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27 grudnia 1939
Tragedia mieszkaƒców
Wawra mia∏a miejsce w nocy z 26 na 27 grudnia 1939
roku. Dzieƒ wczeÊniej
w karczmie przy ulicy Widocznej zostali zabici dwaj
niemieccy ˝andarmi. Hitlerowcy nie Êcigali znanych
z imienia i nazwiska sprawców zabójstwa tylko przeprowadzili karnà ekspedycj´, w której mieli byç uj´ci wszyscy m´˝czyêni w wieku od 16 do 70 lat. Ostatecznie
w ob∏awie Niemcy zatrzymali sto kilkadziesiàt
osób, zabranych po domach w Wawrze, Aninie,
Marysinie i Zastowie. Przeprowadzony poÊpiesznie w domu
w Aninie proces przyniós∏ wyrok Êmierci dla wszystkich niewinnych, schwytanych osób.
Skazaƒców trzymano na placu
komendantury w Aninie, na
18-stopniowym mrozie. Po
wyroku partiami po 10 osób
odprowadzano na pusty plac
przy ulicy Spi˝owej i tam rozstrzeliwano w Êwietle reflektorów samochodowych.
Napis „Wawer pomÊcimy”
lub tylko litera „W” na murach
Warszawy to by∏ pierwszy

przejaw buntu mieszkaƒców stolicy. Mieszkaƒcy Warszawy zrozumieli, jakie prawo stanowiç b´dzie okupant
i jakà oni b´dà pe∏niç rol´. Tragedia w Wawrze
to symbol walki i oporu
wobec si∏y okupanta.
O tym, jak g∏´boko
w naszej ÊwiadomoÊci
zapisa∏y si´ te wydarzenia, Êwiadczy∏ herb
by∏ej Gminy Wawer. By∏
na nim w prawym polu
czerwony ceglany mur z literà „W” w kolorze
z∏otym. By∏o to nawiàzanie do zbrodni wawerskiej dokonanej przez w∏adze
niemieckie na 107 niewinnych
mieszkaƒcach.
Co jeszcze jesteÊmy winni
ofiarom tej tragedii? Ho∏d i pami´ç tych dni, tych ofiar. Pami´taç trzeba jeszcze i o tym: w prowadzonym procesie natkni´to si´
na niemiecko brzmiàce nazwisko
jednej ze schwytanych osób. Nazwisko, dobra znajomoÊç j´zyka
niemieckiego sta∏y si´ powodem,
dla którego niemiecki sàd zaproponowa∏, ˝e cz∏owiek ten nie zostanie zabity, gdy g∏oÊno oÊwiadczy, ˝e jest Niemcem. Mimo kil-

kakrotnych namów, nawet tu˝ przed rozstrzelaniem, Daniel Gering, bo tak si´ nazywa∏a ofiara
niemieckiej zbrodni, oÊwiadczy∏ stanowczo:
„Jestem Polakiem”. Zginà∏ tak jak inni.
WÊród rozstrzelanych byli uczniowie i studenci, robotnicy, rolnicy, kupcy, w∏aÊciciele domów,
urz´dnicy, in˝ynierowie i lekarze. Najm∏odszy,
Tadeusz Ryszka, mia∏ 15 lat, szeÊciu powy˝ej 60
lat. We wspólnych mogi∏ach spocz´li katolicy,
ewangelik, prawos∏awny, wyznawcy judaizmu.
Polacy, ˚ydzi i Rosjanin, wi´kszoÊç to obywatele polscy, ale by∏o tak˝e dwóch obywateli USA.
Wszyscy zgin´li.
Przypominajàc te wydarzenia pami´tajmy
o naszej narodowej to˝samoÊci, o naszej chlubnej historii, którà mo˝emy si´ szczyciç w gronie
narodów Europy.
W∏odzimierz Zalewski

Apartamenty Wawer
Warszawa, Skrzyneckiego 23

-

dwa kameralne budynki w wysokim standardzie
mieszkania cztero- i pi´ciopokojowe
teren osiedla zamkni´ty z placem zabaw dla dzieci
znakomite po∏àczenie ze ÂródmieÊciem

tel. 22 774 07 55, 601 221 581

www.marszalek.pl
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Zwyczaje Êwiàteczne w ró˝nych regionach Polski
Jak wiadomo, co kraj, to obyczaj. Podobnie
jest ze zwyczajami bo˝onarodzeniowymi w ró˝nych regionach Polski. I tak np. na Mazowszu
w dzieƒ wigilijny wyczekiwa∏o si´ pierwszej
gwiazdki, aby móc wieczorem zasiàÊç z ca∏à rodzinà do wigilijnej wieczerzy. Zanim domownicy
usiedli przy pi´knie przystrojonym stole, przynosili do pomieszczenia, w którym odbywa∏a si´
kolacja, snop siana lub owsa. Mia∏o to na celu
zapewnienie urodzaju w nadchodzàcym roku.
Nad sto∏em wigilijnym zawsze zawieszane by∏y
przepi´kne ozdoby wyklejane z bia∏ego op∏atka,
z czasem jednak znalaz∏y one swe miejsce na
choince. Na stole nie mog∏o zabraknàç potraw
przygotowanych z ryb, kapusty z grochem, klusek z makiem czy zupy grzybowej. W okresie
Êwiàtecznym na Mazowszu zawsze popularne
by∏o kol´dowanie. M∏odzi ch∏opcy pukali od drzwi
do drzwi, sk∏adajàc domownikom ˝yczenia Êwiàteczne. Po Nowym Roku po kol´dzie zaczynali
chodziç proboszczowie z wizytà duszpasterskà.
WÊród tradycji Êwiàtecznych Podkarpacia znajdowa∏ si´ zwyczaj przygotowywania dodatkowego nakrycia na wigilijny stó∏, jednak nie dla niespodziewanego goÊcia, lecz dla dusz zmar∏ych przodków. Na stole làdowa∏y: kapusta z grzybami i grochem, kasza ze Êliwkami, go∏àbki z ziemniakami
i kaszà gryczanà, barszcz czerwony z uszkami

Sk∏ada∏a si´ z potraw postnych, a sk∏adnikami na
te potrawy by∏y: groch, mak, suszone grzyby,
owoce, kapusta, a tak˝e ziemniaki. Na Kaszubach
choinka zacz´∏a si´ pojawiaç w domach dopiero

Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich” przesy∏amy najserdeczniejsze
˝yczenia zdrowych i spokojnych Âwiàt w gronie najbli˝szych sercu osób,
a Nowy Rok niech obfituje szcz´Êciem i pomyÊlnoÊcià na ka˝dy dzieƒ.
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Jacek Wojciechowicz

Prezydent m.st. Warszawy

Wiceprezydent m.st. Warszawy

w XX wieku. Mieszkaƒcy tego regionu po wieczerzy wigilijnej udawali si´ z rodzinami na pasterk´.
Na Âlàsku panowa∏y podobne zwyczaje. Do
wigilijnego sto∏u zasiada∏o si´ po pojawieniu si´
na niebie pierwszej gwiazdki. Spo˝ywanych potraw powinno byç 12, wszystkie postne. Po posi∏ku wr´czano sobie le˝àce pod choinkà prezenty,
nast´pnie Êpiewano kol´dy, a przed pó∏nocà mo˝na równie˝ by∏o pójÊç do koÊcio∏a na pasterk´.
Podobnie rzecz si´ mia∏a z osobà Miko∏aja.
Dawniej w polskich domach znana by∏a postaç

Âwiàt wype∏nionych radoÊcià i mi∏oÊcià, niosàcych spokój i odpoczynek.
Nowego 2012 Roku spe∏niajàcego wszelkie marzenia, pe∏nego optymizmu,
wiary, szcz´Êcia i powodzenia ˝yczy
Zarzàd i Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Jolanta Koczorowska

Norbert Szczepaƒski

Burmistrz Dzielnicy Wawer

Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Wawer

oraz pierogi z kapustà i serem. Po wieczerzy wszyscy cierpliwie wyczekiwali kol´dników.
Na Kaszubach w wigilijny dzieƒ domownicy powstrzymywali si´ od jedzenia, dopiero wieczorem
zasiadali do wieczerzy, która by∏a dosyç skromna.

Gwiazdora. Gwiazdor rozdawa∏ prezenty w dzieƒ
Wigilii Bo˝ego Narodzenia, jego postaç wyst´powa∏a raczej regionalnie – g∏ównie na terenach Kaszub i Wielkopolski. Wywodzi∏ si´ on z dawnych
grup kol´dników, a nazwa zosta∏a mu w∏aÊnie

„WiadomoÊci Sàsiedzkie” on-line
– zawsze na bie˝àco i interaktywnie!
Drodzy Czytelnicy, jeÊli po przeczytaniu kolejnego numeru czujecie niedosyt i chcielibyÊcie wi´cej sàsiedzkich wieÊci, serdecznie zapraszamy na nasz portal WWW.WIADOMOSCI
SASIEDZKIE.PL !
Tutaj znajdziecie co dzieƒ nowe treÊci, do których mo˝ecie si´ ustosunkowywaç w komentarzach, kalendarz nadchodzàcych wydarzeƒ
w dzielnicy, ankiet´, a tak˝e wieÊci „zza miedzy”

w nawiàzaniu do noszonej przez nich gwiazdy.
Gwiazdor ubrany by∏ w futrzanà czapk´ i baranic´, z twarzà ukrytà pod maskà czasem umazanà
sadzà. Nosi∏ przy sobie wór z prezentami i rózg´.

– z weso∏owskiej i po∏udniowo-praskiej ods∏ony
naszej strony internetowej.
I co najwa˝niejsze – mo˝ecie tworzyç ten portal z nami! Goràco zach´camy do pisania czy to
lekkich felietonów, czy „powa˝niejszych” artyku∏ów, które nam i wszystkim czytelnikom serwisu
przybli˝à Wasz punkt widzenia i sprawy dla Was
wa˝ne. Teksty Êlijcie na nasz adres e-mail: info@
wiadomoscisasiedzkie.pl

Historia mówi, ˝e odpytywa∏ on dzieci z pacierza,
zna∏ ich dobre i z∏e uczynki i w zale˝noÊci od nich
wr´cza∏ podarunek lub bi∏ rózgà. Obecnie postaç
ta zla∏a si´ ze Êw. Miko∏ajem, z dawnych czasów
zosta∏a mu rózga, którà karze niegrzeczne dzieci.
Nadal istnieje zwyczaj obchodzenia domów przez
osoby przebrane za Gwiazdora, w ÊwiadomoÊci
Wielkopolan Gwiazdorów jest zwykle wielu, zaÊ
Miko∏aj, który rozdaje prezenty 6 grudnia, jest jeden. DziÊ wyst´puje on ju˝ tylko na Kaszubach
i w województwie opolskim.
Miko∏aj w Poznaniu
Poznaƒska legenda g∏osi, ˝e rano 6 grudnia
Miko∏aj zaglàda przez szyb´ i gdy zobaczy wyczyszczone buty, zostawia domownikom prezenty. JeÊli jednak buty b´dà brudne lub nie b´dzie ich w ogóle, zostawi on zgni∏à pyr´, czyli
po poznaƒsku zgni∏ego ziemniaka. Obecnie tradycja ta zwiàzana jest z Bo˝ym Narodzeniem,
podczas którego przebrany za Miko∏aja m´˝czyzna rozdaje upominki najm∏odszym.
Miko∏ajki na Âlàsku Cieszyƒskim
Polskie, dawne tradycje zachowa∏y si´ jeszcze na Âlàsku Cieszyƒskim, gdzie 6 grudnia po
wsiach chodzà przebieraƒcy, tzw. „Miko∏aje Beskidzcy”. Przebieraƒcy dzielà si´ na dwie grupy:
Bia∏ych i Czarnych. Biali sà dobrzy, Czarni – êli.
Ci ostatni to diab∏y, Cyganie i niedêwiedzie – tak
sà przebrani.
Ilona Szymaƒska
Dzi´ki modu∏owi „zg∏oÊ wydarzenie” mo˝ecie
pomóc nam uczyniç bardziej kompletnym nasze
kalendarium imprez, ale te˝ zasygnalizowaç goràce „newsy” – czekamy na takie sygna∏y.
JeÊli umknà∏ Wam jakiÊ numer WWS, wszystkie
archiwalne wydania znajdziecie w postaci plików
PDF w dziale „Archiwum wydaƒ drukowanych”.
Wkrótce na portalu pojawià si´: modu∏ og∏oszeƒ drobnych z mo˝liwoÊcià samodzielnego ich
dodawania, dzia∏ „Witajcie wÊród nas”, a w dalszej
przysz∏oÊci galerie czytelników, gdzie b´dà Paƒstwo mogli dzieliç si´ swoimi pi´knymi zdj´ciami.
Zajrzyjcie ju˝ dziÊ na stron´
www.wiadomoscisasiedzkie.pl ☺
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Wawerska Parada Niepodleg∏oÊci
11 listopada dla ka˝dego
Polaka jest dniem szczególnym, dniem bliskim sercu,
jednoczàcym i wa˝nym. Jak
co roku mieszkaƒcy dzielnicy Wawer udali si´ na corocznà Parad´ Niepodleg∏oÊci organizowanà przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne. Parada tradycyjnie rozpocz´∏a si´ Mszà
Âwi´tà w intencji ojczyzny, w której uczestniczyli kombatanci, harcerze i wszyscy zaproszeni
goÊcie, w tym szko∏y, organizacje spo∏eczne,

przedszkola. Motywem przewodnim tegorocznego wydarzenia by∏o jedno wa˝ne zdanie
– „MyÊl o Polsce, dla Polski”.
W odró˝nieniu od lat poprzednich, kiedy
uczestnicy Parady Niepodleg∏oÊci skupiali swoje

myÊli na dawnych czasach, dzie∏ach nie˝yjàcych ju˝ wybitnych Polaków oraz bohaterów
– w tym roku g∏ównym celem Parady Niepodleg∏oÊci by∏o spojrzenie na wspó∏czesne
czasy i pokazanie znaczenia „niepodleg∏oÊci” w chwili obecnej. Organizatorzy
stworzyli ogromnà map´ Polski, na której umieszczono twarze jej wspó∏czesnych twórców, ludzi, którzy swojà
ci´˝kà, codziennà pracà sprawiajà, ˝e
Polska jest lepsza. Honorowe miejsce na
tablicy zajà∏ Jan Pawe∏ II, ale byli tak˝e
Zbigniew Religa, Justyna Kowalczyk,
Krystyna Janda i wielu, wielu innych.
Kandydatury zg∏aszali sami
mieszkaƒcy wed∏ug swojego uznania dla tych znakomitych ludzi. Podczas parady rozgorza∏a dyskusja na
temat znaczenia czynów
i dokonaƒ tych Polaków
i ich wp∏ywu na losy Polski.
Wa˝nym elementem parady by∏y czerwono-bia∏e
kwiaty, znak charakterystyczny tegorocznej Parady
Niepodleg∏oÊci. By∏y to
kwiaty wykonane z bibu∏y
i niesione przez dzieci
i m∏odzie˝, ale by∏y tak˝e
czerwono-bia∏e kapelusze

