam równie˝ wykszta∏cenie misyjne (misjonarz Êwiecki). Mam za sobà rocznà praktyk´
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W dn. 29 sierpnia br. w Starym M∏ynie
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego
„BOSS” w Miedzeszynie odby∏o si´ Wielkie
Przedstawienie – fina∏ Mistrzowskich
Warsztatów Interdyscyplinarnych Agaty
Steczkowskiej. Widowisko zorganizowali:
Agata Steczkowska, Urzàd Dzielnicy Wawer, Klub Kultury „Falenica” oraz Stowarzyszenie „Akademia ¸ucznica”.
Warsztaty odby∏y si´ pod koniec sierpnia
na terenie dzielnicy Wawer i trwa∏y 10 dni.
Wzi´∏o w nich udzia∏ pi´çdziesi´ciu uczestników w ró˝nym wieku, g∏ównie m∏odzie˝.
Nad rozwijaniem ich umiej´tnoÊci i talentów artystycznych czuwali mistrzowie w danej dziedzinie.
W programie znalaz∏y si´ ró˝norodne zaj´cia:
chóralne, wokalne (emisja indywidualna), instrumentalne, teatralne i literackie, fotograficzne, filmowe, taneczne, malarskie, orgiami, rzeêbiarskie.

Relacje z „Wielkiego Przedstawienia” przeczytajà Paƒstwo na naszym portalu pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/130/n/635
Anna Nowosielska, anwws@vp.pl
fot. Klub Kultury "Falenica"

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Wawer zaczarowany w s∏owie i obrazie

Mieszkaƒcom Starego Anina
Powstaje druga cz´Êç al bumu o Starym Aninie autorstwa Barbary Wo∏odêko-Ma ziarskiej. Pierwsza, ju˝ niebawem bia∏y kruk, jest jeszcze
do nabycia u Autorki.
Pani Barbara Maziarska
mieszka w Aninie od 1930 roku, czyli prawie od urodzenia.
Prze˝y∏a tutaj miodowe lata
mi´dzywojenne, czyli czasy rozkwitu Anina w obr´bie gminy Falenica Letnisko. Dobrze pami´ta koszmar wojny, kiedy przez Anin przechodzi∏ front,
a w domach prywatnych masowo stacjonowali ˝o∏nierze. Powojenny nap∏yw ludnoÊci, zmiany w architekturze i stosunkach sàsiedzkich sà dla niej istotnà
cezurà dawnych i nowych czasów. Te pierwsze, najbarwniejsze, choç w zwiàzku z katastrofà wojennà
nies∏ychanie dramatyczne, zdecydowa∏a si´ przypomnieç i utrwaliç.
Publikacja Barbary Wo∏odêko-Maziarskiej przedstawia dzieje dawnego Anina od poczàtków do 1945
roku. Jest dwutomowa i zaplanowana z ogromnym
rozmachem. Samo zbieranie i opracowanie materia∏ów, archiwalnych fotografii i dokumentów zaj´∏o
Autorce osiem lat.
Wydany w 2009 r. tom pierwszy obszernego albumu, zatytu∏owany „O Starym Aninie – inaczej.
Przewodnik towarzysko-historyczny i nie tylko”, to
do tej pory najwytworniejsze wydawnictwo dotyczàce Wawra. Zaopatrzony jest w starannie sporzàdzony przez Autork´ plan dawnego terenu Starego Ani-

na „Stary Anin 1903–1945”. Du˝a rozk∏adana mapa
zawiera dawny schemat duktów, wyznaczonych pomi´dzy znacznie obszerniejszymi dzia∏kami ni˝ te
dzisiejsze. Wówczas ka˝da posiad∏oÊç liczy∏a po
5600 m2. Ma∏o który z powojennych Aninian ma
ÊwiadomoÊç, ˝e jeszcze do roku 1945 (choç w niektórych przypadkach do 1939) obowiàzywa∏o inne,
niezwykle malownicze i lepiej odwzorowujàce realia
osiedla nazewnictwo aniƒskich ulic. Na przyk∏ad Micha∏a Kajki to dawniej Aleja Królewska, Rzeêbiarska
przed wojnà by∏a Alejà Parkowà, natomiast Stradomska – aniƒskà Alejà Ârodkowà. Niezmienione
od tamtych czasów sà nazwy ulic Poprzecznych. Natomiast dawna architektura, drewniana lub murowana, zachowa∏a si´ sporadycznie. Niema∏à rol´ odegra∏y tu wydarzenia wojenne. „Obok mojego domu
wybuch∏o kilka bomb” – wspomina pani Barbara.
Album wprowadza nas w genez´ willowego osiedla. Hrabia Ksawery Branicki przeznaczy∏ ten teren
do rozparcelowania na dzia∏ki. Na ten obszar wydano ksi´g´ wieczystà pod nazwà „Wille Anin” (dla
uhonorowania ˝ony hrabiego, Anny). Z tej ksi´gi
ogólnej sporzàdzano zapisy o nabywcach poszczególnych dzia∏ek. Zakupiona posiad∏oÊç by∏a natychmiast wydzielana do innej ksi´gi wieczystej, przynale˝nej do danego w∏aÊciciela. Dzia∏ka otrzymywa∏a
swój kolejny, hipotecznie zapisany numer od 1 do
150. Ka˝dy w∏aÊciciel nadawa∏ jej te˝ nazw´ imiennà, np. „Willa Marzenie”, „Osada Niespodzianka”
i wiele innych. W latach powojennych likwidowano
dawne ksi´gi wieczyste z nazwà domu i na ich miejsce dawano nowe, z odpowiednià numeracjà.

Ksià˝ka Barbary Maziarskiej przedstawia histori´
ka˝dej przedwojennej „Villi”, a tak˝e histori´ aniƒskiego koÊcio∏a i kasyna. Pojawiajàce si´ w tekÊcie
nazwy w∏asne przedstawione sà wielkimi literami,
a komentarze uwspó∏czeÊniajàce dawne realia pojawiajà si´ w nawiasach, w dodatku kursywà. Bazujàc
na dokumentach, Autorka w wielu miejscach przedstawia je w sposób bezpoÊredni, ilustrujàc opowieÊç wycinkami z gazet, og∏oszeniami reklamowymi, listami, pismami sàdowymi czy planami zabudowy terenu. Otrzymana ca∏oÊç to zarazem drogocenna pamiàtka, pieczo∏owicie sporzàdzony dokument, ale tak˝e edytorski majstersztyk, co zosta∏o
osiàgni´te dzi´ki zró˝nicowanym, artystycznym krojom czcionek, czytelnemu rozk∏adowi i oryginalnemu ∏amaniu, przy zachowaniu harmonijnej ca∏oÊci.
Nic dziwnego, ˝e publikacja zosta∏a nagrodzona dyplomem Najlepsze Varsaviana 2009-2010, a tak˝e
wyró˝niona przez Burmistrz Dzielnicy Wawer, panià
Jolant´ Koczorowskà.
Dokumentalistka epoki zapowiada, ˝e równie
starannie przygotowuje cz´Êç drugà, która ma
szans´ ukazaç si´ ju˝ wiosnà 2012 r. Tam majà si´
ukazaç kolejne ciekawostki, m.in. dotyczàce pracy
spo∏ecznej mieszkaƒców, tramwaju konnego czy
kolejki wàskotorowej. Pisarka ma w niej przedstawiç tak˝e wi´cej osobistych wspomnieƒ, przez co
chce pobudziç pami´ç i wyobraêni´ czytelników.
W m∏odych mieszkaƒcach pragnie zaszczepiç szacunek do swoich korzeni bàdê – w odniesieniu do
niezwiàzanych z tym miejscem osiedleƒców
– ciekawoÊç Êwiata i zadum´ nad w∏asnym skrawkiem Ziemi.
Osoby zainteresowane nabyciem publikacji
prosimy o kontakt telefoniczny z Autorkà, nr tel.
22 812 04 55.
Joanna Czy˝

Poeci i pisarze wawerscy

Zwyczajne paƒstwo, zwyczajni urz´dnicy.
Zapomniany tekst Wiktora Kulerskiego
SS-Obersturmbannführer Rudolf Höss urodzi∏
si´ w katolickiej rodzinie. Chcia∏ byç dobrym m´˝em i ojcem. Podobno jego ˝ona ˝ali∏a si´, ˝e za du˝o czasu poÊwi´ca s∏u˝bie, a za ma∏o rodzinie. Stàd
te˝ wyrzuty sumienia. A wspomniana s∏u˝ba polega∏a na zarzàdzaniu najwi´kszà w historii Europy fabrykà Êmierci.
Kapitan Grzegorz Piotrowski opowiada∏ podczas
procesu toruƒskiego (1984-1985), ˝e jego stosunek do przedmiotu dzia∏aƒ s∏u˝bowych by∏ ch∏odny
i oboj´tny. Po zakoƒczeniu tych dzia∏aƒ w ogóle
o pracy nie myÊla∏. Pewnie popija∏ wieczorami herbat´ i omawia∏ z ˝onà domowe problemy. A praca
kapitana polega∏a na osaczeniu i zamordowaniu
pewnego ksi´dza...
O Piotrowskim i jego wspó∏pracownikach napisa∏
w roku 1985 Wiktor Kulerski...
Kulerski jest postacià zas∏u˝onà dla budowy polskiej demokracji. Wspó∏pracowa∏ z Komitetem
Obrony Robotników. Dzia∏a∏ aktywnie w naziemnej
i podziemnej „SolidarnoÊci”. Uczestniczy∏ w obradach Okràg∏ego Sto∏u. W wolnej Polsce by∏ pos∏em,
pracowa∏ jako sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Zosta∏ pierwszym prezesem Fundacji „Edukacja dla Demokracji”. Obecnie pracuje
w czasopiÊmie „Nowaja Polsza”. To sà rzeczy znane.

