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Styczeƒ w Radzie Dzielnicy

Listy do redakcji

Na styczniowej sesji Rady
Dzielnicy dokonano drobnej
zmiany bud˝etowej na 2012
rok. Pomi´dzy dzia∏ami bud˝etowymi przeniesiono
kwoty 40 190 z∏ z kosztów
eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego na
gospodark´ targowiskami
i handel obwoêny oraz 26 000 z∏ z wykupu nieruchomoÊci pod budow´ ulic XVIII Projektowanej, Rad∏owej, Mozaikowej i Brzoskwiniowej na
wykup gruntu pod budow´ ul. I Poprzecznej. Powy˝sze zmiany nie zmieni∏y w ˝aden sposób
ogólnego bud˝etu Wawra.
Z prac w Radzie zrezygnowa∏ radny PO z Falenicy Jaros∏aw Jankowski. Rada musia∏a przyjàç
jego rezygnacj´ i stwierdzi∏a wygaÊni´cie mandatu. Opró˝nione miejsce zajmie kolejna osoba
z listy PO z Falenicy – pan Marek Wilczyƒski.
Z koƒcem roku zakoƒczy∏a si´ praca Komisji
Statutowej. Na sesji Rady Przewodniczàca Komisji
– radna Joanna Waligóra, przedstawi∏a sprawozdanie z jej pracy. Komisja Statutowa opracowywa∏a statuty Rad Osiedli oraz dokonywa∏a poprawek
w statucie Rady Dzielnicy. Cz∏onkowie Komisji
spotkali si´ na 16 posiedzeniach. Poza 13 nowymi

Rady osiedlowe

statutami Rad Osiedli Komisja przygotowa∏a szereg dokumentów uzupe∏niajàcych, takich jak: projekt karty do g∏osowania, projekt protoko∏u, projekt
karty m´˝a zaufania i in. Statuty przygotowane
przez Komisj´ podlega∏y konsultacjom spo∏ecznym i opiniowaniu przez prawników. Po przyj´ciu
niezb´dnych poprawek, projekty statutów skierowane zosta∏y do Przewodniczàcego Rady Dzielnicy celem przyj´cia ich przez Rad´ Dzielnicy.
Zarzàd Dzielnicy przedstawi∏ sprawozdanie
z wykonania inwestycji w minionym roku. Wedle
relacji Zarzàdu wykonanie inwestycji w 2011
roku w naszej dzielnicy to 89,1% wobec 86,8%
z roku 2010. Bioràc pod uwag´ kilkukrotne
zmiany bud˝etu w ciàgu roku, wynik jest dobry.
Gdyby nie problemy z wykupami gruntów wykonanie bud˝etu inwestycyjnego by∏oby jeszcze
lepsze. Podobny problem majà równie˝ inne
warszawskie dzielnice. Wynika on z d∏ugiej drogi odwo∏awczej i nieuregulowanych stanów w∏asnoÊciowych gruntów. Jeszcze lepiej wykonanie bud˝etu inwestycyjnego z ubieg∏ego roku
wypada w porównaniu do pierwszego roku minionej kadencji. W 2007 roku – pierwszym roku
minionej kadencji – wykonanie inwestycji wynios∏o zaledwie 68,1%.
Marcin Kurpios