Obchody 85-lecia Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w RadoÊci
11 listopada odby∏y si´ obchody 85 „urodzin” radoÊciaƒskiej jednostki OSP. UroczystoÊci towarzyszy∏o ods∏oni´cie tablicy upami´tniajàcej stra˝aków poleg∏ych w czasie walk
podczas II wojny Êwiatowej.
Obchody rozpocz´∏y si´ w Parafii Matki
Bo˝ej Anielskiej w RadoÊci. Prezes OSP
Janusz Borkowski przypomnia∏ losy radoÊciaƒskiej jednostki. Stra˝acy upami´tnili tragicznie poleg∏ych w walce z okupantem druhów poprzez ods∏oni´cie tablicy
pamiàtkowej. Po lewej stronie
umieszczona zosta∏a p∏askorzeêba przedstawiajàca patrona
stra˝aków Êw. Floriana, a w prawym górnym rogu symbol
Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y
Po˝arnych tzw. Krzy˝ Zwiàzku.
Na Êrodku znalaz∏y si´ s∏owa:
„Bogu na chwa∏´ ludziom
na po˝ytek. W ho∏dzie druhom
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w RadoÊci, którzy oddali ˝ycie
za Ojczyzn´ w czasie II wojny
Êwiatowej. W 85 rocznic´ za∏o-
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zdobiàce czo∏a starszych paƒ. Nie zabrak∏o tak˝e
bia∏ych i czerwonych balonów, które doskonale
wkomponowywa∏y si´ w otaczajàcy krajobraz.
Jak w latach poprzednich, mieszkaƒcy t∏umnie uczestniczyli w paradzie. Wspólne Êpiewy,
wspomnienia i ten dostojny nastrój zakoƒczy∏

pokaz sztucznych ogni i znakomita
grochówka, która w ch∏odny listopadowy wieczór rozgrzewa∏a cia∏a
i myÊli uczestników parady.
Jak˝e zadziwiajàce jest to, ˝e
w dzisiejszych czasach, kiedy ka˝dy goni za pracà, a czas przecieka
przez palce, nadchodzi jednak taki
dzieƒ, kiedy wszyscy si´ zatrzymujà. Spoglàdajà z nostalgià
w dal, jednajà si´ z sàsiadem
i wspólnie si´ cieszà i radujà tym,
˝e Polska jest niepodleg∏a.
Ilona Szymaƒska
Podczas II wojny Êwiatowej OSP RadoÊç by∏a
punktem dzia∏alnoÊci konspiracyjnej. Na spotkaniach poza zadaniami po˝arniczymi omawiane
by∏y plany walki z okupantem i organizacji ˝ycia
spo∏eczno-kulturalnego spo∏ecznoÊci lokalnej.

˝enia OSP”. Obchody przenios∏y si´ nast´pnie
do siedziby OSP na ulic´ Tomaszowskà 4. Stra˝acy z radoÊcià powitali mieszkaƒców dzielnicy, którzy mogli przyjrzeç si´ z bliska dzia∏alnoÊci jednostki, a tak˝e skosztowaç s∏odkoÊci przygotowanych przez gospodarzy.
Dzia∏alnoÊç
OSP za∏o˝ona w 1926 r.
przez grupk´ spo∏eczników, utrzymujàca si´ poczàtkowo z datków mieszkaƒców, jest obecnie rozbudowanà strukturà, która
wros∏a na sta∏e w spo∏ecznà
tkank´ dzielnicy. Poczàtkowo jednostka sk∏ada∏a si´ z 12 cz∏onków. Sygna∏em zwo∏ujàcym stra˝aków na akcj´ bojowà by∏ stra˝ak dy˝urny je˝d˝àcy na koniu
i tràbiàcy na alarm. W 1932 r.
Zrzeszenie Obywateli Mi∏oÊników RadoÊci zakupi∏o jednostce
motopomp´ oraz ufundowa∏o
pierwszy sztandar.

W okresie powojennym OSP liczy∏a 40 cz∏onków. W 1977 r. sta˝akom z RadoÊci wr´czony
zosta∏ sztandar udekorowany Z∏otym Medalem
Za Zas∏ugi Dla Po˝arnictwa. W 2010 r. stra˝acy
z RadoÊci wzi´li udzia∏ w pierwszej od 30 lat akcji. W tym samym roku zakupiony zosta∏ wóz
stra˝acki. Jednostka liczy obecnie 72 cz∏onków.
Marcin Dumieƒski – Sekretarz OSP RadoÊç
ul. Tomaszowska 4, tel. 501 301 582
Pe∏nà wersj´ artyku∏u znajdà Paƒstwo na
naszym portalu pod adresem: www.wiadomosci sasiedzkie.pl/news/110/n/1134
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Listopad w Radzie Dzielnicy
Sesja, która odbywa∏a si´
8 listopada, zacz´∏a si´ mi∏à
uroczystoÊcià. M∏odzi sportowcy reprezentujàcy naszà
dzielnic´ oraz ich trenerzy
odebrali nagrody z ràk samorzàdowców.
Zawodnicy ci, reprezentujàcy wiele dyscyplin sportu,
w ostatnim czasie zdobyli tytu∏y mistrzowskie.
WÊród nagrodzonych sportowców znaleêli si´: Tomasz Dudek, Kamil Farys, Karolina Gawlik, Magdalena Haraziƒska, Micha∏ Jod∏owski, Maciej Jura,
Natalia Ko∏nierzak, Ma∏gorzata Kruza, Jakub Krysiak, Jakub Krystman, Micha∏ Luto, Anna Niemiec,

Jakub Ros∏oƒ, Szymon Sarna, Monika Skiba, Bart∏omiej Struss, Agnieszka Winek, Pawe∏ Wojda
i Tomasz Wojda. Nagrodzeni trenerzy to Leszek
Blautenberg, Adam Haraziƒski, Jerzy Jod∏owski,
S∏awomir Kurka, Micha∏ Niemiec i Andrzej Wojda.
G∏ównym tematem sesji by∏a dyskusja na temat inicjatywy Zarzàdu Dzielnicy w sprawie po∏àczenia istniejàcych w Wawrze klubów kultury
w Wawerskie Centrum Kultury. Obecne kluby sta∏yby si´ filiami Centrum. Wed∏ug Zarzàdu Dzielnicy po∏àczenie takie przyniesie du˝e oszcz´dnoÊci
finansowe. Radni zgodzili si´ na rozpocz´cie prac
polegajàcych na wyliczeniu korzyÊci z po∏àczenia. Ostateczna decyzja o utworzeniu Wawerskiego Centrum Kultury zostanie podj´ta przez

Wawerskie nowoÊci budowlane
Mimo Êwiatowego kryzysu
w Wawrze nieprzerwanie rozpoczynane sà nowe inwestycje budowlane. Obecnie prace prowadzone sà g∏ównie
w zachodniej cz´Êci Wawra
i zaczynajàc od pó∏nocy sà to:
1. Budowa osiedla „Saska
Zacisze” w okolicach ulicy
Narodowej i Wa∏u Miedzeszyƒskiego oraz nieco mniej spektakularne inwestycje bran˝y deweloperskiej w innych cz´Êciach osiedla Las.
2. Budowa osiedla „Klimontowska” w okolicach
ulicy Klimontowskiej i Kana∏u Wawerskiego.
3. Budowa kolejnego etapu osiedla „Panorama”
mi´dzy Traktem Lubelskim a Kana∏kiem Zerzeƒskim na po∏udnie od Kadetów oraz osiedla „Zabielska” na koƒcu ulicy Zabielskiej.
4. Budowa osiedla „Brzozowy Park” w okolicach
ulicy Bronowskiej.
5. Budowa osiedla przy ulicy Cylichowskiej.
6. Budowa hotelu „Doubletree by Hilton” w okolicach skrzy˝owania ulicy Skalnicowej i ulicy
Trakt Lubelski – trwa budowa fundamentów,
na placu budowy pojawi∏ si´ pierwszy „˝uraw” z trzech, jakie sà zaplanowane.
7. Budowa osiedli w okolicach ulicy Przewodowej w osiedlu NadwiÊle.
8. Wielka budowa kilku osiedli mieszkaniowych
w B∏otach mi´dzy ulicà Przylaszczkowà a Krokusów oraz na zachód od Wa∏u Miedzeszyƒuszy∏y przygotowania do akcji „Âwiàteczna Paczka”, którà Zwiàzek Harcerstwa
Rzeczypospolitej organizuje od 17 lat. Cel –
uszcz´Êliwiç ubogich Rodaków na Bia∏orusi,
którzy od lat nie widzieli Ojczyzny.
Harcerze prowadzà zbiórk´: s∏odyczy, Êrodków czystoÊci, kawy, herbaty, bakalii, przypraw, aromatów do ciast, ˝ywnoÊci d∏ugoterminowej. Z darów powstanà paczki, które pomogà stworzyç w polskich domach Êwiàtecznà atmosfer´. Zbierane b´dà te˝ pieniàdze na
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skiego kolejny etap osiedla Rybaki.
9. Przebudowa hal Mera Pnefal na cele handlowe, wystawiennicze oraz biurowe.
10. Budowa kolejnego etapu osiedla „Poezji”
przy ulicy Kosodrzewiny.
W ostatnich dniach do u˝ytku mieszkaƒców oddany zosta∏ kolejny sklep sieci Biedronka, tym razem przy ulicy Wa∏ Miedzeszyƒski na rogu z ulicà
Rozchodnikowà, w miejscu dawnego sklepu Bost.
Wawer wkrótce zyska kolejnego Lidla, tym razem w okolicach ulicy Prasowej i ulicy Patriotów. Przypomnijmy, ˝e w tym roku w Wawrze

radnych w chwili przedstawienia dok∏adnej koncepcji dzia∏ania takiego centrum wraz z przewidywanymi oszcz´dnoÊciami.
Radni zdecydowali o nadaniu imienia Wac∏awa
Wojtyszki ulicy odchodzàcej od Traktu Lubelskiego, równoleg∏ej do ul. Borowieckiej. Wac∏aw Wojtyszko, w czasach carskich zes∏any wraz z rodzinà
do Smoleƒska, podczas II wojny Êwiatowej by∏ ˝o∏nierzem AK. Po wojnie dzia∏a∏ w organizacji WolnoÊç i Niezawis∏oÊç. Aresztowany w 1946 roku
przez UB zosta∏ oskar˝ony o prób´ obalenia ustroju. Po brutalnym Êledztwie otrzyma∏ wyrok 5 lat
wi´zienia. Ze wzgl´du na z∏y stan zdrowia, pogorszony torturami zadanymi podczas Êledztwa, po
roku zosta∏ zwolniony i zmar∏ w 1949 roku w wieku zaledwie 36 lat. Wac∏aw Wojtyszko pochowany
jest na cmentarzu w Zerzniu.
Marcin Kurpios
otwarty zosta∏ równie˝ pierwszy supermarket
z sieci Tesco, przy ulicy Patriotów w RadoÊci.
Wa˝nà inwestycjà oddanà do u˝ytku w tym roku
jest równie˝ ATM Studio, w którym na ˝ywo odbywajà si´ nagrania programu muzycznego „The
Voice of Poland”, powsta∏y ju˝ liczne reklamówki, co jakiÊ czas odbywajà si´ równie˝ wyjazdowe wyst´py przestawieƒ teatralnych.
JeÊli spojrzy si´ na iloÊç inwestycji budowlanych w Wawrze, to ten rok jest chyba rekordowy (zapewne coÊ nieÊwiadomie pominà∏em
prócz tej dziesiàtki), a brokerzy wieszczà dla naszej dzielnicy jeszcze wi´kszy boom budowlany
na kolejne lata.
Krzysztof Soko∏owski

˚eby na wawerskich drogach
by∏o bezpieczniej
Inicjatywa Wawer Bardziej Przyjazny wystosowa∏a 22.11.2011 r. dwa pisma majàce na celu dalszà
popraw´ sytuacji drogowej w Wawrze.
W zwiàzku z kolizjami na rondzie na skrzy˝owaniu
Zwoleƒskiej z Mrówczà spowodowanymi ma∏à widocznoÊcià ronda, zw∏aszcza w sezonie jesienno-zimowym, napisaliÊmy do Naczelnika Wydzia∏u Organizacji Ruchu w ZDM z proÊbà o popraw´ widocznoÊci ronda. ZwróciliÊmy uwag´ na fakt, i˝ niewielkim nak∏adem kosztów mo˝na dodatkowo chroniç
uczestników ruchu drogowego przed niebezpiecznymi kierowcami w tym newralgicznym miejscu,
np. poprzez zastosowanie chocia˝by odblaskowych
pasów na p∏ycie minironda lub przemalowanie go
zakup kartonów i dofinansowanie wyjazdu
(harcerze sami pokrywajà koszty, co przekracza mo˝liwoÊci wielu rodzin).
Miejsca nadchodzàcych zbiórek:
• SP ss. Felicjanek, ul. Azaliowa: 6–12 XII
• KoÊció∏ Êw. Feliksa, ul. KoÊciuszkowców: 11 XII
• KoÊció∏ Êw. Karola, ul. Kadetów: 11 XII
• KoÊció∏ Êw. Benedykta, ul. Lucerny: 11 XII
Wi´cej informacji na stronie: szczep145.pl
Jakub K∏osiƒski

na jaskrawy kolor odbijajàcy Êwiat∏o oraz naniesienie poziomych pasów z nakrapianego betonu na ulicy Zwoleƒskiej, takich jak na ulicy Mrówczej.
W zwiàzku z nagminnymi przypadkami przekraczania
pr´dkoÊci na ulicy Mrówczej i koniecznoÊcià zwi´kszenia bezpieczeƒstwa okolicznych mieszkaƒców, w tym
dzieci ucz´szczajàcych do licznych placówek oÊwiatowych w sàsiedztwie ul. Mrówczej, zwróciliÊmy si´ do
wiceburmistrza Adama Godus∏awskiego o zastosowanie rozwiàzaƒ na rzecz uspokojenia ruchu na ulicy
Mrówczej. Spowolniony ruch nie tylko zwi´kszy∏by
bezpieczeƒstwo, ale i zach´ci∏ mieszkaƒców do korzystania z roweru jako alternatywnego Êrodka transportu.
Wawer ma potencja∏, by byç ekologicznà, przyjaznà
dzielnicà, gdzie ˝yje si´ spokojniej i bli˝ej natury. Jednak obecnie poruszanie si´ rowerem po g∏ównych ulicach dzielnicy jest traumatycznym doÊwiadczeniem.
W naszym piÊmie sugerujemy skuteczne i niedrogie
(!) rozwiàzania masowo stosowane w miastach Europy
Zachodniej, np: przyjazne autobusom spowalniacze
czy ∏agodnie podwy˝szone przejÊcia dla pieszych,
zw´˝enia czy pó∏wyspy w okolicach przystanków.
Mamy nadziej´, i˝ oba pisma przyniosà oczekiwany skutek, aby mieszkaƒcy mogli czuç si´ bezpieczniej i pe∏niej korzystaç z uroków naszej dzielnicy.
Paulina Malinowska-Zielony
TreÊç pism dost´pna do wglàdu w redakcji.
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Drzewa i s∏upy w chodnikach Nowy rozk∏ad
jazdy SKM

Otrzyma∏am wiadomoÊç
od naszej czytelniczki, Pani
Ireny z Miedzeszyna, w sprawie ul. Agrestowej: W chodniku roÊnie topola, która
zajmuje pó∏ [jego] szerokoÊci i jedna osoba mo˝e
przejÊç, ale wózki z dzieçmi
jadà ju˝ jezdnià. Czy nie ma
jakiegoÊ sposobu na Êci´cie topoli?
Faktycznie, topola jest, co prawda jedna, ale
roÊnie poÊrodku i zajmuje pó∏ chodnika. W dodatku tu˝ za nià wy∏ania si´ betonowy s∏up, który nie jest jedynym. Podobna sytuacja ma miejsce na pobliskiej ulicy Lawinowej, gdzie w chodniku rosnà drzewa, po kilku innych, wyci´tych
drzewach pozosta∏y pniaki, a brak dostatecznego parkingu przy pobliskich du˝ych sklepach powoduje, ˝e na chodniku mimo zakazu parkowane sà auta. W porze szczytu przejazd lub przejÊcie tym chodnikiem jest nie lada wyzwaniem.
Zapyta∏am Pana S∏awomira z Miedzeszyna, poruszajàcego si´ na wózku inwalidzkim, czy przemieszczanie si´ w tej okolicy sprawia mu trudnoÊci. Pan S∏awomir stwierdzi∏, ˝e sytuacja w dzielnicy Wawer, jeÊli chodzi o rozwiàzania architektoniczne dla osób niepe∏nosprawnych, jest dobra,
sà podjazdy dla wózków, windy, obni˝one progi.
Minusem mo˝e byç kostka, którà jest wy∏o˝one

4

miejsce parkingowe przed Biedronkà w Miedzeszynie, poniewa˝ zapadajà si´ w nià kó∏ka wózka
inwalidzkiego. Niestety sam przejazd chodnikiem
przy ul. Lawinowej przypomina slalom pomi´dzy
pniakami, drzewami a autami.