Ale kto nie mieszka w Mi´dzylesiu, ten nie wie, ˝e
dla kilku pokoleƒ dzieci z tego osiedla pan Wiktor to
przede wszystkim ulubiony nauczyciel biologii. Bywa∏o te˝, ˝e uczy∏ historii (zestawienie tych dwóch
przedmiotów, chcia∏oby si´ powiedzieç, herbertowskie). Po dziÊ dzieƒ zajmuje skromne mieszkanie
na terenie mi´dzyleskiej szko∏y podstawowej. Opiekuje si´ gromadà bezpaƒskich kotów.
Tekst „Zwyczajni urz´dnicy” opublikowa∏ w drugoobiegowym „KOS-ie”. W 1991 r. zamieÊci∏ go
w wyborze swojej publicystyki (W. Kulerski, „Bez
tytu∏u”, W-wa 1991). Kulerski zachwyca∏ zawsze
elegancjà stylu. Pozwalam wi´c sobie na zacytowanie d∏u˝szego fragmentu „Zwyczajnych urz´dników”: „Kapitan i obaj porucznicy z grupy operacyjnej dali przyk∏ad cech cenionych, po˝àdanych i wymaganych, a w paƒstwach realnego socjalizmu mo˝e nawet wystarczajàcych u paƒstwowego urz´dnika. Byli zdyscyplinowani, skromni i oddani – nie
kwestionujàc zadania, ale przyjmujàc je i wykonujàc
bez wahaƒ i oporów. Byli pracowici, jako ˝e nie baczàc na trud i ograniczenia przygotowali i wykonali
operacj´ w minimalnym sk∏adzie i przy u˝yciu minimum Êrodków. Dbali o podnoszenie kwalifikacji,
bowiem ich przygotowanie fachowe wykracza∏o
(aczkolwiek z koniecznoÊci tylko teoretycznie) po-

za codziennoÊç. Âwiadczy o tym wykorzystanie
pewnych rozwiàzaƒ, wprowadzonych przez renomowane firmy zagraniczne specjalizujàce si´ w tej samej dziedzinie, na przyk∏ad kr´powanie z samoczynnym wyzwalaniem zadzierzgni´cia stosowane przez
NKWD mi´dzy innymi w Katyniu (przez poruczników
powtórzone niezbyt umiej´tnie, zapewne z braku
wprawy) oraz kneblowanie przylepcem, stosowane
cz´sto przez Gestapo przy publicznych operacjach
odwetowych (równie˝ niewprawnie powtórzone).
Kapitan Piotrowski by∏ ponadto swoistym racjonalizatorem, wprowadzajàc do u˝ytku s∏u˝bowego pa∏ki
drewniane owijane barchanem. Rzecz prosta, a dyskretna, jeÊli chodzi o Êlady.”
Zwyczajne paƒstwo, zwyczajni urz´dnicy, banalna
codziennoÊç. Jeden trup, dziesi´ç trupów, milion
trupów. Nie wiem, czy Wiktor Kulerski zna∏ ju˝ w latach 80. s∏ynny reporta˝ Hannah Arendt z procesu
Adolfa Eichmanna. Polskie t∏umaczenie „Eichmanna w Jerozolimie” ukaza∏o si´ dopiero w roku 1987.
Podtytu∏ tej ksià˝ki brzmia∏: „Rzecz o banalnoÊci
z∏a”. To nie przypadek. Tak czy inaczej, „Zwyczajnych
urz´dników” warto traktowaç jako ponadczasowà
przestrog´. Nazizm, komunizm, realny socjalizm...
Co grozi nam w wieku XXI?
Jan Czerniawski
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Muzyka? W Klubie Kultury „Anin”, naturalnie!
„Muzyka naturalnie” to cykl letnich koncertów,
od 2007 roku organizowanych przez Klub Kultury
Anin. W sierpniowe sobotnie popo∏udnia, w ogrodzie przy V Poprzecznej, rozbrzmiewa muzyka
– naturalnie, czyli „na ˝ywo”. Koncerty te majà
charakter niezobowiàzujàcych imprez plenerowych, prezentujàcych w przyst´pnej formie ró˝ne

gatunki muzyczne z ró˝nych stron Êwiata. Sà jednoczeÊnie mi∏ym pretekstem do spotkaƒ z sàsiadami i degustowania – nierzadko egzotycznych
– potraw charakterystycznych dla regionu, z którego pochodzi s∏uchana muzyka. Starannie dobrany repertuar – dostosowany do wakacyjnej
pory, czyli muzyka „lekka, ∏atwa i przyjemna”

– zach´ca ka˝dego do uczestniczenia w takim
wydarzeniu kulturalnym. Koncertom towarzyszà
zwykle wystawy fotografii, malarstwa, prac twórców profesjonalnych i amatorów.
Jak by∏o w tym roku? Egzotyczne Indie, ale
i rodzimy Âlàsk, operetkowe arie i piosenki powojennej Warszawy.
Zacz´∏o si´ od „Tajemniczych Indii”. Niewàtpliwà atrakcjà by∏ wyt´p zespo∏u taƒca orientalnego, a tak˝e degustacja potraw hinduskich. Egzotyk´ tego kraju przybli˝y∏a wystawa fotograficzna znanego podró˝nika, fotografa, reportera
– pana Ryszarda Sobolewskiego. Podczas spotkania autor opowiada∏ o swoich podró˝ach
i wra˝eniach z pobytu w tym kraju.
Potem „Kabaretowa biesiada Êlàska” i zespó∏
„Jorgusie” – Êlàski dowcip i piosenki, które rozbawiona publicznoÊç Êpiewa∏a razem z artystami.
GoÊciliÊmy równie˝ artystów Opery Narodowej i zupe∏nie inny rodzaj muzyki – jak si´ okaza∏o, bliski nie tylko mi∏oÊnikom muzyki klasycznej.
„Wielka s∏awa to ˝art”, czyli najpopularniejsze
arie operowe i operetkowe, piosenki z musicali.
Ostatnià w tej edycji cyklu „Muzyka naturalnie”
by∏a impreza wokalno-muzyczna, którà rozpoczà∏
popis tria akordeonistów pt. „Epickoliryczni”.
Muzycy, uczniowie Szko∏y Muzycznej II stopnia
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, przekonali

publicznoÊç, ˝e na akordeonie mo˝na zagraç naprawd´ wszystko. Clou wieczoru by∏ wyst´p kabaretu „Zadra”, wielokrotnie nagradzanego zespo∏u, który dzia∏a w KK „Anin” ju˝ od 30 lat. Program „Jak przygoda, to tylko w Warszawie” przypomnia∏ widzom piosenki o Warszawie z lat 50.
Sierpniowe koncerty z serii „Muzyka naturalnie” cieszà si´ du˝à popularnoÊcià wÊród mieszkaƒców Anina. Najwierniejsi fani byli na ka˝dej
imprezie i dopytujà o kolejne edycje.
Zatem, pami´tajmy: nast´pny cykl imprez
z serii „Muzyka naturalnie” w przysz∏ym roku.
Naturalnie, zaproszeni sà wszyscy!
Bo˝enna Sacha

Laboratorium Marii Sk∏odowskiej-Curie w... Zastowie
25 wrzeÊnia wszystkie dzieci, które odwiedzi∏y Klub Kultury „Zastów”, mog∏y nie tylko poznaç
postaç wielkiej polskiej uczonej – Marii Sk∏odowskiej-Curie, ale równie˝ zobaczyç, jakie
„magiczne” rzeczy dziejà si´ w laboratorium
chemicznym, a tak˝e same wykonaç proste,
lecz ciekawe doÊwiadczenia.

cja 25-minutowego filmu biograficznego o naszej
Noblistce. Po skoƒczonych pokazach spektakularnych reakcji chemicznych, w których przeprowadzeniu pomagali równie˝ ochotnicy z widowni, wszystkie dzieci mog∏y wziàç udzia∏ w warsztatach, na których same np. bada∏y papierkiem
lakmusowym odczyn znanych z ˝ycia codziennego substancji i sprawdza∏y, czy z cytryny albo
jab∏ka da si´ wytworzyç pràd.
Pomi´dzy kolejnymi seriami pokazów i warsztatów mo˝na by∏o, przechadzajàc si´ po klubie,
przeczytaç zwyci´skie limeryki w konkursie
na najlepszy w tym gatunku utwór literacki o Ma-

rii Salomei oraz obejrzeç niedu˝à wystaw´ tematycznà z autentycznymi eksponatami wypo˝yczonymi z Muzeum jej imienia.
Ostatnim akcentem w trwajàcym od marca
projekcie artystyczno-edukacyjnym „Z laboratorium Marii”, s∏u˝àcym popularyzacji wiedzy
o dokonaniach i historii ˝ycia Noblistki, b´dzie
gala wr´czenia nagród w konkursie na limeryk.
Odb´dzie si´ ona 10 paêdziernika o godzinie
10.00 w Muzeum Marii Sk∏odowskiej-Curie przy
ul. Freta 16. W imieniu organizatorów serdecznie
zapraszamy.
Hanna Kowalska
jeziora. Na pewno jest co
wspominaç. Niech te kartki b´dà dla nas promykiem s∏oƒca w s∏otne jesienne dni.
Konkurs odbywa si´ w szeÊciu kategoriach
wiekowych. Wystarczy mieç skoƒczone trzy lata, aby wziàç w nim udzia∏. Ka˝dy uczestnik mo˝e wykonaç tylko jednà prac´. Pocztówki w odpowiednim formacie, okreÊlonym w regulaminie
(do pobrania ze strony Klubu Kultury) nale˝y
sk∏adaç lub przes∏aç na nasz adres klubu kultury do 19 paêdziernika 2011 r.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udzia∏u.
KLUB KULTURY „ZASTÓW”
ul. Lucerny 13 , 04-687 Warszawa
tel./fax 22 815-67-63
www.kkzastow.com

Pocztówka z wakacji
Kto chce zatrzymaç wakacyjne wspomnienia
choç na chwil´, mo˝e wziàç udzia∏ w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka
z wakacji”. PrzenieÊmy na papier morze, góry,
Jeszcze przed budynkiem klubu, na ogrodzeniu, goÊci wita∏a, a przechodniom kaza∏a zwolniç
kroku, wystawa fotograficzna przedstawiajàca
Mari´ Salome´ Sk∏odowskà jako kobiet´, matk´
i naukowca. Przekraczajàc progi klubu, wchodzi∏o si´ w inny Êwiat, ju˝ stàd widaç by∏o par´ chemików pochylonà nad probówkami i gromadk´
dzieci wpatrzonych w to, co si´ za chwil´ wydarzy. Bynajmniej nie opisuj´ jednej z fotografii, tak
wyglàda∏y pokazy eksperymentów chemicznych.
W salce obok co godzin´ odbywa∏a si´ projek-
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Jubileusz 50+ Szko∏y Podstawowej nr 109
Zbli˝a si´ doroczne Êwi´to oÊwiatowe – Dzieƒ
Edukacji Narodowej, zwany kiedyÊ Dniem Nauczyciela. To dobra okazja, by zapoznaç si´ z historià jednej ze szkó∏ na naszym terenie, która
w∏aÊnie w dniach 14–15 paêdziernika br. b´dzie
Êwi´towa∏a swój jubileusz. Jaki to jubileusz, widaç w tytule, i tu ma∏e wyjaÊnienie, skàd wzià∏
si´ plus: plus znaczy wi´cej i o tym „wi´cej”
warto si´ dowiedzieç przy takiej okazji.
Zacznijmy od poczàtku. Pierwsze wzmianki
o szkolnictwie na terenie Zerznia i okolicy pochodzà ju˝ z poczàtków XVII wieku, kolejne z XIX wieku, a w dokumentach wymienia si´ takie – nieu˝ywane ju˝ dziÊ – okreÊlenia szko∏y jak: parafialna,
elementarna, powszechna czy ochronka.
Niewiele jest informacji szczegó∏owych z tamtych zamierzch∏ych czasów, warto jednak przybli˝yç histori´ póêniejszà, bo si´gajàcà lat mi´dzywojennych. Wtedy w∏aÊnie pojawia si´ po raz
pierwszy okràg∏a piecz´ç szko∏y o treÊci „Publiczna Szko∏a Powszechna – Zerzeƒ”. To niesamowite, ˝e sà wÊród nas tacy ludzie – jak choçby pani
Leokadia Filipowicz z d. Bochenek – którzy pami´-