Inwestycje oÊwiatowe w osiedlu Las
W dniu 13 stycznia 2012 roku na posiedzeniu Komisji OÊwiaty i Kultury Rady Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy zaprezentowano trzy koncepcje rozbudowy Szko∏y Podstawowej nr 128 i dzia∏ajàcego
przy niej przedszkola na ulicy Kadetów w osiedlu
Las. Propozycje nie ró˝ni∏y si´ znaczàco mi´dzy
sobà, jedynie rozmieszczenie i wykorzystanie pomieszczeƒ we wn´trzu budynku mia∏y byç inne.
We wszystkich trzech koncepcjach zak∏ada
si´ rozbudow´ obecnego budynku w kierunku
zachodnim. W dodatkowym skrzydle kompleksu
b´dzie znajdowaç si´ przedszkole. Ta cz´Êç budynku b´dzie mia∏a osobne wejÊcie od strony
ulicy Kadetów, ale równie˝ ∏àcznik ze szko∏à we
wn´trzu kompleksu, mniej wi´cej na przed∏u˝eniu po∏àczenia z obecnà sto∏ówkà i salà gimnastycznà. Zak∏ada si´ równie˝ niewielkà rozbudow´ starej cz´Êci budynku szko∏y i sto∏ówki.
Po zaprezentowaniu ró˝nic mi´dzy trzema koncepcjami przystàpiono do wyboru najlepszego rozwiàzania. Decydujàcy g∏os oddano dyrekcji przedszkola
i szko∏y podstawowej. Wybrana zosta∏a koncepcja
trzecia z propozycjà wprowadzenia drobnej poprawki.
Komisja OÊwiaty i Kultury podj´∏a uchwa∏´ o zaaprobowaniu tej koncepcji i zobowiàza∏a pracowni´ architektonicznà, by – uwzgl´dniajàc zaproponowanà
przez panie dyrektorki nieznacznà poprawk´ – przystàpi∏a natychmiast do sporzàdzenia zasadniczego
projektu rozbudowy szko∏y i przedszkola.
Wytypowany projekt zak∏ada dobudowanie
od strony zachodniej nowego pi´trowego budynku
mieszczàcego szeÊç oddzia∏ów przedszkolnych
oraz odpowiednià dla takiej liczby oddzia∏ów liczb´

szatni, ∏azienek i innych pomieszczeƒ techniczno-administracyjnych, dwie klatki schodowe, sal´ do
rytmiki i sal´ do zaj´ç gimnastycznych oraz wydzielonà cz´Êç dla rodziców/opiekunów przyprowadzajàcych i odbierajàcych swoje pociechy (poczekalnia, toaleta dla rodziców itp.). W zwiàzku z rozbudowà przedszkola oraz szko∏y (której przypadnà zwolnione przez przedszkole cztery sale) nieznacznej
rozbudowie ulegnie cz´Êç szko∏y z kuchnià i sto∏ówkà – b´dzie to przede wszystkim zwi´kszenie
pojemnoÊci sto∏ówki (ju˝ teraz kuchnia szkolna wydaje bowiem ponad 200 obiadów dziennie,
a po rozbudowie jej obcià˝enie jeszcze bardziej si´
zwi´kszy). Przewidziano równie˝ nieznacznà rozbudow´ budynku szkolnego przez wyd∏u˝enie go
o d∏ugoÊç jednej sali w kierunku po∏udniowym.
Obecny budynek przy ulicy Kadetów ma trzynaÊcie sal, w tym cztery zaj´te przez przedszkole.
Szko∏a posiada te˝ bibliotek´, sto∏ówk´ i Êwietlic´.
Po rozbudowie ca∏y kompleks b´dzie mia∏ szeÊç oddzia∏ów przedszkolnych, przy tej cz´Êci b´dzie te˝
sala do çwiczeƒ i szatnia. W starej cz´Êci budynku
znajdzie si´ trzynaÊcie sal szkolnych, trzy sto∏ówki,
biblioteka, sala gimnastyczna oraz szatnie z prawdziwego zdarzenia i pomieszczenia techniczne. Rozbudowa ma trwaç do 2014 roku. W przysz∏oÊci,
w przypadku przepe∏nienia si´ obecnie rozbudowywanego kompleksu, przewiduje si´ przej´cie ca∏ego
budynku przez szko∏´ podstawowà oraz budow´
nowego budynku przedszkola na miejskiej dzia∏ce
przy ulicy Nowozabielskiej.
Krzysztof Soko∏owski, Artur Ros∏onek