JeÊli mieszkaƒcom przeszkadzajà drzewa rosnàce w pasie chodników, mogà wystàpiç z pismem o wydanie zgody na ich usuni´cie do Wydzia∏u Ochrony Ârodowiska – mówi Pan Andrzej
Murat, rzecznik Urz´du Dzielnicy Warszawa Wawer. – Z latarniami jest wi´kszy k∏opot. Powinny

Od 11 grudnia zmienia si´ rozk∏ad jazdy
wszystkich linii Szybkiej Kolei Miejskiej.
Szczegó∏y zmian oraz nowe rozk∏ady do pobrania znajdà Paƒstwo na naszym portalu pod
adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/110/n/1186
byç usytuowane w pasie rozdzielczym drogi, który obejmuje jezdni´, chodnik i pas na ulokowanie
pod nim mediów (gaz, kabel energetyczny lub
s∏up sieci napowietrznej, wodociàg, kanalizacj´).
Jednak bardzo cz´sto w∏aÊciciele posesji stawiajà ogrodzenia po tzw. linii w∏asnoÊci dzia∏ki, co
zaw´˝a miejsce tylko do drogi, a czasem do drogi i chodnika. W tej sytuacji trzeba zwróciç si´
do RWE STOEN o przeniesienie s∏upów na teren
prywatny, (na co musi byç zgoda w∏aÊciciela
posesji) i do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o zbadanie, czy ogrodzenia przy
takich ulicach sà zbudowane po linii rozgraniczenia drogi, czy niezgodnie z przepisami – po linii
w∏asnoÊci dzia∏ek. Natomiast Stra˝ Miejska mo˝e
ukaraç kierowców, którzy pozostawiajà pieszym
zbyt ma∏o miejsca na chodniku.
Anna Nowosielska, anwws@vp.pl
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Wielka radoÊç w RadoÊci
Jesienna runda ligowych rozgrywek dobieg∏a
koƒca. Dla M∏odzików 1999–2000 z PKS RadoÊç by∏ to pracowity sezon. Wytrwa∏oÊç, zaanga˝owanie i pasja zaowocowa∏y sukcesem
w postaci, w pe∏ni zas∏u˝onego, I miejsca w grupie ligowej. M∏odzi pi∏karze zdobyli 27 punktów,
nie tracàc ani jednego i zakoƒczyli sezon 8-punktowà przewagà nad Drukarzem Warszawa, który
zajà∏ drugà pozycj´. Silni i wymagajàcy rywale
z grupy (np. Mazur Karczew, GAP Wiàzowna,
ZWAR) zmuszali zawodników do wyt´˝onej pra-

nia, opartym na najlepszych praktykach europejskich. Ch∏opcy majà „pomys∏ na gr´”, ale o tym,
czy b´dziemy coraz lepsi jako pi∏karze i jako zespó∏ decydujà szczegó∏y i nad tymi szczegó∏ami
pracowaç b´dziemy powoli, systematycznie
w codziennym treningu – dodajà trenerzy.
Okres zimowy ch∏opcy b´dà wykorzystywaç
na podnoszenie na jeszcze wy˝szy poziom swoich umiej´tnoÊci i techniki gry w pi∏k´ no˝nà. Program b´dzie realizowany mi´dzy innymi przez
seri´ sparingów. Spotkania sparingowe rozpocz´liÊmy meczami z bardzo dobrymi dru˝ynami
DRUKARZEM WARSZAWA i AGAPE Bia∏o∏´ka.
Zaci´tej rywalizacji w ligowych rozgrywkach
towarzyszy∏y wielkie emocje, ale – co najwa˝niejsze – wszystkie mecze odbywa∏y si´ w bardzo przyjemnej atmosferze i na zasadach fair

play. Nawet mi´dzy kibicami przeciwnych dru˝yn budzi∏y si´ pozytywne emocje sympatii, podziwu czy wspó∏czucia. Czasem zaciera∏y si´
granice mi´dzy gospodarzami i goÊçmi i byli tylko kibice sportowej rywalizacji. To by∏o naprawd´ wspania∏e i wa˝ne, bo pokaza∏o, ˝e sportowa,
uczciwa postawa jest nie tylko na boisku, ale
tak˝e poza nim. W takiej atmosferze, prawdziwej
sportowej walki przyjemnie by∏o sp´dzaç czas.
Gratulujemy i czekamy na wiosennà kolejk´.
Monika Goss-Bogacz
JeÊli chcecie do∏àczyç do Klubu PKS RadoÊç,
zapraszamy wszystkich ch´tnych na przygod´
z pi∏kà no˝nà. Bli˝sze informacje pod numerem
telefonu: 504 758 708. ZAPRASZAMY
www.pksradosc99.futbolowo.pl
www.pksradosc.futbolowo.pl
w którym stoczy∏a heroiczny bój z Martà Ruszczyƒskà. Zosia przegra∏a dos∏ownie o w∏os, bo 7/6 w trzecim secie.
Oprócz turniejów indywidualnych, wystartowa∏y równie˝ rozgrywki dru˝ynowe. UKT RadoÊç zg∏osi∏o do nich w tym roku trzy dru˝yny.
Najlepiej posz∏o skrzatom (do lat 12), które wygra∏y swój pierwszy mecz przeciwko MATCHPOINT Komorów. Sukces tym wi´kszy, ˝e „RadoÊç” w swoim sk∏adzie mia∏a Micha∏a Marchewk´, który nie ma jeszcze 10 lat. Zaci´ty bój
przeciwko UKS Ok´cie stoczy∏a dru˝yna kadetek
(Sawicka, Kulig). Przeciwnik by∏ bardzo wymagajàcy, ale dziewczyny walczy∏y dzielnie i do
zwyci´stwa ponownie zabrak∏o im gema.
Pod koniec miesiàca zosta∏y rozegrane jeszcze
Mistrzostwa Warszawy seniorek. Swoich si∏ spróbowa∏y w tej imprezie Zosia i Magda. Progi okaza∏y si´ dla nich jeszcze ciut za wysokie. Na szcz´Êcie na posterunku by∏a Ania Niemiec. Co prawda
Ania coraz cz´Êciej jeêdzi na turnieje w roli trenerki
ni˝ zawodniczki, ale form´ prezentuje chyba nadal
ca∏kiem niez∏à, bo nie tylko pomÊci∏a swoje m∏odsze kole˝anki, ale równie˝ zwyci´˝y∏a w ca∏ym turnieju bez straty seta.
Hanna Wyszyƒska-Niemiec

Zabrak∏o jednego gema

cy podczas meczów i treningów. Tym bardziej
zarówno kadra klubu, jak i ch∏opcy nie kryjà zadowolenia. Zwyci´stwo ch∏opców to efekt profesjonalnego systemu szkolenia realizowanego
przez trenerów PKS RADOÂå oraz stworzenia
jak najlepszych warunków pracy z zawodnikami
(nowe boisko, oÊwietlenie, obozy treningowe).
Trenerzy sà przekonani, ˝e umiej´tnoÊci techniczne i taktyczne zawodników PKS RADOÂå sà
obecnie na wysokim poziomie i rozwijajà si´
zgodnie z za∏o˝onym harmonogramem szkole-

Sezon halowy rozkr´ci∏ si´ ju˝ na ca∏ego. Zawodnicy UKT RadoÊç 90 startujà w turniejach
praktycznie co weekend. JeÊli wziàç pod uwag´
równie˝ rozgrywki dru˝ynowe, to nawet cz´Êciej. Trenerzy z formy swoich podopiecznych
mogà byç zadowoleni, bo m∏odzi tenisiÊci jak
na poczàtek sezonu prezentujà si´ na korcie ca∏kiem nieêle. Ta dobra dyspozycja nie prze∏o˝y∏a
si´ mo˝e jeszcze w 100% na wyniki, ale wszyscy sà dobrej myÊli, bo do szcz´Êcia na ogó∏
brakowa∏o tytu∏owego jednego gema.
W Mistrzostwach Województwa do lat 18 organizowanych przez UKS Ok´cie najlepiej spisali si´ Zosia Kulig i Tomek Kubik. Oboje doszli
do çwierçfina∏u tej naprawd´ mocno obsadzonej
imprezy. Zosia przegra∏a po walce dopiero z póêniejszà zwyci´˝czynià, Martà Klukowskà. Tomek
przegra∏ w trzech setach z Micha∏em Bedrà, zawodnikiem z pierwszej dziesiàtki rankingu.
W deblu Magda Sawicka wraz z Zosià dotar∏y
do pó∏fina∏u, tak samo zresztà jak Tomek, któremu partnerowa∏ Mateusz Smolicki.
W Mistrzostwach Warszawy najlepiej ponownie
spisa∏a si´ Kulig, która dosz∏a do çwierçfina∏u,

Sezon zakoƒczony, ale
nie zwalniamy tempa
KS ZWAR zakoƒczy∏ sezon jesienny rozgrywek w MZPN. Wszystkie roczniki zajmujà czo∏owe miejsca w tabelach. Nie zwalniamy tempa
– trenujemy intensywnie w halach i na boiskach
3 razy w tygodniu.
Poza treningami w ka˝dy weekend organizujemy sparingi i turnieje dla wszystkich roczników.
Naszym celem jest zapewnienie dobrej zabawy dzieciom i dostarczenie pozytywnych emocji
kibicujàcym rodzicom.
Na naszych zaj´ciach ka˝de dziecko dostaje
pi∏k´. Dobrze przygotowane treningi prowadzone

sà w formie zabawy zawsze z wykorzystaniem
pi∏ek i sprawiajà wielkà
radoÊç dzieciom. Takie
zaj´cia szybko podnoszà ich umiej´tnoÊci.
W szkó∏ce KS ZWAR
trenuje 320 ch∏opców
w 15 grupach wiekowych.
DO¸ÑCZ DO NAS! ZAPRASZAMY!
Wi´cej informacji na stronie www.zwar.pl
i pod numerem telefonu 504-522-205, mo˝na

nas równie˝ znaleêç na Facebooku (www.face
book.com/pages/KS-ZWAR/105065796265824).
KS ZWAR

5

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Klub Kultury Zastów, od lat
pr´˝nie dzia∏ajàcy pod okiem
dyr. Liliany Owies, przygotowa∏ projekt poÊwi´cony Marii Sk∏odowskiej-Curie, który zreferowano multimedialnym pokazem,
nazwanym ze wzgl´du na prowadzone warsztaty dla dzieci „Laboratorium Marii”. Jednym z elementów projektu by∏ konkurs na limeryki o naszej wielkiej rodaczce, w którym zg∏oszono ponad
100 prac. Panie przywioz∏y plansze z limerykami
nagrodzonymi przez jury oraz internautów, zainteresowani mogà odszukaç te pere∏ki na stronie
internetowej Klubu: www.kkzastow.com.
Spotkanie nie by∏oby pe∏ne, gdybyÊmy nie
wrócili do dzieciƒstwa sióstr Sk∏odowskich.
Marysia – najm∏odsza z pi´ciorga rodzeƒstwa
by∏a najbardziej uzdolniona, w wieku szeÊciu i pó∏
roku ucz´szcza∏a do klasy trzeciej z dzieçmi
o rok lub dwa starszymi.
Ceramik Dariusz Osiƒski, pochodzàcy z Marysina Wawerskiego, wykona∏ niebanalnà rzeêb´
z∏o˝onà z dwóch cz´Êci: na jednym podium
przedstawiona jest przysz∏a noblistka, jako ma∏a
dziewczynka, na drugim mogà fotografowaç si´
dzieci – przyszli geniusze. W czasie wakacji
rzeêba cieszy∏a si´ ogromnym powodzeniem.
ZobaczyliÊmy na ekranie etapy powstawania
ceramicznej rzeêby wielkoÊci dziecka, eksponowanej obecnie przy wejÊciu do budynku Centrum
Promocji Kultury na ulicy Podskarbiƒskiej 2.