tajà ten czas i z ∏ezkà w oku wspominajà swoich
nauczycieli, a zw∏aszcza ulubionego, wyjàtkowego
– Wac∏awa Wojtyszk´, czy ówczesnego kierownika szko∏y, Leonarda Ka∏´ckiego. To oni dwaj wraz
z innymi nauczycielami oraz okolicznymi mieszkaƒcami – wobec rosnàcych potrzeb – zabiegali
o budow´ nowej szko∏y na tym terenie. Za∏o˝yli
w latach 30. Komitet Budowy Szko∏y i uda∏o im si´
zrealizowaç inwestycj´. Ju˝ w 1935 roku dzieci
mog∏y przekroczyç próg skromnej, ale nowej
szko∏y. By∏a ona przez kilka kolejnych lat rozbudowywana, by sprostaç rosnàcym ciàgle potrzebom.
Wybuch wojny przerwa∏ te prace, ale nie zniweczy∏ planów. Mimo toczàcych si´ na tym terenie
dzia∏aƒ wojennych trwa∏o tajne nauczanie. Dzieci
marzy∏y jednak ca∏y czas o powrocie do szko∏y.
Niestety budynek szko∏y zaj´li Niemcy, by ostatecznie zniszczyç go ca∏kowicie w czasie Powstania w 1944 r. Niez∏omni mieszkaƒcy i nauczyciele
nie odpuÊcili. Ich dzieci musia∏y si´ gdzieÊ uczyç.
Od˝y∏a idea kolejnej budowy. Prawie na gruzach
tej przedwojennej, bo tej nie da∏o si´ ju˝ podnieÊç,
pià∏ si´ do góry nowy budynek szko∏y. Ceg∏y z rozbiórki starej szko∏y pos∏u˝y∏y jako budulec. By∏
wi´c w tej nowej jakby fragment starej. Ta nowa
inwestycja bazowa∏a te˝ na starym projekcie, któ-

ry si´ zachowa∏, ale ze wzgl´du na okrojone Êrodki wybudowano skromniejszy budynek. Lekcje ruszy∏y ju˝ na prze∏omie 1946/47 roku. By∏ to wielki
sukces wszystkich zabiegajàcych o szko∏´ ludzi.
T´tni∏o w niej ˝ycie, a gwar dzieci,
których ustawicznie przybywa∏o, cieszy∏ nauczycieli i znowu mobilizowa∏
do dalszych dzia∏aƒ, równie˝ budowlanych. Intensywnie myÊlano o tym
w latach 50. I zaistnia∏a taka mo˝liwoÊç. Wielkimi krokami zbli˝a∏ si´ jubileusz 1000-lecia chrztu Polski. Episkopat Polski przygotowywa∏ kilkuletnie obchody koÊcielne. Przeciwwagà dla nich by∏y Êwieckie obchody, w ramach których rzucono m.in.
has∏o „Tysiàc szkó∏ na tysiàclecie”,
by czynem uczciç 1000-letnià histori´ paƒstwa
polskiego. Ówczesny kierownik szko∏y, Leonard
Ka∏´cki, jakby tylko na to czeka∏. Od razu przystàpi∏ do akcji. Jednà z tysiàclatek zacz´to budowaç
w∏aÊnie w Zerzniu. Pierwszy dzwonek w nowym
budynku zadêwi´cza∏ w 1961 roku. Wszyscy byli
z tego dumni, a niektórzy nazywali nowà szko∏´
pa∏acem – tyle tam by∏o sal i pomieszczeƒ.
Jak nietrudno obliczyç – mija w∏aÊnie dok∏adnie 50 lat od tego momentu. Szko∏a od dawna nie przypomina pa∏acu, ale nadal s∏u˝y dzieciom i ma dalszà swojà histori´, równie˝ budowlanà. W latach 2000-2001 zosta∏a bowiem rozbudowana i zyska∏a nowà, ujednoliconà elewacj´. Ju˝ nie wyglàda jak typowa tysiàclatka
sprzed 50 lat, ale przypomina o tym pamiàtkowa
tablica na murze od strony ulicy. W historii szko∏y by∏ jeszcze jeden wa˝ny moment – nadanie
w 1989 roku imienia Batalionów Ch∏opskich.
DziÊ uczy si´ tu ponad 500 dzieci, pracuje
ok. 80 osób. WÊród nich jedna z nauczycielek,
która najpierw by∏a uczennicà nowej wówczas
tysiàclatki, potem zaÊ przez wiele lat nauczycielkà historii. Po krótkiej przerwie, zwiàzanej z przej-

Êciem na emerytur´, znowu jest aktywnà nauczycielkà i kopalnià wiedzy o tamtych czasach.
Mowa o pani El˝biecie Zieliƒskiej z d. Gilak. Nie
sposób w tym miejscu nie wspomnieç o jeszcze

jednej osobie, zwiàzanej z placówkà najd∏u˝ej, bo
od roku 1949/1950. Wtedy to ma∏a Basia zacz´∏a tu nauk´, jeszcze w starym budynku szko∏y, by
potem, w roku 1961, wróciç do nowo wybudowanej tysiàclatki jako pracownik administracji.
Pani Barbara Gawryszewska z d. Zadro˝na – bo
o niej mowa – pracuje w szkole do dziÊ.
Kierowników i dyrektorów ta placówka mia∏a
oÊmiu. O pierwszym, Leonardzie Ka∏´ckim, ju˝
by∏a mowa. Aktualnie – od prawie 20 lat – funkcj´ t´ z wielkim oddaniem pe∏ni Stefan Dejneka,
któremu marzy si´ kolejna rozbudowa, bo m∏ode
osiedla ciàgle zasilajà kolejne roczniki uczniów.
To cieszy i zobowiàzuje, a byç w szkole z takà historià i tradycjami to prawdziwy zaszczyt.
Wszystkich zainteresowanych opisanà placówkà, jej historià i aktualnym funkcjonowaniem
zapraszamy oczywiÊcie na 14–15 paêdziernika
2011 r., by razem – z dumà i radoÊcià – celebrowaç jubileusz 50+ Szko∏y Podstawowej Nr 109
im. Batalionów Ch∏opskich w Warszawie przy
ulicy Przygodnej 2.
Szczegó∏y na stronie www.sp109.waw.pl
BM

Wawerski ˝∏obek zdoby∏
miano Super ˚∏obka 2011!
W Warszawie co roku, ju˝ od szeÊciu lat, organizowany jest konkurs „Super ˚∏obek”, w którym po ocenie rodziców dokonanej w anonimowych ankietach wy∏aniane sà placówki oferujàce najwy˝szà jakoÊç us∏ug. W 2011 roku miano
Super ˚∏obka, jako jeden z trzech najwy˝ej ocenionych, uzyska∏ wawerski ˚∏obek nr 41!
Kryteria oceny obejmujà wszystkie istotne
aspekty – nie tylko jakoÊç samej opieki nad dzieçmi i walory zaj´ç dla nich, ale tak˝e wy˝ywienie
w ˝∏obkach, ich wyposa˝enie oraz jakoÊç kontaktów placówki z rodzicami. Maksymalnie mo˝na by∏o uzyskaç 110 punktów. Wawerski ˝∏obek nr 41,
zlokalizowany przy ul. Potockich 107, uzyska∏ 108,9 pkt. Taki sam wynik otrzyma∏y i miejsce
na podium podzieli∏y z Wawrem dwie inne placów-