Przeczyta∏em uwa˝nie artyku∏ Pana W∏odzimierza Zalewskiego „Rady osiedlowe w Wawrze”. Do po∏owy artyku∏u wydawa∏o mi si´, ˝e
czytam we w∏asnych myÊlach. Pami´tam czasy
gminy Wawer i po˝ytecznà aktywnoÊç Rady Falenicy, której by∏em cz∏onkiem. MieliÊmy bud˝et,
zrobiliÊmy wiele po˝ytecznych drobiazgów dla
osiedla, bo mieliÊmy troch´ pieni´dzy, a w∏adze
gminy liczy∏y si´ ze zdaniem Rady. Ju˝ chcia∏em
odÊpiewaç hymn pochwalny na czeÊç Pana Radnego Zalewskiego, ale niestety, przeczyta∏em tak˝e drugà po∏ow´ artyku∏u...
Tak si´ sk∏ada, ˝e teraz te˝ jestem cz∏onkiem Rady Osiedla. Byç mo˝e moje obserwacje dotyczà tylko Rady Falenicy, a w innych
osiedlach panuje idylla opisana przez p. Zalewskiego. Ogranicz´ si´ wi´c do opisu sytuacji Rady Falenicy. W sprawie innych osiedli
niech si´ wypowiadajà ich przedstawiciele.
Rada osiedlowa w Falenicy mia∏a roczny bud˝et w wysokoÊci... 2.000 z∏. Tu powstrzymam
si´ od komentarza. Ale to jeszcze nie jest najgorsze. W osiedlu wykonano ostatnio sporo inwestycji. Ka˝da kolejna inwestycja by∏a dla
Rady pe∏nym zaskoczeniem. Nikt nie zapyta∏
Rady Osiedla, czy te inwestycje sà najpilniejsze
i czy w ogóle majà sens. W tej sytuacji trudno
si´ dziwiç, ˝e budowano nie to, co najpilniejsze
dla osiedla, a niektóre inwestycje pogarsza∏y
warunki ˝ycia zamiast je poprawiaç... Nasze
ponawiane wnioski, aby nic w osiedlu nie robiono bez uzgodnienia z Radà Osiedla, by∏y pomijane wynios∏ym milczeniem. W czasie odbywajàcych si´ raz na miesiàc posiedzeƒ Rady,
cz∏onkowie Rady zg∏aszali ró˝ne wnioski, dyskutowali, po czym rozchodzili si´. Wniosków
wynikajàcych z tych dyskusji nikt nie bra∏
pod uwag´. Ró˝ne dzia∏ania kulturalno-charytatywne, wymieniane w artykule p. Zalewskiego, w Falenicy te˝ mia∏y miejsce, ale by∏y organizowane przez ró˝ne organizacje, na których
dzia∏alnoÊç Rada Osiedla nie mia∏a ˝adnego
wp∏ywu. OczywiÊcie zawsze mo˝na si´ podczepiç i wszystko co dobre uznaç za sukces
Rady. To przecie˝ nic nie kosztuje.
Nic dziwnego, ˝e w posiedzeniach uczestniczy∏o coraz mniej osób. Kiedy na posiedzenia
zaczà∏ przychodziç tylko przewodniczàcy
i dwoje lub troje najwytrwalszych dyskutantów
(bo przecie˝ nie dzia∏aczy), posiedzenia zawieszono na czas nieokreÊlony. Od roku lub
d∏u˝ej w Radzie Dzielnicy i w Radzie m.st.
Warszawy trwajà wyt´˝one prace nad wymyÊleniem nowych statutów rad osiedlowych.
OczywiÊcie odbywa si´ to bez udzia∏u przedstawicieli tych rad. Mam w zwiàzku z tym dwie
podstawowe obawy: osoby intensywnie pracujàce od roku nad skonstruowaniem tych
statutów mogà z nadmiernego wysi∏ku podupaÊç na zdrowiu, a wymyÊlone przez nie statuty b´dà warte tyle samo co dotàd, czyli nic.
Imi´ i nazwisko autora
do wiadomoÊci redakcji
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Henryk w dniu
zagini´cia ubrany by∏ w ciemne
jeansy, d∏ugi czarny p∏aszcz
3/4, ciemne wiàzane buty zimowe za kostk´ oraz d∏ugi
szalik w bia∏o-bràzowe paski. Ma 21 lat, 176 cm wzrostu, 96 kg wagi, brak znaków
szczególnych.
Ktokolwiek widzia∏ zaginionego lub ma jakieÊ informacje, proszony jest o kontakt z najbli˝szym komisariatem policji lub pod numerem: 609 09 07 01.
Wi´cej informacji i formularz kontaktowy w tej sprawie na stronie:
www.zaginionyhenryk.waw.pl