O siostrach Sk∏odowskich w Aninie
Âwiatowy rok Marii Sk∏odowskiej-Curie jeszcze nie dobieg∏ koƒca, zatem Oddzia∏ Anin TPW
zaprosi∏ zainteresowanych mieszkaƒców dzielnicy Wawer na otwarte zebranie poÊwi´cone tej fascynujàcej Polce. W dniu 30 wrzeÊnia br. w Klubie Kultury Anin przy ulicy V Poprzecznej goÊciliÊmy cz∏onków Towarzystwa Marii Sk∏odowskiej-Curie w Ho∏dzie, Dyrektor KK „Zastów” z instruktorkami, artyst´ ceramika – twórc´ posà˝ku
ma∏ej Marysi S., przedstawicielk´ TPD Helenów
oraz mieszkaƒców Anina, Wawra i Mi´dzylesia.
Niedaleko od siedziby KK „Anin” przy Al. Królewskiej (obecnie ul. M. Kajki) znajdowa∏ si´ niegdyÊ pi´trowy, drewniany budynek, który w drugiej
po∏owie lat dwudziestych ub. wieku siostra Marii
– Bronis∏awa ze swoim m´˝em Kazimierzem D∏uskim (obydwoje lekarze) wynaj´li na prewentorium
przeciwgruêlicze od Stanis∏awa Szulczewskiego.
Jako ˝e Anin nie by∏ wówczas zelektryfikowany,
a prewentorium z uwagi na niektóre zabiegi oraz
aparat rentgenowski potrzebowa∏o energii elektrycznej, w∏aÊciciel domu zainstalowa∏ agregat
pràdotwórczy. Wokó∏ domu ros∏o wiele dorodnych
sosen, przy jednej z nich wybudowano le˝akowni´ dla pacjentów. D∏uscy ju˝ wczeÊniej docenili
pi´kno lasów aniƒskich oraz unikalny mikroklimat
uwarunkowany obecnoÊcià tych drzew. Dlatego
nabyli wczeÊniej na przed∏u˝eniu al. Wilanowskiej
(obecnie Czatów) niewielki majàtek, gdzie odpo-

czywali i goÊcili przyjació∏ – wÊród nich Józefa Pi∏sudskiego i Tomasza Arciszewskiego.
W 1922 roku ma∏˝eƒstwo Bronis∏awa i Kazimierz D∏uscy przekazali t´ posiad∏oÊç wraz z budynkami robotniczemu Wydzia∏owi Wychowania
Dziecka i Opieki nad Nim (dzia∏ajàcemu przy PPS)
na dom dla dzieci. Obiekt ten zosta∏ póêniej nazwany Helenowem, od imienia córki darczyƒców.
Prewentorium w Aninie prowadzone by∏o przez
Bronis∏aw´ D∏uskà do 1930 r. kiedy to zaanga˝owa∏a si´ w budow´ Instytutu Radowego w Warszawie
przy ulicy Wawelskiej. Spe∏niajàc proÊb´ siostry,
inicjatorki tego dzie∏a, zamieszka∏a tam, nadzorujàc
prace przy budowie. Instytut Radowy otwarto
w 1932 roku, dwa lata póêniej zmar∏a nasza wielka
rodaczka Maria Salomea Sk∏odowska-Curie.
Na aniƒskim spotkaniu, po przywitaniu zebranych
przez pracownika KK „Anin” Miros∏awa Perzyƒskiego i Mari´ Ew´ Chodorek – prezes Oddzia∏u
Anin TPW, g∏os zabra∏a Alicja Rupiƒska, przedstawiciel zarzàdu Towarzystwa Marii Sk∏odowskiej-Curie w Ho∏dzie, zapraszajàc do odwiedzenia siedziby Towarzystwa przy ul. Wawelskiej 15.
ObejrzeliÊmy 45-minutowy film ilustrujàcy
wa˝ne wydarzenia z ˝ycia i pracy Marii Sk∏odowskiej. Po projekcji filmu przedstawicielka TPD
Helenów przekaza∏a kilka ciekawych informacji
o dzisiejszym Helenowie funkcjonujàcym jako
Centrum edukacji, rehabilitacji i opieki.

Maria Ewa Chodorek, Jadwiga Wo∏oszka

Klub Kultury „Marysin” na Galowych
wyst´pach Pana Karpia Europejczyka
teatralna, gdzie nagrodzono teatry z Cz´stochowy, Podszkla (Ma∏opolska), Starego Waliszewa
(¸ódzkie) i Ma∏ogoszcza (Âwi´tokrzyskie).
Na przyby∏ych czeka∏o mnóstwo atrakcji dzi´ki
wsparciu sponsorów – Instytutu Rybactwa Âródlàdowego w Olsztynie, Gospodarstwa Rybackiego E∏k-Knyszyn, firmy Aller-Aqua, firmy Wedel,
a tak˝e proszàcego o anonimowoÊç ichtiologa
z Warszawy, NadleÊnictwa Strzelce Opolskie, Gospodarstwa Rybackiego Sieragi, Gospodarstwa
Rybackiego Burzec, Gospodarstwa Rybackiego
Lasochów, Gospodarstwa Rybackiego Krogulna.
Od pierwszych chwil imprezy dzieci zosta∏y porwane do wspólnej zabawy przez dwie czarujàce
wodne nimfy. Wspólne Êpiewy, plàsy i harce spowodowa∏y, ˝e temperatura na sali dos∏ownie
i w przenoÊni bardzo szybko wzros∏a. Dodatkowy
entuzjazm dzieci wzbudzi∏y wyst´py dwóch paƒ
– iluzjonistki i akrobatki. By∏o po∏ykanie ognia, magia, straszliwe w´˝e (tylko dzieci si´ nie ba∏y) i niesamowite popisy rytmiki i panowania nad w∏aUs∏ugi hydrauliczne
snym cia∏em w trakcie
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
akrobacji z ró˝nymi
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
przyrzàdami.
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
Wreszcie nadszed∏
czas nagradzania. Natel. 696-321-228
grody wr´czali Pan
www.silczuk-hydraulika.pl

D∏ugo oczekiwany przez dzieci, rodziców, nauczycieli i organizatorów 5. Ogólnopolskiego
Konkursu „Pan Karp Europejczykiem” moment –
gala fina∏owa – wreszcie nastàpi∏.
W poniedzia∏ek 7 listopada br. w pi´knej scenerii „Starego M∏yna” nale˝àcego do warszawskiego
hotelu „Boss” na wspólnym Êwi´cie spotkali si´
organizatorzy, uczestnicy i sponsorzy konkursu.
Zwieƒczenie wielu miesi´cy pracy kilku tysi´cy
uczestników odby∏o si´ przy bardzo du˝ej frekwencji. Do Warszawy na zaproszenie organizatorów, wraz ze swoimi nauczycielami i rodzicami,
przyby∏o prawie 100 dzieci z 11 województw. Ich
prace zosta∏y najwy˝ej ocenione w kategoriach:
plastycznej, komiksów, poetyckiej i teatralnej.
O zaci´tej rywalizacji Êwiadczy fakt, ˝e zamiast
nominalnych 21 indywidualnych miejsc „medalowych”, jury przyzna∏o ich a˝ 28, korzystajàc
z mo˝liwoÊci wskazania prac i miejsc ex aequo.
Podobnie by∏o wÊród laureatów w kategorii etiuda

6

Andrzej Galli – Wicedyrektor Instytutu Rybactwa Âródlàdowego w Olsztynie, Profesor Ryszard Wojda
z SGGW i Zbigniew Szczepaƒski – TPR Pan
Karp. Laureaci indywidualni otrzymywali dyplomy, nowe wydanie trójj´zyczne ksià˝ki „Pan
Karp kontra Czarny Ptak” oraz odtwarzacze muzyki MP3 lub MP4 (zwyci´zcy). Zespo∏y teatralne oprócz dyplomów wzbogaci∏y si´ o profesjonalny sprz´t – wytwornice dymu scenicznego.
Na wi´kszoÊci imprez dla dzieci by∏by to koniec
atrakcji, ale nie na gali Pana Karpia. Po zapowiedzi
Pana Zbigniewa Szczepaƒskiego, prezesa TPR, na
sal´ wkroczy∏ Maestro Czekolady – Janusz Profus
z Wedla wraz ze swoim ogromnym czekoladowym
karpiem. Karp tak˝e dopasowa∏ si´ do wczeÊniejszych sztuczek magicznych, bo po 30 minutach
zniknà∏, ale ku zadowoleniu obecnych ∏asuchów.
Dzi´kujàc wszystkim, którzy przyczynili si´
do sprawnego przebiegu gali i ca∏ego konkursu,
nale˝y jeszcze podkreÊliç wielkà pomoc i profesjonalizm zespo∏u paƒ z Klubu Kultury Marysin
z Warszawy, które przygotowa∏y i sprawnie przeprowadzi∏y fina∏owà imprez´ Pana Karpia.
Relacji z gali mo˝na by∏o wys∏uchaç w I programie Polskiego Radia.
Podsumowujàc, skoro dotychczasowe konkursy tak bardzo przypad∏y dzieciom do gustu,
trzeba chyba powoli myÊleç o 6. ju˝ edycji konkursu Pana Karpia.
KKM
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szampaƒska zabawa

Mgr DANUTA WODZI¡SKA

w rytmach Latino,
lata 60’ 70’ oraz wiele
innych zabaw i atrakcji,
które poprowadzi

RZECZOZNAWCA MAJÑTKOWY
Nr upr. 4863
Warszawa-Wawer
ul. LiÊcienia 19

profesjonalny DJ.

Tel. 22 615-58-79, 505-102-519
danuta.wodzinska@gmail.com

w w w. b e l l d e r m a . p l

Dr Oksana Zarewicz
Gabinet Dermatologii Ogólnej i Estetycznej
Trakt Lubelski 275, 04-766 Warszawa
Tel. 500 516 318

Nowości w Gabinecie Bellderma

zapewniamy

wyÊmienite menu
oraz profesjonalnà obs∏ug´.

Koszt za osob´ 250 z∏.

O Pelleve (metoda radiage) – odmładzanie w krótkim czasie bez rekonwalescencji (trudne okolice: okolice oczu, owal twarzy, szyja, dekolt, brzuch,
wewnętrzna strona ramion)

restauracja „widoczna”

O Laser frakcyjny CO2 (odmładzanie, leczenie blizn i rozstępów)

ul. Widoczna 3

O Radiochirurgia ( szybkie i bezbolesne usuwanie zmian skórnych)

(przy stacji PKP Anin)

O Zamykanie naczynek krwionośnych (RF – fale radiowe)

tel. (22) 815-33-42

Wiedza, doświadczenie i życzliwość w służbie zdrowia i urody

www.widoczna.pl

Serdecznie zapraszamy

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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Klub Kultury „RadoÊç”

nym, ale te˝ pod wzgl´dem poprawnoÊci j´zykowej.
Tegorocznych uczestników
ocenia∏o jury w sk∏adzie: Krystyna Piotrowska – muzyk, kompozytor, pedagog; Jerzy Ostrowski – muzyk, kompozytor, aran˝er, pedagog oraz Anna Modrzejewska – lektor j´zyków obcych.
Przes∏uchania w tegorocznej edycji odby∏y si´
w dniach 26–27 listopada w Sali konferencyjnej
Hotelu Boss.

„Nutka Poliglotka”

Przeglàd Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka”, którego pomys∏odawcà i organizatorem
jest Klub Kultury „RadoÊç”, po raz pierwszy odby∏ si´ w roku 2004. Polska zosta∏a wówczas
przyj´ta w poczet paƒstw Unii Europejskiej.
Pomys∏ zorganizowania Przeglàdu powsta∏,
by zach´ciç dzieci i m∏odzie˝ do Êpiewania w europejskich j´zykach narodowych, a nie tylko j´zykach urz´dowych. Zadaniem Przeglàdu jest propagowanie nauki j´zyków
europejskich oraz ukazanie ich pi´kna poprzez wykonania artystyczne piosenek ró˝nych regionów
Europy. W tegorocznej
edycji s∏yszeliÊmy j´zyki:
szwedzki, w∏oski, hiszpaƒski, czeski, rosyjski,
a nawet serbski. PoczàtZespó∏ REDHEAD z Gimnazjum 119 w Warszawie – laureaci I miejsca
kowo by∏ to ma∏y Przeglàd, do pierwszej edycji zg∏osi∏o si´ zaledwie 7
Laureaci:
uczestników. Stopniowo rozrasta∏ si´ i w tegoGrand Prix tegorocznego Przeglàdu zdoby∏a
rocznej edycji wystàpi∏o ju˝ 135 uczestników in17-letnia Milena Kruszyƒska, reprezentantka
dywidualnie, 7 duetów i 14 zespo∏ów z kilkudzieMiejskiego Domu Kultury w Barcinie.
si´ciu placówek z Warszawy i nie tylko. MieliJury przyzna∏o nagrody solistom w 5 kategoÊmy uczestników z Bydgoszczy, B´dzina, Koriach wiekowych oraz zespo∏om.
szalina, Wroc∏awia, Bia∏egostoku, Inowroc∏awia,
W kategorii 7–9 lat:
Przasnysza, Pu∏aw, Zakroczymia, Góry Kalwarii,
• I miejsce – Kinga Skiba z Lubszy
Otwocka, Celestynowa i kilku innych miast
• 2 wyró˝nienia: Maja Kwiatkowska z Warszai miasteczek. Tym samym Przeglàd potwierdzi∏
wy i Michalina Dudziej z Zakroczymia.
po raz kolejny rang´ ogólnopolskiego.
Stopniowo wzrasta te˝ poziom artystyczny
Kategoria 10–12 lat:
Przeglàdu, uczestnicy ostatniego zostali ocenie• I miejsce – Julia Trojanowska z Lublina
niu niezwykle wysoko, pod wzgl´dem wokal• II miejsce – Kuba Anusiewicz z Warszawy

• III miejsce – Weronika Lipska z Warszawy
• oraz 3 wyró˝nienia: Piotr Zubek, Aleksandra
Ziembaczewska, Marta T∏okinska.
W kategorii 13–15 lat:
• 2 równorz´dne I miejsca: Angelika Balcerek
z Radomia i Jakub Szyperski z Inowroc∏awia
• II miejsce – Agnieszka Bieƒkowska
• III miejsce – Marcelina Trojanowska z Parczewa
• 5 wyró˝nieƒ: Karol Suchecki z Lublina, Zuzanna Pietrzyk z Warszawy, Karolina KwaÊniak
z Warszawy, Karolina Kompa z Warszawy,
Sylwia Jurek z I∏owa.
W kategorii 16–19 lat:
• I miejsce – Diana Ciecierska z Tarnobrzega
• II miejsce – Ma∏gorzata Koz∏owska z Warszawy
• III miejsce – Ewelina Fràczak z Zakroczymia
• 3 wyró˝nienia: Kamila Ró˝aƒska z Nowego
Dworu, Malwina Zieliƒska z W∏oc∏awka, Marta Romaƒczuk z Warszawy.
W kategorii powy˝ej 19 lat:
• I miejsce – Filip Rychcik z Zakroczymia
• 4 wyró˝nienia: Aneta Duszyƒska, Kalina Marchewka z Przasnysza, Karol Sikorski z Barcina, Dorota Dziarska.
W kategorii zespo∏y:
• 2 równorz´dne I miejsca: zespó∏ REDHEAD
z Gimnazjum 119 w Warszawie oraz zespó∏
SLAVA z Wroc∏awia.
• Wyró˝niono 4 zespo∏y: PIPI BAND z PSP
nr 105 w Miedzeszynie, zespó∏ Szko∏y Podstawowej nr 140 w RadoÊci, zespó∏ ANDROMEDA z Otwocka i zespó∏ AKORD-G z Ka∏uszyna.
Niespodziankà dla wszystkich uczestników
Przeglàdu by∏o wr´czenie 15 laureatom (13 solistom i 2 zespo∏om) zaproszeƒ do reprezentowania Polski na mi´dzynarodowych festiwalach.
Gratulujemy sukcesów laureatom Przeglàdu
i zapraszamy do kolejnych edycji.
Dorota Wajner
fot. Filip Modrzejewski
scy padajà ze zm´czenia taƒczàc rock
and rolla czy disco
samb´ i jednoczeÊnie uwielbiajà te taƒce. Cieszà si´ one
du˝à popularnoÊcià i okazujà
si´ bardzo przydatne na
wszelkiego rodzaju imprezach tanecznych, których
w najbli˝szym karnawale zapewne nie zabraknie.
Klub Kultury Anin oraz
trenerzy zapraszajà na zaj´cia taneczne w parach we
wtorek godz. 18.30, 19.30
i 20.30 (koszt: 160 z∏ miesi´cznie od pary) oraz na
zaj´cia dla paƒ Ladies Latino w poniedzia∏ek o godz.
20.30 (koszt: 80 z∏ miesi´cznie od osoby).