ki: ˚∏obek nr 24 z ˚oliborza i ˚∏obek nr 29 z W∏och.
˚∏obki z ni˝szà iloÊcià punktów te˝ mogà byç
dumne – dla 43 ocenianych placówek Êrednia oceny wynios∏a a˝ 97,2 pkt. Wiceprezydent Warszawy
W∏odzimierz Paszyƒski wr´czajàc tytu∏y powiedzia∏, ˝e w pewnym sensie ca∏à Warszaw´ mo˝na nazwaç super ˝∏obkiem, poniewa˝ na tle innych
miast wypada bardzo dobrze. Przyzna∏ co prawda,
˝e polskim placówkom opieki nad najm∏odszymi
dzieçmi jeszcze troch´ brakuje do europejskich
standardów, ale post´py widaç z roku na rok. Warszawskie ˝∏obki na miar´ mo˝liwoÊci starajà si´ realizowaç sugestie rodziców, co konkurs Super ˚∏obek nie tylko potwierdza, ale te˝ motywuje do dalszego podnoszenia jakoÊci us∏ug.
HK
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Zespó∏ szko∏ nr 115, Króla Maciusia 5
Pierwszy dzwonek sta∏
si´ dla uczniów wawerskich
szkó∏ sygna∏em znaczàcych
zmian. Dokona∏y si´ one
w czterech placówkach.
W tym miesiàcu przedstawiamy, co zmieni∏o si´
w szkole w Marysinie.
W ramach Uchwa∏y Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy dnia 1 wrzeÊnia 2011 roku powsta∏ Zespó∏ Szkó∏ nr 115
przy ulicy Króla Maciusia 5. Po∏àczono w nim
Szko∏´ Podstawowà nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie z Gimnazjum nr 105 im.
Olimpijczyków Polskich w Warszawie. W zwiàzku ze zmianami W∏adze Warszawy og∏osi∏y
w dniu 14 lipca 2011 roku konkurs na stanowisko dyrektora nowo powsta∏ej placówki. Funkcj´ t´ powierzono pani
Agacie Ko∏odziejczyk. Mimo nat∏oku
spraw organizacyjnych uda∏o nam
si´ przeprowadziç rozmow´ z nowà
Panià Dyrektor.
WWS: Co sk∏oni∏o Panià do ubiegania si´ o stanowisko dyrektora
Zespo∏u Szkó∏ nr 115? Dlaczego
wybra∏a Pani w∏aÊnie t´ szko∏´?
Jakie nadzieje Pani z nià wià˝e?
A.K.: Mam za sobà przesz∏o 12letnie doÊwiadczenie w pracy na stanowisku dyrektora placówki oÊwiatowej. Moim dotychczasowym miejscem pracy by∏a Szko∏a Podstawowa Nr 195. Powsta∏e w 1999 r. w wyniku reformy oÊwiaty Gimnazjum nr 105 jest naszà siostrzanà placówkà. ¸àczy nas nie tylko wspólny
teren szkolny, ale – co najwa˝niejsze – ludzie:
„wspólne” dzieci, ich Rodzice, „wspólni” absolwenci. Wielu pracowników pedagogicznych prowadzi zaj´cia w obu placówkach. Mamy wi´c
tak˝e „wspólnych” nauczycieli. Nie ukrywam, i˝
z chwilà pojawienia si´ idei po∏àczenia obu szkó∏
w jeden zespó∏, rozwa˝a∏am przedstawienie mojej kandydatury do obj´cia stanowiska dyrektora
nowo powsta∏ej placówki. W podj´ciu decyzji
bardzo pomogli mi zarówno pracownicy obu
szkó∏, jak te˝ rodzice i uczniowie. Udzielili mi nie
tylko du˝ego wsparcia, ale równie˝ obdarzyli
ogromnym zaufaniem. Wierz´, ˝e wspólnie uda
si´ nam osiàgnàç sukces i nasza placówka b´dzie si´ rozwija∏a.
Czy mo˝e Pani powiedzieç nam coÊ o sobie? Jakie ma Pani zainteresowania?
Jestem nauczycielem w∏aÊciwie od dziecka ☺.
Zawsze ch´tnie bawi∏am si´ w szko∏´ i mog´
Êmia∏o stwierdziç, ˝e powo∏anie do tej pracy mam
we krwi. Pracuj´ jako nauczyciel 24 lata. Ukoƒczy∏am studia na kierunku nauczanie poczàtkowe,
mam te˝ kwalifikacje do nauczania informatyki.
Jestem mamà dwóch doros∏ych córek, a tak˝e
babcià dwuletniego Adasia, który oczywiÊcie jest
babcinym „oczkiem w g∏owie” ☺. Uwielbiam czy-
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taç, pasjonujà mnie komputery, bardzo lubi´
wszelkiego rodzaju gry, w tym logiczne gry komputerowe, ch´tnie rozwiàzuj´ krzy˝ówki, lubi´
sp´dzaç czas na dzia∏ce, a jesienià... uciekam
do lasu na grzyby ☺. Ch´tnie pomagam innym,
daje mi to prawdziwà satysfakcj´ i sprawia, ˝e
czuj´ si´ potrzebna.
Co sàdzi Pani o dzisiejszej m∏odzie˝y?
Uwa˝am, ˝e dzisiejsza m∏odzie˝ nie ró˝ni si´
od tej ˝yjàcej wiele lat temu. W ka˝dym wieku –
czy to b´dzie XIX, czy XXI – ma te same potrzeby,
dà˝y do zmian, fascynuje jà wszystko co nowe,
nie cierpi nudy, szuka swojej drogi ˝yciowej. I tylko my, doroÊli, cz´sto zapominamy, ˝e dawniej
te˝ mieliÊmy takie potrzeby, podobnie si´ zachowywaliÊmy. Z ca∏à pewnoÊcià mamy dla naszych
pociech zbyt ma∏o czasu na rozmowy, wspólne
sp´dzanie czasu, na pokazywanie pozytywnych wzorców, zbyt rzadko okazujemy
sobie uczucia. W dobie
wszechobecnego Internetu,
telewizji itp. ró˝nych pokus
m∏odzi ludzie mogà czuç si´
zagubieni, nara˝eni sà na negatywne bodêce w stopniu
do tej pory niespotykanym.
Zawsze powtarzam: nie ma
z∏ych dzieci – tylko my, rodzi-

ce, nauczyciele, nie zawsze potrafimy zastosowaç w∏aÊciwe metody wychowawcze, jesteÊmy
niekonsekwentni, nie mamy czasu t∏umaczyç, co
jest w∏aÊciwe, a co niew∏aÊciwe, a m∏ody cz∏owiek „ch∏onie wszystko jak gàbka” – i to co dobre, i to co z∏e, niestety.
Jakich rad udzieli∏aby Pani uczniom, aby
osiàgali w ˝yciu sukcesy?
Wspania∏e wyniki w nauce to nie wszystko, aby
osiàgnàç ˝yciowe sukcesy. Trzeba odkryç drzemiàce w nas talenty i dà˝yç do ich rozwijania. Pami´taç o naszej historii, szanowaç innych, byç
cz∏owiekiem… Wa˝ne jest te˝, aby w przysz∏oÊci
wykonywaç prac´, która sprawia radoÊç, a wtedy,
moim zdaniem, sukces jest w zasi´gu r´ki. Warto
te˝ mieç marzenia i staraç si´ je realizowaç.
Jakie cechy powinien posiadaç idealny nauczyciel?
Idealny nauczyciel powinien byç przede
wszystkim autorytetem dla swoich uczniów. Posiadaç wiedz´, ale te˝ pasj´, którà umia∏by ich
zainteresowaç. Powinien byç mistrzem, ale równie˝ przewodnikiem – wyznaczaç cele, pomagaç
wtedy, gdy uczniowie natrafià na problemy,
wspieraç, uczyç pracy w zespole. Byç sprawiedliwym, cierpliwym, konsekwentnym, budziç zaufanie wÊród wychowanków. Dobrze by by∏o,
gdyby by∏ tak˝e partnerem dla rodziców i wspiera∏ ich w procesie wychowywania m∏odego cz∏owieka. Musi te˝ byç elastyczny, by nadà˝aç
za zmieniajàcà si´ rzeczywistoÊcià.
Bardzo dzi´kujemy za rozmow´ i ˝yczymy
Pani samych sukcesów.
Ilona Szymaƒska

Zaj´cia dla maluszków
w Klubie Kultury ,,Anin”
Ju˝ po raz drugi rusza od paêdziernika cykl zaj´ç dla najm∏odszych – Brykajàce Maluszki. Sà to
zaj´cia, których g∏ównym celem jest wszechstronny rozwój dzieci poprzez zabaw´ i ruch. Program
spotkaƒ uwzgl´dnia wielorakie potrzeby dzieci,
przede wszystkim te, które umo˝liwiajà im rozwój
w kierunku najpe∏niejszego poznawania, doÊwiadczania i prze˝ywania otaczajàcej rzeczywistoÊci.
Podczas zaj´ç prowadzone sà:
• çwiczenia precyzyjnych ruchów d∏oni i palców, çwiczenia twórczego myÊlenia poprzez
takie czynnoÊci jak rysowanie, malowanie,
wydzieranie, wycinanie, naklejanie, stemplowanie, lepienie, ugniatanie, wyciskanie, nauk´
kolorów, kszta∏tów i faktur;
• zabawy rozwijajàce koordynacj´ i poczucie
rytmu, zabawy ruchowe przy muzyce oraz
nauka piosenek;
• çwiczenia i zabawy ruchowe m. in. z metody
Ruchu Rozwijajàcego Weroniki Sherborne
i Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona;
• çwiczenia logopedyczne, relaksacyjne i wierszyki – masa˝yki.
Dzieci podczas licznych zabaw dopasowanych specjalnie do ich wieku i mo˝liwoÊci, nie
tylko mi∏o sp´dzajà czas, ale równie˝ uczà si´

wielu nowych rzeczy niezwykle przydatnych
podczas poznawania Êwiata. Ka˝de zaj´cia stanowià odr´bnà ca∏oÊç i dotyczà oddzielnego tematu. Przeznaczone sà dla dzieci od roku
do trzech lat wraz z opiekunem.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy we czwartki na godz. 14.30.
Zapisy odbywajà si´ codziennie w sekretariacie Klubu Kultury przy ul. V Poprzecznej 13 lub
telefonicznie: 22 815 41 40.
Magdalena Kraus
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Pogoda w lesie mo˝e byç
dobra albo... bardzo dobra
Ciàg dalszy rozmowy
z nadleÊniczym Arturem
Dawidziukiem (cz´Êç pierwsza w poprzednim numerze
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”).