Nauka taƒca towarzyskiego w Aninie
Moda na taniec towarzyski wraca. Chocia˝ w klubach studenckich i na m∏odzie˝owych imprezach ciàgle przewa˝a taneczny indywidualizm,
to
jednak
w przededniu wesel, sylwestrów, tanecznych wyjazdów
integracyjnych umiej´tnoÊç
taƒczenia w parze bardzo si´ przydaje. Na kursach taƒca pojawiajà si´ przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Ci, którzy pierwsze treningi
majà ju˝ za sobà, wiedzà, ˝e taniec to doskona∏e
antidotum na stres i porzàdna dawka çwiczeƒ
ogólnorozwojowych. Paƒstwo Dorota i Piotr Szelest – laureaci wielu presti˝owych turniejów taƒca
towarzyskiego w kraju i za granicà wtorkowe wieczory sp´dzajà ze swoimi kursantami w Klubie
Kultury Anin przy ul. V Poprzecznej. Na zaj´cia
przychodzà zarówno juniorzy, jak i seniorzy. Ci
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pierwsi zdecydowanie
lepiej czujà si´ w rytmach modnej ostatnio
salsy, seniorzy zdecydowanie lepiej radzà sobie z klasykà. Majestatyczny walc angielski
wymaga przecie˝ sporej
koncentracji, a szybka
salsa te˝ potrafi sprawiç
sporo k∏opotu, gdy trzeba wykonaç takie figury
jak „m∏ynek” czy „dyby”. Trenerzy majà jednak du˝o cierpliwoÊci
dla kursantów, a kursanci wiele radoÊci z...
pope∏nianych b∏´dów.
Na zaj´ciach panuje weso∏a atmosfera. Wszy-

Dorota i Piotr Szelest – taniec towarzyski

Dorota Choiƒska
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Wydarzenia
kulturalne
DLA DZIECI
● 10 grudnia (sobota), godz. 15.00–16.00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Kozucha K∏am czucha” w wykonaniu aktorów z teatru Art-Re.
Przedstawienie na motywach utworu Janiny Poraziƒskiej zrealizowane w formie zabawnej opowieÊci
o niesfornej Kózce. Organizator: Klub Kultury „Anin”,
ul. V Poprzeczna 13 .
● 17 grudnia (sobota), godz. 15.00
„BaÊƒ zimowa” – przedstawienie dla dzieci w wykonaniu aktorów Federacji Grup Kreatywnych GARGULEC. Weso∏y spektakl o przygodach ba∏wanka uczàcy
dzieci zasad bezpieczeƒstwa w zimowej porze roku.
W przedstawieniu pojawia si´ wiele barwnych postaci
miedzy innymi zajàczek, Pani Mróz. Czy wszystkie
Ânie˝ynki sà takie same? Ba∏wanek b´dzie próbowa∏
rozwiàzaç t´ zagadk´. Wszystkiemu towarzyszy Êwiàteczna muzyka, wprowadzajàc Êwiàteczny nastrój. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 15 grudnia (czwartek), godz. 18.00
„Bajkowy prezent pod choink´” – premiera spektaklu w wykonaniu „Melodyjek”, re˝yseria – Irena Rogowska. Organizator: Klub Kultury „Falenica”,
ul. W∏ókiennicza 54.
PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, PRZEGLÑDY
● 17 grudnia (sobota), godz. 12.00
„˚eglarski ˝art” – przedstawienie w wykonaniu
dzieci´cej grupy teatralnej „Âwietliki z Akademii”.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
KONCERTY, RECITALE, POKAZY
11 grudnia (niedziela), godz. 10.00
Koncert Êwiàteczny dla pacjentów Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Na
goÊcinnej scenie szpitala wystàpià dzieci´ce i m∏odzie˝owe zespo∏y folklorystyczne. Swoje talenty zaprezentujà grupy z Bia∏orusi i Polski – Dzieci´cy Teatr
Muzyczny „Rewia”, Zespó∏ PieÊni i Taƒca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka” – grupa dzieci´ca.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 26 grudnia (poniedzia∏ek)
Koncert Kol´d w KoÊciele. Organizator: Urzàd
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
●

WARSZTATY, SPOTKANIA, PROJEKCJE
● 14 grudnia (Êroda), godz. 17.00
„Najpi´kniejsze drzewko Êwiata” warsztaty Êwiàteczne – prowadzenie Ola Sarnowska.
● 14 grudnia (Êroda), godz. 17.00
„Kartki z kalendarza” – wernisa˝ wystawy, przygotowanie – Zofia Bisiak. Organizator: Klub Kultury
„Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 17 grudnia (sobota) godz. 17.00
„Spotkanie wigilijne” z Seniorami i nie tylko...
Wspólne Êpiewanie kol´d, integrowanie si´ z mieszkaƒcami osiedla, sp´dzenie mi∏o sobotniego wieczoru.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 17 grudnia (sobota), godz. 16.00
„Klubowe spotkanie wigilijne”. Wszystkich milusiƒskich, ich rodziców i sympatyków klubu, jak co roku, zapraszamy na wspólny wieczór wigilijny. Odwiedzi nas Âw. Miko∏aj, który wr´czaç b´dzie dzieciom
prezenty. Teatr „Balladynki” oraz zespó∏ „Alex i Babki”
zaprezentujà program artystyczny. Czekaç b´dà wigilijne potrawy i inne niespodzianki. Dzieci, które chcà
otrzymaç paczk´ z ràk Âw. Miko∏aja, prosimy zg∏aszaç

w Klubie do dnia 9 grudnia 2011 r. Organizator: Klub
Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 18 grudnia (niedziela), godz. 12.00
„Âwi´ta tu˝, tu˝...” – XVI edycja spotkania z Miko∏ajem dla dzieci z Klubu Kultury „Zastów”.
Przed dostojnym goÊciem, który obdaruje wszystkie
dzieci prezentami, najm∏odsi zaprezentujà si´
w programie artystycznym. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 19/20 grudnia (poniedzia∏ek/wtorek),
godz. 16.00–18.00
Spotkanie przedÊwiàteczne z uczestnikami Pracowni Sztuki Dziecka „PlastuÊ” i Pracowni Sztuki
M∏odych „Ko∏o”. Wystawa prac plastycznych dzieci.
S∏odki pocz´stunek. Organizator: Klub Kultury
„Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
WYSTAWY, WARSZTATY, KONKURSY
● 9 grudnia (piàtek), godz. 13.00
Gala na zakoƒczenie projektu „Pi´kna nasza Polska ca∏a”. W programie: wystawa prac, rozdanie nagród, wyst´py. 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.
● 10 grudnia (sobota), godz. 16.00–18.00
Familijne popo∏udnia plastyczne – warsztaty plastyczne. Warsztaty sà adresowane do wszystkich
osób, które majà ochot´ na ciekawe sp´dzenie sobotniego popo∏udnia. Grudniowe warsztaty wprowadzà nas w bo˝onarodzeniowy nastrój, wspólnie przygotujemy ozdoby Êwiàteczne. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 11 grudnia (niedziela), godz. 13.00
Uroczyste wr´czenie nagród i dyplomów laureatom
XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pocztówka do Âwi´tego Miko∏aja” i IX Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Ozdoba choinkowa”. W programie: koncert Êwiàteczny w wykonaniu Dzieci´cego
Studia Choreograficznego „Iwan da Maria”, Dzieci´cego Teatru Muzycznego „Rewia”, Zespo∏u PieÊni
i Taƒca Uniwersytetu Warszawskiego Warszawianka
– grupa dzieci´ca; otwarcie wystawy pokonkursowej.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● od 12 grudnia (poniedzia∏ek)
„Czekajàc na Miko∏aja” – wystawa prac laureatów
XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pocztówka do Âwi´tego Miko∏aja” i VIII Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Ozdoba choinkowa” w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 15 grudnia (czwartek), godz. 14.00
„Szopka betlejemska” – uroczyste otwarcie wystawy
i rozdanie nagród w konkursie „Szopka betlejemska”.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 17 grudnia (sobota), godz. 17.30–20.00
Wystawa prac dzieci z Pracowni Rzeêbiarskiej „Droga” i Pracowni Ceramiki Artystycznej po∏àczona z kiermaszem Êwiàtecznym ich prac. Rozdanie nagród
w konkursie plastycznym o Êw. Miko∏aju. Przyj´cie wraz
z pocz´stunkiem dla zaproszonych rodziców i przyjació∏. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
KONKURSY, IMPREZY OKOLICZNOÂCIOWE
14 grudnia (Êroda) godz. 15.00
Spotkanie Êwiàteczne w Klubie Seniora. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 15 grudnia (czwartek), godz. 16.00 – 17.30
Wyst´p Kabaretu Seniorów „Zadra” w Staromiejskim Domu Kultury. Organizator: Klub Kultury
„Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 16 grudnia (piàtek)
Barwy Wawra” – zakoƒczenie VI Wystawy Prac
„B
●

Uczestników Warsztatów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 27 grudnia (wtorek), godz. 10.30
Uroczysta Msza Âw. poÊwi´cona obchodom 72.
Rocznicy „Mordu Wawerskiego” w koÊciele pw. Matki
Boskiej Królowej Polski, ul. Rzeêbiarska 46. Po mszy
odb´dzie si´ uroczystoÊç po∏àczona ze sk∏adaniem
wieƒców i wiàzanek na Cmentarzu przy ul. 27 Grudnia.
Na wszystkich ch´tnych pragnàcych wziàç udzia∏
w uroczystoÊci na Cmentarzu, b´dà czeka∏y dwa autobusy przy koÊciele w Aninie, które przewiozà uczestników na miejsce, a tak˝e odwiozà. Organizator: Urzàd
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. ˚egaƒska 1.
OFERTA KULTURALNA BIBLIOTEKI
Wystawy:
● Bo˝e Narodzenie w polskiej tradycji. Wypo˝yczalnia nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
● Wystawa portretów Wac∏awa Piotrowskiego, „Galeria Na Trawiastej” Biblioteka G∏ówna, Anin, ul.
Trawiasta 10.
● Malarstwo Magdaleny Ryniewicz – Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
Kàcik poezji:
● „W ciep∏ym wn´trzu kol´dy” – poezja Êwiàteczna
Ernesta Brylla. Wypo˝yczalnia nr 25, Falenica, ul.
Walcownicza 14.
Spotkania z pisarzami:
● Spotkanie w ramach DKK – 12.12.11, godz. 16.00,
Wypo˝yczalnia Nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● W ramach cyklu „Wybitni warszawianie” wyk∏ad
Ewy Andrzejewskiej o wybitnym prezydencie
Warszawy Sokratesie Starynkiewiczu, 15 grudnia
godz. 17.00. Anin, ul. Trawiasta 10.
● Z cyklu „Spotkania staropolskie”: „Betlejem
i okolice – staropolskie pieÊni bo˝onarodzeniowe” – 19.12.2011, godz. 12.00. Wypo˝yczalnia
Nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
Lekcje biblioteczne
Lekcja biblioteczna po∏àczona z pokazem filmu
fabularnego dla m∏odzie˝y z OÊrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów 90 – 14.12.2011,
godz. 16.30. Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn,
ul. Agrestowa 1.
● Lekcja biblioteczna dla kl. 2 SP: „Kim by∏a ta pa ni? O Marii Sk∏odowskiej-Curie z najm∏odszymi” 14.12.2011, godz. 9.30. Wypo˝yczalnia
nr 121, Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska. 1.
●

G∏oÊne czytanie:
● „Bajkowe Êwi´ta” – czytanki dla dzieci (9 i 16
grudnia, godz. 10.00). Wypo˝yczalnia nr 59, ul.
Króla Maciusia 10, Marysin Wawerski.
● „Ca∏y Wawer czyta dzieciom” – g∏oÊne czytanie
dzieciom w ramach ogólnopolskiej akcji „Ca∏a
Polska czyta dzieciom” – czyta pisarz Rafa∏ Witek
● G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – Gordon Jarvie
„Legendy szkockie”. Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul.
Trawiasta 10:
- 9.12.2011 r., godz. 16.30 – J. F. Campbell
„Ogon”,
- 13.12.2011 r., godz. 13.00 – George MacDonald „Szara wilczyca”,
- 16.12.2011 r., godz. 16.30 – Elizabeth Grierson „Mlecznobia∏y go∏àbek”,
- 20.12.2011 r., godz. 13.00 – Artur Conan
Doyle „Za zas∏onà dziejów”,
cd. na str. 13 ➽
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Terenowe zaj´cia przyrodnicze
Tegorocznà jesieƒ czterolatki
z Przedszkola
Sióstr Prezentek
sp´dzi∏y bardzo
aktywnie. W towarzystwie mojej
skromnej osoby
poznawa∏y podczas leÊnych wycieczek zasady zachowania si´ w lesie, uczàc si´ jednoczeÊnie szacunku do Êwiata natury.
Cz´Êci przyrodniczej towarzyszy∏y
warsztaty plastyczne, podczas których przedszkolaki wykonywa∏y odciski tropów zwierzàt, kasztanowe figurki i kola˝e z liÊci. Zaj´cia w terenie

prowadzone by∏y metodami aktywnymi, przy
wykorzystaniu gier i zabaw dydaktycznych.
W pi´knej jesiennej
scenerii maluchy zbiera∏y dary lasu i uczy∏y
si´ rozpoznawaç niektóre gatunki drzew,
s∏ucha∏y leÊnych opowieÊci i... za˝ywa∏y
sporo ruchu na Êwie˝ym powietrzu. Chocia˝ wraca∏y zm´czone, to jednak uÊmiech
na ich twarzach mówi∏
sam za siebie.