ne. Gdyby zabrak∏o komarów, inne gatunki owadów, ptaków, by∏yby w trudnej sytuacji. Komar,
owszem, gryzie nas, ale i sam jest zjadany,
szczególnie przez nietoperze i niektóre ptaki.
OczywiÊcie, ˝e mo˝na dyskutowaç nad iloÊcià
– jak jesteÊmy w lesie i nie dwa, ale dwadzieÊcia
Dzielnica Wawer jest
dwa komary brz´czà nad uchem, to jest to utrajednà z tych dzielnic Warpienie. A z ciekawostek – komary sà po˝ywieszawy, które majà najwy˝niem dla rosiczki okràg∏olistnej i Aristolochii – roszà lesistoÊç. W jakiej kondycji sà nasze lasy?
Êlin owado˝ernych. ¸aƒcuchy pokarmowe sà tak
Nadzór nad lasami niepaƒstwowymi w dzielniskomplikowane, ˝e lepiej w nie nie ingerowaç,
cy Wawer sprawujà Lasy Miejskie. Lasów
gdy˝ nie wiemy, czy w ten sposób nie przerwiew Wawrze w zarzàdzie nadleÊnictwa jest niewiemy któregoÊ z nich.
le. Od Falenicy na po∏udnie oprócz lasów nadleA co z kleszczami? Czy
Ênictwa sprawujemy nadzór nad gospodarkà
warto si´ ich obawiaç?
w lasach niepaƒstwowych – w tych lasach te˝
Tak. Zacznijmy od tego, ˝e
obowiàzujà pewne zasady. Ale wracajàc do Pani
do lasu nale˝y odpowiednio
pytania – myÊl´, ˝e lasy w dzielnicy Wawer masi´ ubieraç. Na pewno nie wyjà swoje problemy, aczkolwiek sà w stanie dobieramy si´ na grzyby czy na
brym. Jak wszystkie lasy przy du˝ych aglomerajagody w sanda∏ach i w krótcjach miejskich, nie sà w stu procentach zdrokich spodenkach. Ubieramy
we. Lasy Wawerskie sà jeszcze w dobrej kondysi´ w niejaskrawe kolory,
cji, ale nie w bardzo dobrej. Wynika to z kilku
mocne buty, dobre skarpetki.
przyczyn. Te lasy sà os∏abione, poniewa˝ rosnà
Po przyjÊciu z lasu warto
w sàsiedztwie du˝ego miasta i sà nara˝one na
przebraç si´, sprawdziç, czy
oddzia∏ywanie zanieczyszczeƒ miejskich i presji
nie mamy na sobie kleszcza.
lokalnej ludnoÊci. Drzewostany takie sà podatne
Je˝eli mamy, to jak najszybciej
na szkodniki drzew, np. przyp∏aszczka granatka,
nale˝y go usunàç, poniewa˝
cetyƒce, korniki.
im d∏u˝ej kleszcz jest w naPoza czynnikami biotycznymi problemem tych
szym ciele, tym wi´ksze jest
lasów jest tak˝e: zaÊmiecenie, kradzie˝e drewna,
prawdopodobieƒstwo zara˝enia. Mo˝na wtedy
po˝ary lasu i presja budownictwa na tereny leÊne.
albo zwróciç si´ od razu do lekarza, albo obserW tym roku kilkakrotnie widzia∏am przelawowaç miejsce po ukàszeniu, czy nie pojawi si´
tujàce nad rezerwatem im. Króla Jana III Sorumieƒ. Chocia˝ nie jest to warunek konieczny.
bieskiego bociany czarne. Z czym mo˝na wiàJe˝eli jest rumieƒ, to na pewno jest zara˝enie,
zaç ich pojawienie si´ w tym miejscu, w sàje˝eli nie ma rumienia, nie znaczy to, ˝e jestesiedztwie tak ruchliwej trasy na Lublin?
Êmy zdrowi. A zaraziç mo˝emy si´ pokleszczoBocian czarny ju˝ prawdopodobnie przyzwywym zapaleniem opon mózgowych lub ró˝nymi
czai∏ si´ do sàsiedztwa ludzi. Czerpie z tego
rodzajami boreliozy.
pewne korzyÊci, np. dobrà baz´ pokarmowà.
A wi´c jest ich kilka rodzajów... PorozmaW trakcie pracy terenowej zauwa˝am, i˝ coraz
wiajmy mo˝e o czymÊ przyjemniejszym. Jest
cz´Êciej mo˝na spotkaç bociana czarnego.
pan dosyç zapracowanym cz∏owiekiem, znajTegoroczne lato nie za bardzo zach´ca∏o
duje pan czas na to, ˝eby chodziç po lesie?
do spacerów po lesie...
Musz´. Z dwóch powodów. Po pierwsze,
Dlaczego? LeÊnicy i myÊliwi mówià, ˝e pogow pracy nadleÊniczego, wbrew pozorom, nie da
da mo˝e byç dobra albo bardzo dobra.
rady pracowaç tylko zza biurka. Pomimo tego,
W takim razie, czy leÊnicy majà jakieÊ
˝e jest bardzo du˝o biurokracji, je˝d˝´ cz´sto
sprawdzone sposoby przeciwko komarom?...
w teren, wspólnie z leÊniczymi obserwujemy
Niektórzy polecajà witamin´ B, ale myÊl´, ˝e
procesy zachodzàce w lesie. NadleÊnictwo mo˝sà lepsze sposoby. Dobry Êrodek kupiony w apna porównaç do du˝ego tortu, którego ma∏e katece, szczelne ubranie i du˝o cierpliwoÊci. Komar
wa∏ki to leÊnictwa. Jedno leÊnictwo to jeden kanad uchem musi pobzyczeç. On jest potrzebny.
wa∏ek tortu, którym gospodaruje codziennie leW przyrodzie wszystko jest od siebie uzale˝nioÊniczy. A ca∏oÊcià zarzàdza nadleÊniczy. A drugi
powód to taki, ˝e mam
ma∏e dzieci, które lgnà
do lasu. Cz´sto z nimi
spaceruj´, w towarzystwie psa.
Ma pan swoje uluWawer, ul. Lucerny 123A
www.krupa.pl bione
miejsca na
tel. 22 613 05 56, 603 506 402 e-mail: biuro.wawer@krupa.pl spacery?

Z racji tego, ˝e mieszkam w Józefowie, najbli˝ej mam na Gór´ Lotnika i okoliczne wydmy
oraz przepi´kne rozlewiska Wis∏y. Ale w ca∏ym
nadleÊnictwie jest wiele miejsc ciekawych przyrodniczo, np. Bagno Ca∏owanie, rzeka Âwider
czy rezerwat Na Torfach.
Wspomnia∏ pan o Centrum Edukacji LeÊnej
(CEL). Rozumiem, ˝e jest to udana inwestycja.
Historia poka˝e, ale je˝eli prawie dziesi´ç tysi´cy osób rocznie korzysta z edukacji w Centrum, to o czymÊ to Êwiadczy. Centrum wyposa˝one jest w nowoczesne multimedia, komplet
pomocy do prowadzenia lekcji o przyrodzie,
makiet´ „Cykl ˝ycia lasu”. Na r´cznie robionej
makiecie przedstawiajàcej wszystkie fazy rozwojowe drzewostanu mo˝na odnaleêç tak˝e lokalne obiekty, jak m∏yn, zakàtek Âwidra, Goêdzi-

kowe Bagno. W innej sali mamy przeniesiony
kawa∏ek lasu – wypchane zwierz´ta – ∏osie,
jelenie, borsuki i mnóstwo ptaków. Zwierz´ta te
trafi∏y do nas po wypadkach i dopiero wtedy
zosta∏y wypchane. Nie by∏y specjalnie zabijane,
po to by je wypchaç.
Czy Centrum jest równie˝ otwarte dla turystów indywidualnych?
Jest otwarte zawsze, ale po uzgodnieniu
z pracownikiem nadleÊnictwa. Odwiedzajà nas
cz´sto nawet warszawiacy w mniejszych grupach, np. dwie rodziny. Oferujemy im nieodp∏atnà edukacj´ przyrodniczo-leÊnà. Obecnie nadal
rozbudowujemy Centrum o place zabaw, wykopaliska archeologiczne, kwietnà ∏àk´, arboretum,
miejsce, gdzie b´dzie mo˝na pooglàdaç dziki
w zagrodzie, tunel, w którym b´dzie mo˝na zobaczyç profil glebowy i korzenie drzew, które rosnà. B´dzie równie˝ pole namiotowe, z prawdziwego zdarzenia – z wodà, toaletà i prysznicem.
Wszystko to zapowiada si´ niezwykle obiecujàco, a ju˝ teraz oprócz zwiedzania CEL,
mo˝na skorzystaç z dodatkowych atrakcji.
Tak, mamy wiat´ na oko∏o sto osób, z miejscem na grilla. Mo˝liwe jest równie˝ odp∏atne
skorzystanie z bryczek, spotkanie z bartnikiem
czy nawet zamówienie pieczonego dzika.
Zatem zapraszamy do Celestynowa.
Nawet z tak odleg∏ych miejsc jak Wawer.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Ma∏gorzata Matyka
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Zerzeƒ
Wawer, jedna z najwi´kszych dzielnic Warszawy,
obejmowa∏ dawniej kilkanaÊcie osad i wsi, które poczàtkami swoimi si´gajà nawet czasów Êredniowiecza.
Od roku 1866 teren dzisiejszego Wawra stanowi∏ jednà
z dwudziestu gmin ówczesnego powiatu warszawskiego. W granicach
Wawra znajdowa∏y si´ wówczas takie miejscowoÊci jak Wygoda, Glinki, Czaplowizna, Zastów,
Kaczy Dó∏ (dziÊ Mi´dzylesie), Stara Mi∏osna, Kaw´czyn, Grochów, Goc∏aw, Goc∏awek, Saska K´pa i Witolin. Jednak w 1916 r. ostatnich szeÊç
osad przy∏àczono do Warszawy jako tzw. XVII Komisariat Miejski. Natomiast po II wojnie Êwiatowej
z reszty obszaru gminy i terenów sàsiedniej
gminy Zagóêdê utworzono nowà dzielnic´ Warszawy o nazwie Wawer. W jej granicach znajdujà
si´ obecnie Marysin Wawerski, Anin, Mi´dzylesie,
Las, Zerzeƒ, NadwiÊle, RadoÊç, Miedzeszyn, Fale-

nica i Aleksandrów. Dzisiejszy Wawer liczy a˝ 42
miejsca, które pierwotnie by∏y odr´bnymi obiektami topograficznymi i organizmami administracyjnymi, dlatego ich nazwy pochodzà z ró˝nych
okresów dziejów i majà rozmaite rodowody.
Ciekawy przyk∏ad nazwy pochodzenia zarówno
topograficznego, jak i kulturowego stanowi Zerzeƒ
(oraz dawna nazwa tej miejscowoÊci, tj. Krusze).
Pierwotna nazwa Krusze jest staropolskà formà
wyrazu pospolitego, póêniej upowszechnionego
w postaci grusze, a zatem mia∏a niewàtpliwie charakter topograficzny i pozwala domniemywaç, i˝
dzisiejszy obszar Zerznia obfitowa∏ w liczne sady
owocowe. Zerzeƒ, notowany w êród∏ach te˝ w formach Zerzyn, Rzizno w po∏owie XIV w. nale˝a∏
do rodu KoÊcieszów. Samà nazw´ Zerzeƒ oraz jej
wczeÊniejsze formy fonetyczne Zerzno, ˚erzenie,
˚erznio, ˚yrzyn, Zyrzyno, Zerznin, nale˝y ∏àczyç
z wyrazem pospolitym – „rzezaç” czyli ciàç, ucinaç; odnosi si´ ona do ingerencji cz∏owieka w postaci okreÊlonego sposobu dzielenia, ci´cia gruntów. Nie mo˝na równie˝ wykluczyç zwiàzku tej nazwy z rzeczownikiem pospolitym pochodzenia pras∏owiaƒskiego „Žig˙” o znaczeniu pastwisko, który
by∏ podstawà innej nazwy miejscowej – Rzezawy