Mistrzowie Dzielnicy w pi∏ce
koszykowej
3 listopada 2011 r. zakoƒczy∏y si´ Mistrzostwa
Dzielnicy Wawer Szkó∏ Podstawowych w koszykówce ch∏opców.
Uczniowie Szko∏y Podstawowej Nr 86 uplasowali si´ na I miejscu na 11 szkó∏ podstawowych. B´dà reprezentowaç naszà Dzielnic´ na
forum Warszawy. Mistrzom goràco gratulujemy.
Rozegrane mecze:
Eliminacje: SP 86 – SP 109
17:16
SP 86 – SP 138
21:2
SP 86 – SP „˚agle”
34:6
1/4 fina∏u: SP 86 – SP 124
23:12
SP 86 – SP „Felicjanki” 13:21
1/2 fina∏u: SP 86 – SP 195
24:20
Fina∏:
SP 86 – SP 109
26:17
Oto Mistrzowie Dzielnicy Wawer w pi∏ce koszykowej: Marek Kubacki, Dominik GoÊ, Pawe∏ Go-

17 listopada, w Przedszkolu Sióstr Prezentek
przy ul. VII Poprzecznej w Aninie, odby∏o si´ uroczyste wr´czenie dyplomów i nagród ksià˝kowych dla dzieci uczestniczàcych w programie
„Mali artyÊci – przyrodnicy”. Projekt zosta∏ zre-

alizowany dzi´ki dotacji z Biura Edukacji Miasta
Sto∏ecznego Warszawy, przy wspó∏pracy z Warszawskim OÊrodkiem Fundacji Âwiat∏o-˚ycie.
Jego koordynatorkà by∏a Aleksandra Lutoborska, a realizatorami – Ma∏gorzata Matyka oraz
Piotr Wawry∏o.
Ma∏gorzata Matyka
malgorzata.matyka@gmail.com
fot. Pawe∏ Lutoborski oraz s. Daniela

Polska – moja
Ojczyzna
∏´bski, S∏awomir Âluzek, Tomasz ZyÊk, Mariusz
Guga∏a, Wiktor Polepa, Karol Karpisiak, Marcin
Zwierzchowski, Adam Krawczyƒski, Arkadiusz
Bia∏obrzewski, (Robert Ry∏ko, Krystian Kisielewicz – eliminacje, Adrian Prosiƒski – 1/4 fina∏u).

W przeddzieƒ rocznicy odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci – 10 listopada w Przedszkolu
nr 110 im. Warszawskiej Syrenki odby∏a si´ Akademia Patriotyczna „Polska – moja Ojczyzna”.

SP 86

Wystarczy tak niewiele, by
pomóc niedo˝ywionym dzieciom
Co czwarte polskie dziecko ˝yje w ubóstwie.
Problem dotyka nie tylko tzw. „marginesu spo∏ecznego”, jak to si´ stereotypowo uwa˝a, ale
ca∏ej Polski. Fundacja „Razem Lepiej” zorganizowa∏a Dzieƒ Dobrego G∏oda, aby bezpoÊrednio
pomóc dzieciom ˝yjàcym w biedzie.
Akcja ma za zadanie poszerzyç ÊwiadomoÊç spo∏ecznà dotyczàcà problemu
g∏odu w naszym kraju. Jej
g∏ównym celem jest bezpoÊrednia walka z g∏odem,
a ideà: dziel´ si´ z g∏odujàcymi tym, co wyda∏bym jednego dnia na ˝ywnoÊç dla siebie. Zaoszcz´dzone w ten sposób pieniàdze mo˝na wp∏acaç na konto akcji: ALIOR
BANK 70 2490 0005 0000 4600 6088 5290

12

(w tytule wp∏aty wpisujàc „DAR”) lub wysy∏ajàc
sms o treÊci „DAR” na nr 73165 (ca∏kowity koszt
wiadomoÊci 3 z∏ + VAT).
Jeden sms to jeden posi∏ek dla g∏odnego dziecka.
Zgromadzone Êrodki przeznaczone zostanà na ˝ywnoÊç dla g∏odujàcych
w naszym kraju oraz na
pomoc dla nich, by sami mogli zapewniç sobie
utrzymanie.
Honorowy patronat nad
akcjà objà∏ Rzecznik Praw Dziecka.
Wi´cej informacji na stronie: www.ddg.org.pl

Przedszkolaki deklamowa∏y wiersze, które
by∏y przeplatane pieÊniami patriotycznymi.
Przyswajaniu treÊci s∏u˝y∏a dekoracja z symbolikà narodowà, jak równie˝ portret Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego. Przedszkolaki chórem odÊpiewa∏y Hymn Narodowy we w∏aÊciwej atmosferze i postawie. Nast´pnie uda∏y si´ pochodem
z flagami i kwiatami bia∏o-czerwonymi pod pamiàtkowà tablic´ poÊwi´conà obroƒcom Falenicy, gdzie zapali∏y znicze ku ich pami´ci.

Fundacja „Razem Lepiej”

Anna Mikulska
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- 23.12.2011 r., godz. 16.30 – Elizabeth Grierson „Studnia na koƒcu Êwiata”,
- 27.12.2011 r., godz. 13.00 – Andrew Lang
„Z∏oto z Fairnilee”,
- 30.12.2011 r., godz. 16.30 – Elizabeth Grierson „¸owca fok i tryton”.
Niepe∏nosprawni w bibliotece
● Warsztaty komputerowe dla osób niepe∏nospraw nych z Chaty z Pomys∏ami – podstawy obs∏ugi
komputera (w Êrody w godz. 9.00–10.00). Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Warsztaty Integracyjne dla Niepe∏nosprawnych
„Chata z Pomys∏ami”. 15, 22 i 29 grudnia, godz.
11.00. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
Warsztaty plastyczne
● Kolejne spotkanie w ramach projektu o przyjaêni,
tworzenie masek b´dàcych ilustracjami bajek Krasickiego, Wypo˝yczalnia Nr 82, Miedzeszyn, ul.
Agrestowa 1.

●

●

●

„Zabawki na choink´” – warsztaty dla dzieci (12
i 19 grudnia, godz. 12.00). Wypo˝yczalnia Nr 59,
ul. Króla Maciusia 10, Marysin Wawerski.
„Kartki Êwiàteczne” – warsztaty plastyczne
(14 grudnia, godz. 12.00). 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.

Zaj´cia ruchowe dla najm∏odszych
„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.
● „Maluchy na B∏´kitnej” – zaj´cia ruchowo-edukacyjne w formie zabawy dla dzieci w wieku 2–3 lata. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, dziadkami,
opiekunami we wtorki w godz. 10.30–12.00. Prowadzàca Anna Gruszczyƒska (607 921 142). Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
●

Zmiany w wawerskich szko∏ach

Zespó∏ Szkó∏ nr 114, ul. Alpejska 16
W zesz∏ym miesiàcu mieliÊmy przyjemnoÊç przedstawiç Paƒstwu zmiany jakie nastàpi∏y w Zespole
Szkó∏ nr 115 przy ulicy Króla Maciusia. W tym numerze przedstawimy Zespó∏
Szkó∏ nr 114, który powsta∏
z po∏àczenia Gimnazjum
nr 103 i XXVI Liceum Ogólnokszta∏càcego
w Warszawie. Funkcj´ dyrektora powierzono
Pani Magdalenie Sitnickiej. Poni˝ej przedstawiamy wywiad z nowà Panià Dyrektor.
WWS: Co sk∏oni∏o Panià do ubiegania si´
o stanowisko dyrektora Zespo∏u Szkó∏ nr 114?
M.S.: Od 2004 r. pe∏ni∏am funkcj´ wicedyrektora, a od 2006 r. dyrektora Gimnazjum nr 103.
Kiedy postanowiono po∏àczyç Gimnazjum nr 103
i XXVI LO w Zespó∏ Szkó∏ nr 114 zdecydowa∏am
si´ wziàç udzia∏ w konkursie na dyrektora tego Zespo∏u. Moje doÊwiadczenie i w∏asna wizja szko∏y
sta∏y si´ inspiracjà do podj´cia tej decyzji. Du˝e
znaczenie majà tak˝e dotychczasowe sukcesy
Gimnazjum nr 103, tj. utworzenie klas integracyjnych, zorganizowanie klas dwuj´zycznych, wymiana mi´dzynarodowa m∏odzie˝y oraz organizacja dwóch Wawerskich Konferencji OÊwiatowych

Uwaga Absolwenci SP nr 86!
W maju 2012 r. Szko∏a Podstawowa nr 86
w Warszawie, ul. Koryncka 33, b´dzie obchodzi∏a Jubileusz 50-lecia. Zwracamy si´ z serdecznà proÊbà do wszystkich absolwentów
i przyjació∏ szko∏y o przekazywanie opisanych
pamiàtek zwiàzanych z historià szko∏y (zdj´cia nauczycieli, uczniów itp.). Wszystkie pamiàtki (gwarantujemy ich zwrot) b´dà prezentowane na wystawach podczas Jubileuszu.
Mo˝liwy tak˝e kontakt drogà e-mailowà:
zs116@edu.um.warszawa.pl

poÊwi´conych uczniom niepe∏nosprawnym.
Dodatkowo organizowaliÊmy ró˝ne konkursy o zasi´gu dzielnicowym i warszawskim. Chcia∏abym
pewne pomys∏y i projekty realizowaç i kontynuowaç w∏aÊnie w Zespole Szkó∏ nr 114, korzystajàc
równie˝ z bogatego doÊwiadczenia XXVI Liceum.
Dlaczego wybra∏a Pani w∏aÊnie t´ szko∏´?
Jakie nadzieje Pani z nià wià˝e?
Wybór szko∏y wynika∏ z sytuacji – z decyzji o powo∏aniu od wrzeÊnia 2011 r. zespo∏u szkó∏. Stan´∏am przed wyzwaniem, czy podo∏am, czy mój pomys∏ na szko∏´ b´dzie dobry? Zamierzam wzbogaciç ofert´ ZS nr 114 poprzez wdra˝anie nowoczesnych metod kszta∏cenia i wychowania, opartych
na solidnym i stale doskonalonym warsztacie pracy nauczycieli. Zale˝y mi na doskonaleniu technologii informacyjnej i multimedialnej, chcia∏abym
wprowadziç na poziomie obu szkó∏ metod´ projektu oraz zadbaç o w∏aÊciwà komunikacj´ uczniów
w j´zyku ojczystym i j´zykach obcych. Zale˝y mi,
aby szko∏a posiada∏a wysoki presti˝, by∏a miejscem dobrych relacji mi´dzyludzkich, w którym
m∏ody cz∏owiek czerpie radoÊç z uczenia si´ i realizuje swoje marzenia. Wspólnie z nauczycielami
i Êrodowiskiem lokalnym chcia∏abym osiàgnàç
u naszych uczniów poczucie dumy z przynale˝noÊci do spo∏ecznoÊci szkolnej Zespo∏u
Szkó∏ nr 114.
Czy mo˝e Pani powiedzieç nam coÊ
o sobie? Jakie ma Pani zainteresowania?
Z wykszta∏cenia jestem
pedagogiem
szkolnym, w oÊwiacie
pracuj´ od ponad 20
lat. Prac´ pedagogicznà rozpocz´∏am jako
nauczyciel
historii

Konkursy/ Testy/Quizy
● „Sówka màdra g∏ówka” – zagadki i ∏amig∏ówki dla
dzieci w wieku 6–10 lat w Êrody 14 i 21 grudnia,
godz. 12.00–12.30, Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer,
ul. B∏´kitna 32.
● Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka na podstawie
ksià˝ki „Tajemnica meczu” Martina Widmarka,
Helen Willis dla dzieci w wieku 7–9 lat. Oddzia∏
dzieci´cy, Anin, ul Trawiasta 10.
● Konkurs plastyczny dla dzieci 6–9 lat (kl. I–III SP)
pt. „Choinka w lesie” – wykonanie ilustracji do
wiersza Ewy Szelburg-Zarembiny. Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul Trawiasta 10.
● Konkurs literacki dla dzieci w wieku 10–12 lat
(kl. IV–VI SP) pt. „Tomek Sawyer rozwiàzuje
zagadk´ kryminalnà” na podstawie ksià˝ki Marka
Twaina „Tomek Sawyer detektywem”. Oddzia∏
dzieci´cy, Anin, ul Trawiasta 10.
èród∏o:
Wydzia∏ Kultury Urz´du Dzielnicy Wawer
i WOS w ówczesnej Szkole Podstawowej nr 204
przy ulicy Bajkowej. Z „Bajkowà” ∏àczà mnie
wspania∏e wspomnienia i du˝y sentyment. Bardzo lubi´ prac´ z m∏odzie˝à. Lubi´ aktywny wypoczynek m.in. jazd´ na rowerze, sporty wodne.
Lubi´ te˝ dobry film.
Co sàdzi Pani o dzisiejszej m∏odzie˝y?
Lubi´ m∏odzie˝. Jako pedagog pomagam rozwiàzywaç ró˝ne problemy m∏odym ludziom. Uwa˝am, ˝e sà wÊród nich ludzie prawi, szlachetni, bardzo wra˝liwi. Czasami zdarza si´ komuÊ zab∏àdziç,
ale to my, doroÊli, musimy pomóc m∏odym ludziom odnaleêç w∏aÊciwe wyjÊcie z trudnej sytuacji. To nie jest ∏atwe, ale czy ktoÊ obiecywa∏ nam,
˝e w ˝yciu b´dzie zawsze mi∏o, ∏atwo i przyjemnie?
Jakich rad udzieli∏aby Pani uczniom, aby
osiàgali w ˝yciu sukcesy?
Odpowiedê jest niestety banalna. MyÊl´, ˝e sukcesy osiàgajà ludzie pracowici, konsekwentni, ale
troch´ przys∏owiowego szcz´Êcia te˝ potrzeba.
Jakie cechy powinien posiadaç idealny nauczyciel?
„Idealny nauczyciel” – to takie trudne okreÊlenie. Mog∏abym wymieniç kilka cudownych cech,
ale myÊl´, ˝e dobry nauczyciel to ten, który lubi
m∏odzie˝, jest empatyczny i wiarygodny.
Bardzo dzi´kujemy Pani za rozmow´ i ˝yczymy realizacji zamierzonych celów.
Ilona Szymaƒska
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„Serduszko dla Dzieci”
– optymalizujemy narz´dzia!
Fundamentem ka˝dej organizacji pozarzàdowej
czy instytucji pomocy spo∏ecznej jest zespó∏.
Od jego profesjonalizmu i zawodowej jakoÊci zale˝à efekty Êwiadczonych us∏ug. Istotne sà predyspozycje i kompetencje jednostkowe ka˝dego
cz∏onka zespo∏u, ale równie˝ merytoryczna wiedza „operacyjna”. Polski system kszta∏cenia pracowników trzeciego sektora jest zorientowany
zdecydowanie zbyt teoretycznie, niewystarczajàco przygotowuje przysz∏ych „pomagaczy” do
pracy w realnym Êrodowisku. A jest to bardzo
trudna i specyficzna praca. Kluczowe jest w niej
zbudowanie kontaktu, a w dalszej perspektywie
wi´zi z ludêmi z grup zagro˝onych marginalizacjà
spo∏ecznà, majàcymi liczne deficyty rozwojowe
i edukacyjne oraz negatywne doÊwiadczenia
w kontaktach z instytucjami. Podstawowym narz´dziem, którym w realizacji tego zadania dysponuje „pomagacz” jest jego w∏asna osobowoÊç.
Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” realizuje projekt szkoleniowy „Wszechstronny wolontariusz – realnà si∏à organizacji”, finansowany ze
Êrodków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Z w∏asnego doÊwiadczenia wiemy, ˝e praca w Êrodowisku zmarginalizowanym, b´dàc trudnà i emocjonalnie obcià˝ajàcà, wymaga nieustannego podnoszenia swoich kompetencji osobowoÊciowych
i kwalifikacji zawodowych. S∏u˝y to nie tylko efektywnemu wykonywaniu swoich obowiàzków, ale
te˝ nies∏abnàcemu czerpaniu satysfakcji z pracy
i przeciwdzia∏aniu syndromowi wypalenia zawodowego. Projekt „Wszechstronny wolontariusz
– realnà si∏à organizacji” stwarza takà mo˝liwoÊç.
Celem dobrego szkolenia nie jest nauka metod
i technik, ale poszerzenie ÊwiadomoÊci, impuls do
poszukiwaƒ w∏asnej drogi rozwoju zawodowego.
Podczas treningu interpersonalnego ka˝dy
z uczestników otrzymuje wyczerpujàce informacje
zwrotne na temat tego, jak jest odbierany i rozumiany przez pozosta∏ych cz∏onków grupy, mo˝e
poznaç w∏asne deficyty i mocne strony. Ma okazj´
do zmierzenia si´ z w∏asnymi trudnoÊciami, l´kami, uprzedzeniami w kontaktach interpersonalnych. Trening jest równie˝ okazjà do poznania procesów zachodzàcych w grupie, jej dynamiki oraz
tkwiàcych w niej mo˝liwoÊci rozwojowych. Ka˝dy
z szeÊçdziesi´ciu uczestników projektu w takim
treningu b´dzie bezp∏atnie uczestniczy∏.
Druga cz´Êç projektu to cykl dziewi´ciu weekendowych warsztatów organizowanych w dwóch
odr´bnych modu∏ach tematycznych: „psycho-pedagogika” i „ekonomia spo∏eczna”. Beneficjenci projektu to wolontariusze, studenci lub pe∏-

noletni licealiÊci wià˝àcy swojà przysz∏oÊç zawodowà z sektorem us∏ug spo∏ecznych. W zale˝noÊci od wybranego modu∏u, uczestnicy b´dà
– w formule warsztatowej – zdobywaç wiedz´
z zakresu: formu∏owania diagnozy, budowania
programów korekcyjnych, pracy z grupà, socjoterapii, pracy w Êrodowisku lokalnym (psycho-pedagogika) oraz marketingu spo∏ecznego,
PR-u w organizacjach pozarzàdowych, wspó∏pracy mi´dzysektorowej (ekonomia spo∏eczna).
Adam Nyckowski
Pe∏nà wersj´ artyku∏u znajdà Paƒstwo na
naszym portalu pod adresem: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/775