Kolej Jab∏onowsko-Karczewska
Na terenie dzisiejszego
Wawra w trzynastym wieku
istnia∏y trzy wsie: Zastów,
Zerzeƒ i Miedzeszyn. Na nale˝àcych do nich ziemiach
powstawa∏y z czasem kolejne miejscowoÊci, g∏ównie
w zachodniej cz´Êci obecnej dzielnicy Wawer. Jedynà
formà podró˝y by∏ ruch pieszy lub konny.
Dopiero po zbudowaniu w 1877 roku Kolei
NadwiÊlaƒskiej powa˝nie zacz´∏o si´ rozwijaç
osadnictwo na terenach po∏o˝onych na wschód
od trzech najstarszych miejscowoÊci. Powsta∏
Wawer, Kaczy Dó∏ (dzisiejsze Mi´dzylesie), Maciorowe Bagno (dzisiejsza RadoÊç), Falenica
oraz cz´Êç Miedzeszyna przy torach. Oprócz
miejscowoÊci Wawer by∏y to g∏ównie letniska
dla mieszkaƒców Warszawy, które z czasem
przemienia∏y si´ w osiedla domków jednorodzinnych z ca∏orocznym zamieszkaniem.
Na kanwie popularnoÊci letnisk, jak równie˝
rozwoju przemys∏u w pó∏nocnych rejonach
obecnej Warszawy, w 1896 roku grupa przedsi´biorców, reprezentowanych m.in. przez in˝.
Krzysztofa Kiersnowskiego oraz Ludwika Spiessa, w∏aÊciciela fabryki farmaceutycznej w Tarchominie, z∏o˝y∏a podanie do ówczesnego Zarzàdu Dróg i Komunikacji w Warszawie w spra-

wie zezwolenia na budow´ konnej kolejki dojazdowej, poczàtkowo od Dworca Petersburskiego
(obecny Wileƒski) poprzez ulice Jagielloƒskà
i Modliƒskà do miejscowoÊci Jab∏onna. W ciàgu
roku projekt „ciuchci” zosta∏ zmodyfikowany
przez wyd∏u˝enie trasy na wschód poprzez ulic´
Targowà, Dworzec Brzeski (obecny Wschodni),
ulic´ Grochowskà do miejscowoÊci Wawer. Magistrat miejski nie wyrazi∏ jednak zgody na budow´ kolejki na takiej trasie, sprzeciwi∏ si´ po∏àczeniu nowà linià obydwu praskich dworców kolejowych oraz poprowadzeniu trasy kolei ulicami
miasta (zapewne upatrujàc w tym – i s∏usznie
– potencjalnej konkurencji dla miejskich tramwajów konnych). Sprzeciwiono si´ tak˝e u˝yciu
trakcji konnej. Postawiono tak˝e szereg zastrze˝eƒ natury finansowej, w tym – ˝àdanie przekazania linii miastu po wygaÊni´ciu 30-letniej koncesji. Dzi´ki uporowi in˝yniera Kiersnowskiego
uda∏o si´ doprowadziç do ugody z magistratem
co do trakcji, która mia∏a byç parowa, oraz co
do trasy, która ostatecznie przebiega∏a od Jab∏onny ulicà Modliƒskà, ulicà Jagielloƒskà,
wzd∏u˝ nasypu Kolei NadwiÊlanej, nadbrze˝em
wiÊlanym, ulicà Zamoyskiego do rogatek Moskiewskich. Powsta∏a te˝ spó∏ka udzia∏owa budowy kolei, która na poczàtku 1900 roku przekszta∏ci∏a si´ w Towarzystwo Budowy i Eksploatacji Drogi ˚elaznej Podjazdowej Jab∏onna-Wawer
z
koncesjà
na
eksploatacj´
na 60
Us∏ugi hydraliczne
lat. W maju 1899 roku
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
rozpocz´∏o si´ uk∏adakanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
nie torów pomi´dzy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
Mostem
Aleksantel. 696-321-228
drowskim a miejscowoÊcià
Jab∏onna.
www.silczuk-hydraulika.pl
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(pierwotnie ˚yrzawa lub ˚yrzawy), która zosta∏a
udokumentowana w 1350 roku jako Zyrzawa.
Obecnie Zerzeƒ wraz z przyleg∏ymi do niego
osiedlami: Borków, Borków Kolonia, Kuligów, Zastów, Zbytki tworzà najwi´ksze obszarowo
– w dzielnicy Wawer – Osiedle „Zerzeƒ”. Liczàcy
ponad 3 tys. mieszkaƒców Zerzeƒ charakteryzuje
si´ niskà zabudowà, tak jak ca∏a dzielnica Wawer.
Na podstawie spisu ludnoÊci z 1827 r. Zerzeƒ liczy∏ 13 domów i 105 mieszkaƒców. Dla porównania na ówczesnà Falenic´ sk∏ada∏o si´ 6 domów
i 41 mieszkaƒców, zaÊ Miedzeszyn liczy∏ 28 domów i 192 mieszkaƒców.
Joanna Dàbrowska
èród∏a:
– www.citymedia.waw.pl/wawer,historia.html
– www.jeziorowa.fora.pl/osiedle-zerzen,58/historia-osiedla-zerzen,141.html
– „Kronika Warszawy” pod Redakcjà Moniki
Wojciechowskiej Stowarzyszenie Przyjació∏
Archiwum Paƒstwowego m.st. Warszawy i Archiwum Paƒstwowe m.st. Warszawy, 2008;
– Jan Bijata „Wawer” – Warszawa: „Ksià˝ka
i Wiedza”, 1973.
W listopadzie 1900 roku zakoƒczy∏a si´ budowa
linii na odcinku Wawer-Jab∏onna wzd∏u˝ ulic Widocznej, P∏owieckiej, Grochowskiej, Zamoyskiego, wzd∏u˝ brzegu wiÊlanego i dalej do Jab∏onny.
W dniu 10 grudnia 1900 roku o godzinie 7.00
uroczyÊcie uruchomiono ruch pasa˝erski na pó∏nocnym odcinku kolejki, a 4 stycznia 1901 roku
otwarto odcinek po∏udniowy. Na trasie linii powsta∏y nast´pujàce stacje: Jab∏onna II, Jab∏onna I, Buchnik, Buków, Dàbrówka Grzybowska,
Henryków, Srebrna Góra, ˚eraƒ, Pelcowizna, Âliwice, Rogatka Petersburska, Warszawa Most,
Rogatka Moskiewska, Grochów i Wawer. Od
16 kwietnia 1914 roku linia zosta∏a przed∏u˝ona
do Karczewa. Powsta∏y nowe stacje: Anin, Kaczy
Dó∏, Borków, RadoÊç, Falenica, Jaros∏aw-Anielin,
Józefów, Âwider, Otwock, Karczew.
Wraz z budowà samej linii powsta∏ te˝ most
na rzece Âwider, przebudowana zosta∏a parowozownia na Grochowie, powsta∏y równie˝ liczne
murowane budynki stacyjne. Linia od stacji Wawer do Karczewa przebiega∏a po trasie obecnych ulic: Widocznej, Mrówczej, Mozaikowej,
W∏ókienniczej, Obszarowej, Wawerskiej (Józefów), Turystycznej, Wawerskiej (Otwock), Karczewskiej i Mickiewicza. Kolejka przetrwa∏a obie
wojny Êwiatowe, podczas których ruch odbywa∏
si´ w miar´ p∏ynnie z krótkimi wy∏àczeniami
podczas dzia∏aƒ wojennych. W roku 1949 kolejka zosta∏a znacjonalizowana i przej´ta przez Polskie Koleje Paƒstwowe. Dzieƒ 30 czerwca 1952
roku by∏ ostatnim dniem funkcjonowania kolejki
na terenie obecnej dzielnicy Wawer. Tak argumentowano likwidacj´ linii: Na skutek spadku
frekwencji pasa˝erskiej na trasie Most – Otwock
i zagro˝enia bezpieczeƒstwa ruchu wzd∏u˝ ulic
Zamoyskiego i Grochowskiej Zarzàd Kolei Dojazdowych przy Dyrekcji Okr´gowej Kolei Paƒstwocd. na str. 19 ➽
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Nawet na trasie linii otwockiej, gdzie zabudowy letniskowej w stylu Êwidermajer
jest najwi´cej, odrestaurowana, modrzewiowa willa stanowi prawdziwy rarytas.
Obecni w∏aÊciciele – paƒstwo Ró˝a i Wojciech Salamonowiczowie z wielkà dok∏adnoÊcià i pietyzmem odnowili odziedziczony po
ciotce leciwy, drewniany dom nazwany pieszczotliwie od imienia pierwszej w∏aÊcicielki „Lodusieƒkà”
Historia tej nieruchomoÊci si´ga roku 1929, kiedy to pani Leokadia Piecyk zakupi∏a dzia∏k´ wydzielonà z nieruchomoÊci „Dobra, Wólka Zerzeƒska”, aby na istniejàcym ju˝ od 1910 r.
osiedlu zbudowaç dom. By∏ to okres rozwoju Letnisk Falenica, do których RadoÊç
równie˝ nale˝a∏a. MiejscowoÊç posiada∏a
ju˝ stacj´ szerokotorowej linii kolejowej
(Macierowe B∏ota), urzàd pocztowy,
szko∏´ podstawowà i koÊció∏ w budowie.
Letniska Falenickie cieszy∏y si´ wówczas
du˝à popularnoÊcià wÊród Êredniozamo˝nych mieszczuchów. Linia kolejowa
Kronenberga oraz kolejka wàskotorowa
umo˝liwia∏y szybki dojazd z Warszawy,
a sosnowe lasy i ukryte w nich malownicze stawy zapewnia∏y atrakcyjny i stosunkowo niedrogi wypoczynek. Na stacji
kolejowej zawsze czeka∏y na przyby∏ych
goÊci furmanki, aby po b∏otnistych, nieutwardzonych na ogó∏ drogach ówczesnej RadoÊci dowieêç ich do miejsca letniego wypoczynku.
Powstawa∏o coraz wi´cej domów, bo inwestycja
w tym rejonie dawa∏a w∏aÊcicielom nieruchomoÊci
zarówno mo˝liwoÊç zarobkowania, jak i spokojnego ˝ycia z dala od zgie∏ku miasta. Na rogu Drwali
i Herbacianej w RadoÊci powsta∏ zatem w 1929
roku dom dla letników, a nast´pnie w 1934 roku
modrzewiowa willa do ca∏orocznego zamieszkania. Jej roz∏o˝yste, ozdobione laubzegowymi wycinankami werandy prezentowa∏y si´ dumnie w cieniu strzelistych sosen. Otulona zapachem bzów,
skàpana w zieleni pi´trowa willa wraz z letnim,
skromniejszym domem czeka∏y na letników. Dla

wygody domowników i goÊci dom usytuowany
by∏ w naro˝niku dzia∏ki, w pobli˝u obu ulic, z zachowaniem odleg∏oÊci normowanych ówczesnymi przepisami. GoÊcie przybywali tu ch´tnie, bo
oferowano zakwaterowanie w ró˝nym standardzie,
a otaczajàca zieleƒ dawa∏a spokój i ukojenie.
DziÊ „Lodusieƒka” sprawia wra˝enie osaczonej,
nie∏atwo do niej dotrzeç, pomimo ˝e znajduje si´
zaledwie o kilka kroków od ulicy Izbickiej w RadoÊci. Na ty∏ach obszernej dzia∏ki wyros∏o nowoczesne osiedle, burzàc klimat i ekosystem tego miejsca. Stare sosny i leciwy dàb pomimo w∏aÊcicielskiej troski stopniowo usychajà. Wokó∏ powsta∏y
nowe rezydencje, a obie ulice wraz z latarniami
i ca∏à infrastrukturà niebezpiecznie zbli˝y∏y si´

wych w Warszawie zdecydowa∏ si´ na zawieszenie ruchu i likwidacj´ odcinka Most-Otwock1.
Ostateczna likwidacja linii nastàpi∏a 1 kwietnia 1963 roku, zamkni´to wtedy odcinek
Otwock-Karczew. W pierwszej kolejnoÊci rozebrano torowisko wzd∏u˝ ulic Grochowskiej i P∏owieckiej, w miejscu którego powsta∏y z czasem
po∏udniowe jezdnie tych ulic.
Ostatnie Êlady w postaci wystajàcych elementów dawnego torowiska jeszcze kilka lat temu by∏y widoczne wzd∏u˝ ulic Mrówczej i Mozaikowej, po przebudowie dróg Êlady te zosta∏y zlikwidowane. Jedyne zachowane elementy dawnej kolejki w Wawrze to dawne budynki stacyj-

ne: stacji Wawer przy wiadukcie drogowym, stacji Mi´dzylesie przy ulicy Mrówczej i stacji Falenica przy ulicy Obszarowej.
Kolejka by∏a pierwszym Êrodkiem komunikacji
zbiorowej na terenie dzielnicy Wawer (nie liczàc
Kolei NadwiÊlaƒskiej, która jednak nie mia∏a tak
g´sto po∏o˝onych stacji). Nast´pcà popularnej
„ciuchci” by∏ autobus linii C (obecna linia 521),
który zaczà∏ kursowaç dopiero po kilku latach
od likwidacji kolejki.
Krzysztof Soko∏owski

letniemu wysi∏kowi rodziny Salamonowiczów willa wyglàda dziÊ imponujàco, budzi nostalgi´ za odchodzàcym klimatem radoÊciaƒskich letnisk, jednak pewnoÊci jutra wcià˝ jej brakuje. Szkoda, bo
przecie˝ by∏a, jest, a mog∏aby byç w jeszcze wi´kszym stopniu miejscem, które buduje to˝samoÊç
regionu, jego niepowtarzalny klimat i charakter.
W 1999 r. urod´ i nostalgiczny wdzi´k tego
domu docenili twórcy serialu „M – jak mi∏oÊç”
i gdyby nie okolicznoÊci, które uniemo˝liwi∏y postawienie nieruchomoÊci do dyspozycji TVP, byç
mo˝e dziÊ serialowi Mostowiakowie wiedliby
swoje spokojne ˝ycie we wn´trzach urokliwego
Êwidermajera. W grudniu 2010 r. kr´cono tu 32.
odcinek „Ojca Mateusza”, ale do kr´cenia filmu
„Instynkt” z Danutà Stenkà ju˝ nie dosz∏o – ekipa
telewizyjna mia∏a zbyt powa˝ne problemy z wjazdem na dzia∏k´ i ulokowaniem sprz´tu.
Podczas remontu domu w roku 2002 odbywa∏y si´ tu wyk∏ady dla studentów architektury, a pani Ró˝a Salamonowicz udziela∏a wielu
cennych porad w kwestii odbudowy starych drewniaków. Willa jest na ok∏adce
„Przewodnika po architekturze drewnianej
Warszawy” i w kalendarzu „Âwidermajery”. Dom bra∏ udzia∏ w projekcie „Ochrona
Dziedzictwa Architektury Drewnianej Linii
Otwockiej” realizowanym w 2003 r. przez
pana Andrzeja Rukowicza, prezentowany
by∏ wÊród innych obiektów na wystawie
w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy „Warszawa – Otwock, podró˝ sentymentalna”, a w 2008 r. uczestniczy∏
w projekcie „Âwidermajer – domy z duszà... i co dalej?”.
Nie∏atwo ∏àczyç wspó∏czesnoÊç i jej wymogi z reliktami przesz∏oÊci, tym bardziej
˝e po drodze od niepodleg∏oÊci do europejskoÊci pope∏niono ju˝ w tej kwestii tyle b∏´dów.
„Lodusieƒka” przetrwa∏a jednak okupacj´, stacjonowanie wojsk sowieckich pod koniec wojny, przetrwa∏a powojenny pustostan, a nast´pnie kwaterunek. Czy mo˝liwe, aby tak na wskroÊ europejska
architektura letniskowa lat mi´dzywojennych zosta∏a unicestwiona przez standardy wspó∏czesnoÊci i luki naszego systemu ochrony zabytków?
„Lodusieƒka” to przecie˝ zabytek wpisany do rejestru i obj´ty ochronà konserwatorskà. Zarówno
dom, jak i jego otoczenie stanowià dziedzictwo kulturowe. Na Êwiecie chroni si´ dziedzictwo kulturowe, u nas jedynie zabytki. W wi´kszoÊci krajów Europy zarzàdza si´ zabytkami lokalnie, u nas centralnie. OczywiÊcie w sytuacji braku planów przestrzennego zagospodarowania oddanie zarzàdzania zabytkami w∏adzom lokalnym mog∏oby okazaç
si´ bardzo niebezpieczne, ale niezale˝nie od tego
muszà one pami´taç, ˝e ustawa o ochronie zabytków narzuca obowiàzki ochrony nie tylko na w∏aÊcicieli, lecz tak˝e na administracj´ publicznà. „Lodusieƒka” i jej ogród to jednoÊç. NieruchomoÊç ta
wraz z innymi Êwidermajerami okolicy stanowià
o to˝samoÊci miejsca i regionu, budujà jego presti˝, promujà walory i wyró˝niajà, i dlatego bezwzgl´dnie wymagajà ochrony.

B. Pokropiƒski, Kolej Jab∏onowska, Wydawnictwa
Komunikacji i ¸àcznoÊci WK¸, Warszawa 2004, s. 23.

Dorota Choiƒska
dchoinska@gmail.com

Nie∏atwe jest ˝ycie staruszka
– „Lodusieƒka” i jej historia

do starej „Lodusieƒki”. Misterna, drewniana konstrukcja osadzona na doÊç s∏abym fundamencie
obawia si´ zarówno iskrzàcych w czasie burzy
s∏upów elektrycznych, jak i mediów (wodociàg,
gazociàg) przebiegajàcych w bezpoÊrednim sàsiedztwie ogrodzenia. Obawy budzi plan przeprowadzenia kanalizacji w obr´bie dzia∏ki i poszerzenia ulicy Drwali. Willa zdaje si´ wchodziç w ulic´,
pomimo ˝e od 85 lat drewniany p∏ot stoi na tym
samym miejscu. Wspaniale odrestaurowany wejÊciowy ganek ju˝ od lat obawia si´ eksmisji poza teren dzia∏ki, a wszystko za sprawà nowego
(obowiàzujàcego od 2008 r.) miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Dzi´ki wielo-
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
US¸UGI:
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki, schody, kominki, parapety, blaty – doradz´ bezp∏atnie tel. 605 654 269.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo przy zakupie gitary. Tel. 695-622-848.
◗ Firma OGRODNICZA z Weso∏ej oferuje kompleksowe
us∏ugi w zakresie projektowania, realizacji, piel´gnacji ogrodów oraz automatycznego nawadniania.
www.greenpartner.pl tel. 504-167-731.
◗ Wycinanie drzew, podcinanie ga∏´zi (alpinistycznie
lub z podnoÊnika koszowego), Us∏ugi ogrodowe, porzàdkowanie, grabienie liÊci, podsypywanie korà.
tel. 513-148-238.
◗ PRALNIA DYWANÓW orientalnych, r´cznie tkanych.
CzyÊcimy te˝ tapicerki ekskluzywnych mebli np. jedwabne, wiskozowe. Tel. 728 303 038, www.tabriz.pl
◗ Prace porzàdkowe, utrzymanie posesji, wywóz gruzu
z mieszkaƒ i placów, starych mebli, z∏omu itd. z za∏adunkiem. Warszawa i okolice. Tel. 600 359 594.
◗ ANGIELSKIE T¸UMACZENIA tanio w zakresie biznesu,
sportu, medycyny i inne, prosz´ pisaç na zbjar@wp.pl
lub dzwoniç – tel. 509 866 265 lub (22) 615 75 09.
◗ Pracownia kuÊnierska, us∏ugi, przeróbki, renowacje.
Marysin Wawerski. E-mail: pracownia.kuÊnierska@
onet.pl, tel. 22 613 26 33.
◗ MONTA˚ TELEWIZJI PRZEMYS¸OWEJ (kamer,
monitoringu) na posesjach prywatnych, w firmach,
w sklepach. Tel. 663-677-701.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych – glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie.
Tel.: 505 630 513.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy,
fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Stara Mi∏osna
Wawer i okolice.
◗ Masa˝e... dla kobiet, tel. 530 55 66 28.
◗ www.elektrycznie.com.pl – naprawy, instalacje urzàdzeƒ elektrycznych i AGD. Uprawnienia. Tel. 533-994664; 22 247 24 94; serwis@elektrycznie.com.pl
◗ Kompleksowe us∏ugi wysokoÊciowe i ogrodowe.
Bezp∏atna wycena u Klienta. Warszawa Weso∏a,
tel. 606-808-358, piotrkoziarski@wp.pl
◗ Odchudzanie, konsultacje w zakresie od˝ywiania,
u∏o˝enie diety indywidualnej, suplementacja. Tel.
504-266-599, e-mail uma.irina@gimail.com
◗ Aran˝acja oraz wykoƒczenie wn´trz... Szybko – Tanio
– Solidnie- terakota – panele – k/gips – oraz inne prace
wykoƒczeniowe. Tel. 530-766-688 lub 506-689-178.
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe.
Dojazd do klienta. Tel. 601 262 086.
◗ PODNOÂNIK KOSZOWY – MYCIE I MALOWANIE ELEWACJI (karcher + agregat malarski), piel´gnacja/
przycinka drzew, czyszczenie/naprawa rynien, konserwacja oÊwietlenia itp. – tel. 792-077-071.