W weekend 17–18 grudnia odb´dà si´ dwie
du˝e imprezy biegowe: w sobot´ o godz. 11.00
IX Zimowe Biegi Górskie w Falenicy (pierwszy
w cyklu 6 biegów prze∏ajowych) na dystansie 10 km organizowane przez UKS Falenica
Wawer i UKS Biegaczek Bemowo (szczegó∏y:
www.biegigorskie.pl/ix-zimowe-biegi-gorskie/.
Zg∏oszenia w dniu imprezy, wpisowe 5 z∏),
a w niedziel´ równie˝ o 11.00 MIENIA WINTER
TRAIL'2011 na dystansie 7,5 km organizowany
przez Fundacj´ Extreme Sports (szczegó∏y:
www.funexsports.pl/mienia/. Zg∏oszenia e-mailem, przez formularz lub w dniu imprezy [o ile
nie zostanie wyczerpany limit 200 uczestników], wpisowe 10 z∏).
W imieniu organizatorów obu biegów serdecznie zapraszamy!
Redakcja

Tajemnice Nowego Anina

Pan Wies∏aw urodzi∏ si´
w centrum Warszawy. We
wczesnym
dzieciƒstwie
chorowa∏ na p∏uca. Rodzice
zacz´li rozglàdaç si´ za
miejscem, które mia∏oby
korzystny wp∏yw na jego
zdrowie. Bardzo dobrà opini´ mia∏ wówczas Anin
i tam w∏aÊnie osiedlili si´ paƒstwo K.
Pierwsze domy Nowego Anina powstawa∏y
przy szosie lubelskiej. Poczàtkowo nazwy ulic
by∏y powiàzane z wojskiem i postacià Pi∏sudskiego. Dzisiejsza Homera nazywa∏a si´ Legionów.
Nast´pne – Beliny Pra˝mowskiego, Kosynierów.
Nazewnictwo zmieniono po II wojnie, potem –
po przy∏àczeniu Anina do Warszawy, w 1951 r.
Nie wszystkie wojenne wspomnienia pana Wies∏awa sà ponure. W 1939 r. sàsiad major Galbasz
podczas bombardowania le˝a∏ na tarasie i strzela∏
rewolwerem do samolotów niemieckich. Obok
mieszka∏ pan Wiszowaty, dyrektor fabryki amunicji
w Rembertowie (zak∏ad „Pocisk”). Dalej po∏o˝ony
by∏ dom Lotta, du˝a willa z basenem. Przed najazdem Niemców w∏aÊciciel ˝ydowskiego pochodzenia zdà˝y∏ uciec. Podczas wojny dzieci aniƒskie
uczy∏y si´ tutaj p∏ywaç, urzàdza∏y nawet zawody
p∏ywackie. Dom zajmowa∏y zakonnice, które za prawo wejÊcia na kàpiel pobiera∏y op∏at´ 2 z∏. W upalne dni dzieci przebywa∏y tutaj od rana. Na znak matki, która wywiesza∏a na balkonie bia∏e przeÊcierad∏o,
w strojach kàpielowych p´dzi∏y do domów na
obiad. Wraca∏y szybko
PRACE WYSOKOÂCIOWE
i oszcz´dza∏y na op∏acie
„PO LINIE”
za kolejne wejÊcie.
Zimà dzieciarnia
uprawia∏a sport na
„Delmaku”, piaszczystej górce po drodze
do przedwojennej ga-

Faktura VAT

☎ 513-148-238, 606-808-358

• ODÂNIE˚ANIE DACHÓW, POSESJI
• WYCINANIE, PODCINANIE DRZEW
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Z A P R A S Z A M Y
wszystkich zwolenników biegania

jówki Ignacego Delmaczyƒskiego, po∏o˝onej blisko szosy lubelskiej. Dzieci zje˝d˝a∏y na sankach, niektóre próbowa∏y swoich si∏ na nartach.
Wieczorami na nartach zje˝d˝ali tutaj Niemcy.
Pan Wies∏aw si´ga pami´cià kolejnych aniƒskich posiad∏oÊci. Znana przedwojenna aktorka
Maria Malicka mieszka∏a naprzeciwko dzisiejszego Instytutu Kardiologii. Pod swoim domem
mia∏a scen´, na której przygotowywa∏a si´ do
kolejnych ról. Uczniowie, wychodzàc ze szko∏y,
cz´sto tam zaglàdali, lubili na tej scenie si´ wyg∏upiaç. W czasie wojny dom artystki zosta∏
uszkodzony, dziÊ ju˝ nie ma po nim Êladu.
Najgorsze widma okupacji zwiàzane sà z rozstrzelaniem mieszkaƒców Wawra w nocy z 26 na
27 grudnia 1939 r. Ponadto, jako harcerz Szarych
Szeregów, pan Wies∏aw uczestniczy∏ w wielu niebezpiecznych akcjach, m.in. zbieraniu po lasach
amunicji i przygotowywaniu si´ do walki poprzez
marsze na orientacj´, rzuty granatem, czo∏ganie si´,
nauk´ pierwszej pomocy. Bardzo trudny by∏ dost´p
do nauki szkolnej, legalne by∏y tylko zawodówki.
Nauczyciele ryzykowali ˝yciem poprzez organizacj´
tajnych kompletów w domach prywatnych. Ponownym zagro˝eniem dla mieszkaƒców by∏ front
w 1944 r., który przebiega∏ mi´dzy Aninem a Mi´dzylesiem. Wówczas m∏odego Wies∏awa, jak wi´kszoÊç pozosta∏ych m´˝czyzn z tego terenu, zabrano
do obozu pracy w Pruszkowie. Na szcz´Êcie bohaterowi naszej opowieÊci uda∏o si´ stamtàd uciec.
Po wojnie nasta∏ czas odbudowy osiedla. Stolica by∏a ca∏kowicie zniszczona, o mieszkania by∏o
bardzo trudno. Wprowadzono nakaz obowiàzkowego udzielania kwaterunku tym, którzy znaleêli
si´ bez dachu nad g∏owà. Opuszczone domy przejmowa∏a w∏adza, rozdajàc je mi´dzy siebie czy
przyznajàc zas∏u˝onym artystom, m.in. literatom.
W ten sposób, w dowód uznania, Julian Tuwim
otrzyma∏ pi´knà will´ z du˝ym ogrodem – t´ samà,
cd. na str. 15 ➽
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to jak zabaw´... Dzisiaj
zaczyna si´ dziaç coÊ
ciekawego, ludzie chcà
Z poczàtkiem XXI w. dobry cieÊla znów by∏ poÊwidermajera. Ta potrzeba powrotu do przesz∏oszukiwany. Umiej´tnoÊç rekonstrukcji ozdobnej
Êci uwidacznia si´ coraz bardziej w nowej archibalustrady czy wieƒczàcego dach pazdura statekturze naszego rejonu. Umiej´tnoÊci tradycyjwa∏a si´ nieoceniona. Tymczasem specjalistów
nych cieÊli okaza∏y si´ bardzo przydatne tak˝e
od laubzegowych drewnianych wycinanek by∏o
przy budowie nowych obiektów w stylizacji Êwiju˝ niewielu. Na naszym terenie t´ cennà umiej´tdermajer. G∏ównie na terenie Otwocka i Józefowa
noÊç przechowa∏a rodzina Jesiotrów z Józefowa:
powsta∏o wiele nowych domów z elementami teStanis∏aw Jesiotr (1919–2010), nast´pnie jego
go stylu, o czym pisa∏am ju˝ w czerwcowym nusyn Henryk, potem wnuk Dariusz. Od lat niemerze WiadomoÊci. Nic dziwnego zatem, ˝e do
zmiennie rodzina ta zajmuje si´ stolarstwem i ciezawodu wkracza nowe pokolenie stolarzy
i snycerzy specjalizujàcych si´
w wycinaniu roÊlinnych czy
zwierz´cych motywów przy
pomocy tradycyjnych i nowoczesnych narz´dzi stolarskich.
Przy projektowaniu i rozrysowywaniu wzorów z pomocà
przychodzà techniki komputerowe i coraz liczniejsza dokumentacja detali architektonicznych, gromadzona przez lata
przez miejscowych architektów
zaanga˝owanych w promocj´
stylu Êwidermajer.
DziÊ mo˝na zaryzykowaç
stwierdzenie, ˝e moda na Êwidermajer bardzo powoli powraca. Mieszkajàc na trasie liNowoczesna architektura ze stylizacjà Êwidermajer
nii otwockiej wypada byç posielkà. Spod ich r´ki wysz∏o wiele tutejszych Êwisiadaczem choçby namiastki Êwidermajerowej
dermajerów. Równie˝ pan Roman Jakubiec, ciewerandy w postaci bogato zdobionego balkonu
Êla i snycerz, wykona∏ w okolicy wiele rekonlub ogrodowej altany. To jednak wcià˝ zbyt mastrukcji zniszczonych elementów starych drew∏o, aby odbudowaç to˝samoÊç regionu i uczyniç
niaków. W rozmowie z p. Robertem LewandowÊwidermajer jego wizytówkà. Bez wsparcia
skim przytoczonej w publikacji „Twórcy stylu
miejscowych w∏adz i zaanga˝owania odpowiedÊwidermajer” pan Roman wspomina∏: – Pierwnich Êrodków finansowych ciàgle wydaje si´ to
szà Êwidermajerowà balustrad´ zrobi∏em w Józeniemo˝liwe.
fowie przy ul. Wyszyƒskiego. Wtedy traktowa∏em
Dorota Choiƒska

Âwidermajerowa snycerka powraca
Letniskowy charakter rejonu linii otwockiej ju˝
z koƒcem XIX w. znalaz∏ odzwierciedlenie w tutejszej
architekturze. Bogato zdobione Êwidermajery najliczniej wznoszono na tych terenach w okresie mi´dzywojennym. Wówczas równie˝ wyspecjalizowa∏a si´ grupa cieÊli budujàcych stylowe domy z ozdobnymi zwieƒczeniami
dachu oraz obszernymi werandami.
Po wojnie pozbawione nadzoru w∏aÊcicielskiego drewniaki zamieni∏y si´ w pustostany,
a nast´pnie objà∏ je kwaterunek. Brak zainteresowania ich rewitalizacjà powodowa∏ tak˝e zanikanie niewykorzystywanych ciesielskich
umiej´tnoÊci. Powstajàce po wojnie nowe domy
nie nawiàzywa∏y ju˝ charakterem do przedwojennej zabudowy. CieÊle zajmowali si´ g∏ównie
odnowà starej wi´êby dachowej lub budowaniem dachów w nowych budynkach. Kiedy
w latach 70. zacz´to budowaç prostopad∏oÊcienne klocki pozbawione spadzistych dachów
oraz wszelkich elementów ozdobnych, cieÊle
wykonywali g∏ównie prace stolarskie przy produkcji drewnianych okien, drzwi, pod∏óg i tak
modnej wówczas boazerii.
W drugiej po∏owie lat 80. na skutek dzia∏ania
nowej ustawy „Prawo lokalowe” z 1986 r. niektórzy w∏aÊciciele Êwidermajerów odzyskali swojà
rodzinnà w∏asnoÊç i przystàpili do prac renowacyjnych. Równie˝ nowi inwestorzy korzystali
z pe∏nej swobody w kszta∏towaniu architektury
nowo powstajàcych obiektów. Zawód ciesielski
nabiera∏ coraz wi´kszego znaczenia w kszta∏towaniu konstrukcji domów oraz wykonawstwa
ozdobnych elementów architektonicznych.