◗ NADRUKI NA ODZIE˚Y. Drukujemy na odzie˝y sportowej, dzieci´cej, roboczej, na elementach tkanin, torbach
itp. (od 1 sztuki). Tel.: (22) 773-70-41 Warszawa-Weso∏a, ul. Narutowicza 19, e-mail: nadrukiflok@tlen.pl
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ GLAZURNIK-profesjonalista, 20 lat praktyki. Tel. 501805-046, (22) 783-24-28.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ ANTEN TELEWIZYJNYCH I SATELITARNYCH sieci kablowe, zbiorcze anteny oraz
multiswitche. Telewizja N, Cyfra+, Polsat i na kart´,
Trwam. Tel. 663-677-701, www.swiatanten.pl
◗ Mà˝ do wynaj´cia, tel. 530 55 66 28.
◗ Strzy˝enie, piel´gnacja yorków oraz inne ma∏e rasy.
Warszawa – Falenica, tel. 603 629 340.
◗ WYCIECZKI SZKOLNE, 1–5 dni, tak˝e wakacje, zimowiska, zielone szko∏y, nowa jakoÊç. Mazowsze i dalej.
Organizator imprez Izabela Graniak „Dziupla Tropicieli
Przygód”, tel. 505 06 44 02, www.dziuplatropicieli.pl
◗ Studnie g∏´binowe, odwierty pod pompy ciep∏a, 508564-626.
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki.
Tel. 889 970 189.
◗ Malowanie – profesjonalne us∏ugi malowania wn´trz
i elewacji. Cena od 10 z∏/m2 – obejmuje koszty farb i zabezpieczenia powierzchni tzw. „na gotowo”. Posiadam
wzornik kolorów – maluje farbami Kabe. 792-077-071.
◗ Z∏ota ràczka – drobne naprawy i remonty – 601-313-561.
◗ Drobne domowe naprawy, konserwacja zamków
i drzwi, malowanie, uk∏adanie paneli, tel. 606478725.
◗ ALPINIÂCI – mycie okien, elewacji, dachów, malowanie dachów i elewacji, wycinki, regulacje drzew, usuwanie pniaków, odÊnie˝anie dachów i posesji. 664772-384, www.alpes.com.pl
◗ Malowanie, tapetowanie, panele – tanio i solidnie,
tel.(22) 615-76-97, 695-679-521.

NAUKA, KOREPETYCJE, HOBBY:
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´
nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem do ucznia,
profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim
doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ Nauka szycia i projektowania ubraƒ – zaj´cia w domowej pracowni projektantki mody w Mi´dzylesiu. Informacje i zapisy: tel. 888-179-247, e-mail:annakesar@
gmail.com, www.pracowniamody.blogspot.com.
◗ Tylko dla doros∏ych! Nowe, szybkie kursy j´zykowe
z gwarancjà nauczenia si´ j´zyka angielskiego w ciàgu 6
miesi´cy! www.MowiePoAngielsku.pl, tel: 505 119 608.
◗ Korepetycje z przedmiotów szkolnych, kursy przygotowawcze do egzaminów. Indywidualnie i w ma∏ych
grupach. Lokalizacja: Stara Mi∏osna. Tel. 505 553 045.

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

reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub numerem telefonu

607-288-348

– Regina Wojewódzka

◗ Matematyka. Korepetycje. Wszystkie poziomy nauczania. Mo˝liwy dojazd do ucznia. Ca∏a Warszawa. Wieloletnie doÊwiadczenie w nauczaniu. 501-265-364.
◗ Francuski z dojazdem – 602 276 202.
◗ Zaj´cia pilates w Domu Kultury Marysin i w Home
Spa (ul. Czecha 85). DoÊwiadczona, dyplomowana
instruktorka, mi∏a atmosfera, karnety. Zapisy: tel.
504-266-599, e-mail uma.irina@gimail.com
◗ Korepetycje z j´z. polskiego i matematyki – szko∏a
podstawowa, gimnazjum i liceum – powtórzenia, pomoc w bie˝àcej nauce, pracach domowych, przygotowanie do matury, pomoc w prezentacjach. Tanio,
mo˝liwoÊç dojazdu, tel. 503 553 622.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z jez. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie
do matury i prezentacji. Tel. 22 7734 087.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Stowarzyszenie „Chata z pomys∏ami” zaprasza osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà na zaj´cia terapeutyczne (codzien. w godz. 8.00-16.00) w Ârodowiskowym Domu Samopomocy w Aninie. Wi´cej informacji tel. (22) 812-08-66, kom. 513-262-259 lub
na stronie www.chatazpomyslami.org
◗ Intensywna nauka j´zyka angielskiego w domu
ucznia. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
i matury. Telefon 510 350 766.

SPRZEDAM:
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà 3000 m
+ dom letniskowy ok. 100 m2 + 1,5 ha gruntu rolnego w pi´knej okolicy ko∏o Spa∏y (woj. ∏ódzkie). Tel.:
(22) 812-14-81.
◗ Sprzedam bardzo ∏adnà dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà
w Starej Mi∏osnej przy ul. Mazowieckiej o powierzchni
1200 mkw (wymiary dzia∏ki 20 mb x 60 mb), wszystkie
media w drodze dojazdowej, w okolicy niewielkie zabudowania, tel. 605 981 175, e-mail: dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam 2 suczki yorki 6-miesi´czne z rodowodami,
Warszawa – Falenica, tel. 603 629 340.
◗ MEBLE BIUROWE austriackie, nieu˝ywane. Biurka
2 szt. 190x120 naro˝ne, 1szt. 160x100 naro˝ne,
kolor jasny drewniany, nogi czarne metalowe. Cena
200 PLN za sztuk´. Tel. 600 289 326.
◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Oleckiem a Suwa∏kami
– Lipówka o pow. 9017 m2, w tym ok. 6300 m2 lasu,
w centrum wsi, przy drodze asfaltowej – mi´dzy siedliskami – mo˝liwoÊç budowy, na dzia∏ce pràd, do najbli˝szego jeziora ok. 3 km, cena 25000z∏, tel. 509 867 137.
◗ Sprzedam 8 mc owczarka Êrodkowoazjatyckiego z rodowodem, tel. 604-342-700, www.granteddreams.com
◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Suwa∏kami a Oleckiem
– Lipówka o pow. 5963 m2, w tym ok. 3000 m2 lasu,
na dzia∏ce sàsiedniej znajduje si´ siedlisko – mo˝liwoÊç budowy, do najbli˝szego jeziora ok. 3 km, cena
12 000 z∏, tel. 509 867 137.
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◗ Suczka 8-miesi´czna rasy beagle. Âliczna, zadbana.
Oddam (z powodu choroby w∏aÊciciela) do domu
z ogrodem. Cena do uzgodnienia. tel. 780 604 950.
◗ Sprzedam nowe oryginalnie zapakowane bardzo solidne hamaki niemieckiej produkcji cena za sztuk´
35 z∏, E-mail: dzohar1@wp.pl, tel. 605 981 175.
◗ Dzia∏ka na Mazurach k/Sorkwit, 12 km od Mràgowa,
nad jez. Je∏muƒ, o pow. 5,83 ha, w tym las ok. 0,70 ha,
dzia∏ka budowlana, przy dzia∏ce ma∏e jeziorko, na dzia∏ce staw, media: pràd i woda, do pla˝y publicznej nad jez.
Je∏muƒ ok. 700 m, cena 160 000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ KARMY DLA PSÓW I KOTÓW oraz atr. zoologiczne
na TELEFON z dostawà do domu GRATIS. Zapraszamy 604-342-700, 602-323-800 www.hauhau24.pl

WYNAJM¢:
◗ Pilnie poszukuj´ do d∏ugoterminowego wydzier˝awienia ogrodzonej dzia∏ki o powierzchni ok. 5000 m2.
Tel. 510-602-539.
◗ Wynajm´ lokal biurowy, pow. 110 m kw. przy ul. Kajki
76, tel. 691-031-812, e-mail: aneta_pawlak_@op.pl

KUPI¢:
◗ Nie masz co zrobiç z u˝ywanymi nartami, butami narciarskimi, kijami, kaskami? Dzieci wyros∏y ze sprz´tu? Zadzwoƒ, zrobimy wycen´ i przyjedziemy do Ciebie. Telefon: 602-231-318, e-mail: etenis@wp.pl

SZUKAM PRACY:
◗ Studentka podejmie si´ sprzàtania prywatnych domów, energiczna, dyspozycyjna, pracowita i uczciwa, elastyczne godziny pracy. Tel. 515-143-165.
◗ Szukam pracy na 0,5 etatu (strzy˝enie, piel´gnacja
psów) w salonie lub przychodni weterynaryjnej, Warszawa–Falenica, tel. 603 629 340.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, pomog´ w drobnych pracach
domowych. Jestem dyspozycyjna. Posiadam doÊwiadczenie. Prosz´ dzwoniç po 17.00. tel. 500 138 185.

DAM PRAC¢:
◗ Jest robota!!! Poszukuje si´ grafficiarza o ksywce
„Pielun” z okolic Wawer – Otwock. JeÊli ktoÊ go zna
prosz´ o kontakt: sandor139@wp.pl
◗ Do obs∏ugi oÊrodka konferencyjno-szkoleniowego
zatrudni´ odpowiedzialna panià. Mile widziane doÊwiadczenie w gastronomi. Praca na zmiany. Umowa
o prac´. CV prosz´ przes∏aç na adres info@eccc.pl
◗ Szukam kreatywnej, doÊwiadczonej krawcowej
do przeszywania damskich modeli na pokazy mody.
Tel. 605-217-878.
◗ Zatrudni´ maniciurzystk´ lub podnajm´ lokal przy zak∏adzie fryzjerskim. tel. 606 88 26 07.
◗ Zatrudnimy Anglistów do nauczania j. angielskiego
nowà metodà Colina Rose, wi´cej informacji na stronie www.tomlaws.pl, tel: 501 645 913.
◗ Potrzebna pomoc do dwójki dzieci w wieku wczesnoszkolnym, popo∏udniami i w razie choroby.
Wawer, tel. 508-144-014.

OG¸OSZENIA
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Klinika Medi
MediDerm
Derm
dr Roman Proƒczuk
ul. Marsa 130 lok. 9, 04-470 Warszawa

Medycyna Estetyczna - Dermatologia
Nowoczesne metody odm∏adzania
Themage, Fraxel, Botoks,
tel. 022 611 84 11
Kwas hialuronowy, Lipoliza,
Liposukcja Body-Jet
www.mediderm.com.pl

15 lat doÊwiadczeƒ, najnowsze technologie, autoryzacje
i certyfikaty gwarantujàce najwy˝szà jakoÊç us∏ug

• WANNY
ANNY
• KABINY

PRYSZNICOWE

• CERAMIKA
saniren@saniren.pl

tel. 665 985 880

I ARMATURA
SANITARNA

• KLINKIER

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

HAPPY BABY
Wózki i foteliki samochodowe
Bezpieczne foteliki:
MAXI-COSI, CONCORD,
RECARO, ROEMER
Najlepsze wózki w jednym
miejscu! Dystrybutor
MACLAREN, zawsze pe∏na oferta, konkurencyjne ceny.

Zapraszamy: pon-pt 9.00-18.00, sob 8.00-13.00

Weso∏a-Zielona, ul. Pstrowskiego 1
kontakt: 503-156-126
Sprzeda˝ internetowa: WWW.HAPPYBABY.PL
DOSTAWA KURIEREM W 24 GODZINY!

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