Dom Lotta po remoncie
która niegdyÊ nale˝a∏a do Lotta. Poeta mieszka∏
tu z ˝onà i z siostrà (Irenà Tuwim, t∏umaczkà
ksià˝ek), tworzy∏ i udziela∏ si´ w szkole powszechnej pani Puchalskiej przy IX Poprzecznej.
Po Êmierci Tuwima will´ przy ulicy Zorzy 19
przejà∏ by∏y premier Piotr Jaroszewicz. To z jego
inicjatywy w pobli˝u domu powsta∏ oÊrodek
zdrowia dla mieszkajàcych tutaj dygnitarzy.
Szpital przekszta∏ci∏ si´ w dziÊ ogólnodost´pny
Instytut Kardiologii. Tragiczny by∏ koniec tego

szefa rzàdu. Jaroszewicz i jego ˝ona
zostali zamordowani we w∏asnym domu w nocy z 31 sierpnia na 1 wrzeÊnia
1992 roku. Napad mia∏ prawdopodobnie pod∏o˝e polityczne, zabójcy przeszukiwali gabinet by∏ego premiera.
Do tej pory nie ustalono sprawców ani
motywu zbrodni. Przez wiele lat nikt nie
chcia∏ w tej posiad∏oÊci zamieszkaç,
dopiero niedawno dom zosta∏ zakupiony, odremontowany i zamieszkany
przez nowych w∏aÊcicieli.
SpoÊród innych niezwyk∏ych mieszkaƒców Nowego Anina mo˝na wspomnieç matk´ Krzysztofa Baczyƒskiego. Stefania
Zieleƒczyk mieszka∏a po wojnie w dworku przy
ulicy Kajki, w pobli˝u
skrzy˝owania z ul. Odrodzenia. Stylowy budynek zosta∏ niestety
wyburzony, na to miejsce postawiono nowoczesny domek jednorodzinny. W tej cz´Êci

osiedla mieszka∏ te˝ Grycan, dziÊ firmujàcy swoim
nazwiskiem pierwszà znakomità aniƒskà cukierni´.
Brukowanie ulic Nowego Anina zacz´∏o si´
dopiero w latach 70. Jako pierwszà utwardzono
ulic´ Homera, inicjatorem tego by∏ przemys∏owiec Olszyƒski. Dzia∏ki nie by∏y tutaj nigdy tak
du˝e jak na terenie Starego Anina, mia∏y oko∏o
2000 metrów, dziÊ przewa˝nie sà podzielone
na pó∏. Wi´kszoÊç domków ma nowoczesny, kubistyczny kszta∏t, przy ulicy Zorzy wybudowano
bloki. Urok temu miejscu nadajà pojedyncze domy przedwojenne, leÊny drzewostan, przede
wszystkim sosny i Êwierki, oraz niezwyk∏a, tajemnicza przesz∏oÊç ocala∏a w pami´ci najstarszych mieszkaƒców.
Joanna Czy˝
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
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. 695-622-848.
◗ 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.
◗ Pomog´ w opracowaniu i wdro˝eniu GMP/GHP
i HACCP, posiadam wiedz´ teoretycznà i praktycznà w tym zakresie. Agnieszka 696-573-176.
◗ Us∏ugi alpinistyczne, odÊnie˝anie posesji oraz
dachów, us∏ugi ogrodowe, prace porzàdkowe
(grabienie, podcinanie krzewów), wycinanie
drzew, podcinanie ga∏´zi. tel. 513-148-238.
◗ 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.
Wawer i okolice.
◗ Mà˝ na godziny tel. 530-55-66-28.
◗ Pracownia protetyczna. Szeroki zakres us∏ug.
Naprawy protez w ciàgu 1h. Protezy akrylowe,
szkieletowe, acetylowe – ceny promocyjne.
Szybkie terminy. Dla emerytów zni˝ki. tel.
533-636-484.
◗ KOMPUTERY, sieci bezprzewodowe, instalacja,
naprawa, konserwacja, kopie zapasowe wa˝nych danych, oprogramowanie szyte na miar´,
obs∏uga firm i osób prywatnych, dojazd w granicach Wawra GRATIS. 505-274-274.
◗ Nie masz co zrobiç z u˝ywanymi nartami, butami narciarskimi, kaskami, kijami? Dzieci wyros∏y ze sprz´tu? Zadzwoƒ – wycenimy i przyjedziemy do Paƒstwa. Tel.: 602 231 318, e-mail: etenis@wp.pl
◗ Pod∏àczenia kuchenek gazowych i elektrycznych, karty gwarancyjne, naprawy, przeglàdy
i konserwacje piekarników gazowych, piecyków ∏azienkowych itd. Posiadam wymagane
uprawnienia i kwalifikacje. Tel. 502-754-106.
◗ Z∏ota ràczka – drobne naprawy i remonty, tel.
601-313-561.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ anten telewizyjnych i sat.,
sieci kablowe, zbiorcze anteny, multiswitche.
Telewizja N, Cyfra +, Polsat i na kart´, Trwam.
Monta˝ telewizji przemys∏owej (kamer, monitoringu) Tel. 663-677-701, www.swiatanten.pl
◗ Geodezyjne us∏ugi – inwentaryzacje, mapy,
przy∏àcza, wytyczenia, uzgodnienia z ZUDP.
Tel. 601-820-713.
◗ Firma OGRODNICZA z Weso∏ej oferuje kompleksowe us∏ugi w zakresie projektowania, realizacji,
piel´gnacji ogrodów oraz automatycznego nawadniania. Zapytaj o promocj´ wa˝nà do koƒca
roku. www.greenpartner.pl tel. 504-167-731.

◗ Naprawy, instalacje urzàdzeƒ elektrycznych.
Uprawnienia. Tel. 533-994-664; 22 247 24 94;
serwis@elektrycznie.com.pl; zapraszamy na
www.elektrycznie.com.pl.
◗ Glazurnik-profesjonalista. 20 lat praktyki.
Tel. 501-805-046, (22) 783-24-28.
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli
jamników w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny, dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe.
Dojazd do klienta. Tel. 601-262-086.
◗ Internet bezprzewodowy superszybki do 100
mb/s, telewizja satelitarna. Do 6 miesi´cy bez
abonamentu. Zestaw satelitarny z monta˝em
– od 3z∏. Tel. 693 519 727.
◗ Us∏ugi malarskie. Malowanie mieszkaƒ, tarasów, ogrodzeƒ. Solidnie, tanio i terminowo.
Tel. 506-251-222.
◗ Wszelkie drobne domowe naprawy. Tel. 606478-725.
◗ Prace na wysokoÊciach z podnoÊnika i alpinistycznie, mycie okien, elewacji, dachów, malowanie dachów i elewacji, wycinki, regulacje drzew,
usuwanie pniaków, ODÂNIE˚ANIE dachów i posesji. 664-772-384, www.alpes.com.pl
◗ Meble, z∏om, makulatur´ itp. tanio odbior´.
Tel. 518-052-166 ca∏odobowo.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, Marysin, Anin, Mi´dzylesie, RadoÊç. 10 z∏\godz. Referencje. Tel.
508-045-871.
◗ Anteny! Monta˝ i naprawa anten satelitarnych
i naziemnych. www.tesat.eu Tel. 500 63 63 93
lub 515 500 620.
◗ Pies? Kot? ¸oÊ? Wszystkie 2-, 4-, 100-nogi
zapraszamy do Uprzejmego ¸osia, gabinetu weterynaryjnego w Mi´dzylesiu, przy Kossakowskiego 26/28, gdzie mi∏a obs∏uga czeka na Paƒstwa. Tel. 535 965 525 www.uprzejmy∏oÊ.pl
◗ Anteny satelitarne, telewizyjne, naziemne, Cyfra+, Polsat, N. Sprzeda˝, monta˝, naprawa,
akcesoria, kable, uchwyty, itp. W-wa Anin,
ul. B. Czecha 29. Tel;(22) 815-47-25.; 0-501123-566, www.lemag-tvsat.waw.pl
◗ Malowanie: biel 7 zl/m2, kolor 9 zl/m2, tel. 606478-725.
◗ WYNAJEM AUTOKARÓW – PRZEWÓZ OSÓB
– wycieczki szkolne, Êluby, pielgrzymki, wyjazdy
zagraniczne. 49 miejsc, DVD, WC, lodówka, cafe bar, mi∏a obs∏uga, atrakcyjne ceny. tel: 0-691665-661 e-mail: monika.szczechura@wp.pl
◗ Naprawy stolarskie mebli, okien, drzwi.
Tel.: 517-122-866; 505-772-890.
◗ Remonty mieszkaƒ, elektryka, hydraulika, glazura, cyklinowanie, malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg – szybko, solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel.: 785 972 835.
◗ Pomaluje szybko i solidnie Êciany w mieszkaniu na bia∏o lub kolorowo. Zajm´ si´ równie˝
u∏o˝eniem paneli pod∏ogowych czy bia∏ym
monta˝em. Tel. 500-215-601.

◗ Prowadz´ poszukiwania genealogiczne przodków. Rodowody wed∏ug ksiàg metrykalnych,
ziemskich i innych dokumentów. Cena do
uzgodnienia. Tel: 607-164-976.
◗ Geodeta uprawniony tel. 501-262-080.
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.
◗ Lekcje polskiego dla ambitnych maturzystów
i gimnazjalistów. Tel. 691 85 57 62.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem
do ucznia, profesjonalnie – u dyplomowanej
Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ TENIS – tanio udziel´ lekcji TENISA ZIEMNEGO poczàtkujàcym i zaawansowanym. Dojad´
na korty do ucznia (Wawer, Praga Pld. i okolice). Gwarantuj´ pe∏ne zaanga˝owanie i mi∏à
atmosfer´. Telefon: 604-974-313.
◗ 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.
◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI – nauka od podstaw, korepetycje wszystkie poziomy, posiadam certyfikat C1, z dojazdem Wawer, Wilanów, Weso∏a, tel. 663-778-776.
SPRZEDAM/ODDAM/ZAMIENI¢:
◗ Sprzedam wiertarki, prasy. Falenica. Tel.
602 689 128, 608 147 854.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà
3000 m2 + 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 pianinko grajàce ze Smyka dla
dziecka 3–6 lat; kuchni´ Chicco z akcesoriami dla dziecka od 4 lat.Tel. 601 34 67 89.
◗ Sprzedam spacerówk´ Maclaren dla bliêniàt,
stan b. dobry, Êpiworki, os∏ona od deszczu.
Wózek nie do zdarcia, goràco polecam
tel. 601-864-390.
◗ Sprzedam dzia∏k´ na Mazurach mi´dzy Oleckiem a Suwa∏kami – Lipówka o pow. 5963 m2,
w tym ok. 3000 m2 lasu, obok siedlisko –
mo˝liwoÊç budowy, do najbli˝szego jeziora
ok. 3 km, cena 12 000 z∏, tel. 509-867-137.
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki.
Tel. 889 970 189.

◗ Dzia∏ka do sprzedania na Mazurach mi´dzy Oleckiem a Suwa∏kami – Lipówka o pow. 9017 m2,
w tym ok. 6300 m2 lasu, w centrum wsi, przy asfalcie – mi´dzy siedliskami – pràd, woda, do jeziora ok. 3 km, cena 25 000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ Sprzedam osuszacz powietrza MASTER
DH 92, nowy, bardzo wydajnie osusza pomieszczenia z wilgoci i po zalaniu cena
5000 z∏. Tel. 504 503 852.
◗ KARMY dla psów i kotów oraz art. zoologiczne na Telefon z dostawà do domu GRATIS. Zapraszamy. Tel. 604-342-700, 602-323-800,
www.hauhau24.pl
◗ BHP, odzie˝ robocza, odzie˝ reklamowa, nadruki. Sklep – ul. Bronis∏awa Czecha 41, tel.
22 110 50 44, www.odziezdopracy.waw.pl, e-mail: odziezdopracy@interia.pl
◗ Sprzedam 8 mc OWCZARKA ÂRODKOWOAZJATYCKIEGO z rodowodem 604-342-700,
www.granteddreams.com
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà rozmiar 36/38 firmy
Cymberline 601 34 67 89.
◗ Sprzedam stó∏ drewniany, olcha – 110 cm x 65
cm oraz 3 kilimy we∏niane. Tel. 501 072 917.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej
Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy
pokryty blachà. tel 503 730 158.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Sprzedam materacyk kokosowy o standardowych wymiarach 120/60 cm. Okazyjna cena
tel. 601-864-390.
◗ Sprzedam kombinezon zimowy – nowy dla
dziecka, rozmiar 86/92. Tel. 605-077-751.
WYNAJM¢:
◗ Wynajm´ lokal biurowy, pow. 110 m kw. przy
ul. Kajki 76, tel. 691-031-812, e-mail: aneta_
pawlak_@op.pl
◗ Wynajm´ bezpoÊrednio 3 pokojowe, 80 m kw,
na osiedlu strze˝onym od zaraz 604-237-006.
KUPI¢:
◗ Kupi´ mieszkanie; komunalne, zad∏u˝one, z lokatorem, z lokatorem z przydzia∏u, z mo˝liwoÊcià wykupu, z dowolnym problemem prawnym; tel. 796-796-596.
SZUKAM PRACY:
◗ Podejm´ prac´ jako kierowca (lat 43), prawo
jazdy kat. B. Tel. 517-433-330.
◗ Aktorka szuka pracy dorywczej: sprzàtanie, prace domowe itp. lub pomoc- towarzyszenie osobie starszej. Okolice Wawra. Tel: 725 38 49 81.
DAM PRAC¢:
◗ Praca dodatkowa – Oriflame. Prosz´ dzwoniç
od 17.00. Renata, tel. 607 626 430.

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
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„Spójrz na to trzeêwo” – problem uzale˝nieƒ
okiem filmowców-amatorów
Czwartego
listopada
w kinokawiarni „Stacja Falenica” odby∏ si´ przeglàd
amatorskich filmów krótkometra˝owych pt. „Spójrz
na to trzeêwo. Kino i terapia”, który by∏ podsumowaniem projektu filmowego
zapoczàtkowanego sierpniowym festiwalem filmowym „Mi∏oÊç i inne obsesje”. Organizatorzy – Klub Kultury „Falenica”,
Stowarzyszenie „Zaczarowana Doro˝ka” oraz
Stowarzyszenie Inicjatywa M∏odych „Razem”
przygotowali konkurs na amatorski film krótkometra˝owy dotyczàcy szeroko rozumianego zagadnienia uzale˝nieƒ.
Zg∏oszonych zosta∏o dziewi´ç prac, z czego
nagrodzono szeÊç – oprócz pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca przyznano równie˝ jedno
wyró˝nienie, nagrod´ publicznoÊci i nagrod´ re˝ysera – pana Roberta Stando, który uÊwietni∏
imprez´ swojà obecnoÊcià i krótkim wyk∏adem
pt. „Dekalog m∏odego filmowca”. Zakoƒczeniem
przeglàdu by∏a projekcja filmu dokumentalnego
pana Roberta pt. „X muza”.
Zanim obejrzeliÊmy nades∏ane filmy, mogliÊmy wys∏uchaç krótkiego wyk∏adu psychologa

– pani Karoliny Pniewskiej o tym, jak powstajà
i czym sà uzale˝nienia.
Same filmy prezentowa∏y bardzo ró˝ny poziom od najprostszego
i praktycznie surowego
nagrania po profesjonalnie
zmontowane
i udêwi´kowione produkcje. JeÊli chodzi
o treÊç, równie˝ mo˝na by∏o obejrzeç pe∏en
przeglàd znaczeƒ – od
dos∏ownie przedstawionego tematu do bardzo
luênych nawiàzaƒ. Zadanie jurorów nie by∏o wi´c ∏atwe.
Komisja konkursowa w sk∏adzie: Robert Stando, Karolina Pniewska, Marcin Dumieƒski, przyzna∏a nast´pujàce nagrody:
• I miejsce: „Niema Prawda” – Paula Broniszewska, Anna Niedziu∏ka, Kamila Trzaskowska;
• II miejsce: „Gameplay z ˝ycia” – Mateusz Zieliƒski;
• III miejsce: „Wyzwanie” – Piotr Ejsmont;

• Wyró˝nienie: „Mi∏osne tarapaty szczoteczki
Agaty” – Ewa Drozda.
Nagrod´ re˝ysera otrzyma∏ film „Kamil” Jana
Elczyka, a nagrod´ publicznoÊci – „Maska” Grupy Assunta.
Twórcy najlepszych filmów zostali zaproszeni
do wspó∏pracy przy organizowaniu kolejnego festiwalu filmowego w naszej dzielnicy.
Hanna Kowalska
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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!

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

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