Zaginà∏ Henryk Pocheç
W Êrod´ 11.01.2012 r.
Henryk Pocheç – mieszkaniec Wawra – wyszed∏ z domu i od tamtej pory nie da∏
˝adnego znaku ˝ycia.
11 stycznia 2012 r. ok.
godz. 23.00 by∏ widziany
na Wale Miedzeszyƒskim
pod Mostem Siekierkowskim, uda∏o si´ równie˝
ustaliç ˝e ok. godziny
00.30 12 stycznia br. widziany by∏ w sklepie nocnym na ul. Bronowskiej z dwoma m´˝czyznami. To jest ostatni Êlad i niestety
w tym miejscu si´ urywa.

Uwaga Absolwenci
SP nr 86!
W maju 2012 r. Szko∏a Podstawowa nr 86 w Warszawie przy ul.
Korynckiej 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

Etap parkowy XI edycji ogólnopolskiego konkursu

„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
10 stycznia br. w siedzibie Mazowieckiego Zespo∏u Parków Krajobrazowych w Otwocku odby∏
si´ etap parkowy XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

W tym roku koordynatorem ogólnopolskim jest
Zespó∏ Parków Krajobrazowych Województwa
Ma∏opolskiego. Na etapie parkowym zmagania
konkursowe zgromadzi∏y wy∏onionych we wczeÊniejszych etapach – szkolnym
i gminnym. O udzia∏ w etapie wojewódzkim walczy∏y 4-osobowe dru˝yny z Ko∏bieli, Celestynowa, Józefowa,
Osiecka, Falenicy oraz Otwocka. Ka˝dy z uczestników mia∏ do rozwiàzania
test sk∏adajàcy si´ z 25 pytaƒ, z których 15 to tzw. pytania ogólne z wiedzy przyrodniczej, ekologii oraz ochrony Êrodowiska. Pozosta∏e 10 pytaƒ
dotyczy∏o Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czes∏awa ¸aszka.
Suma punktów uzyskanych przez
Nagrody wr´czy∏ dyrektor Mazowieckiego Zespo∏u Parków
cz∏onków poszczególnych dru˝yn zaKrajobrazowych Pan Sylwester Cho∏ast
decydowa∏a o klasyfikacji koƒcowej:

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Mazowiecki Zespó∏ Parków Krajobrazowych. Dodatkowo nagrodzone zosta∏y
Nadia Sajjad z Gimnazjum w Józefowie oraz
Aleksandra M∏odzianowska z Gimnazjum w Celestynowie, które zdoby∏y najwi´kszà liczb´
punktów z testu. Wszystkim gratulujemy tak ob-

Pisanie testu
szernej wiedzy przyrodniczej oraz trzymamy
kciuki za dru˝yn´ z Ko∏bieli, która b´dzie reprezentowaç Mazowiecki Park Krajobrazowy im.
Czes∏awa ¸aszka na finale wojewódzkim, który
w tym roku odb´dzie si´ 3 kwietnia br. na terenie
Nadbu˝aƒskiego Parku Krajobrazowego.
Jolanta Górka – pracownik MZPK
Fot. Sylwia Koz∏owska
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ka Sanktuarium (pod warunkiem
zamkni´cia cz´Êci ulicy Trakt
Lubelski i skrzy˝owania tej ulicy
ze Zwoleƒskà),
• wprowadzenie trasy objazdowej dla linii 142
i 702 poprzez ulice Trakt Lubelski – Bronowska – Wa∏ Miedzeszyƒski,
• uruchomienie nowej linii zast´pczej z kraƒca
W´dkarska przez nawrotk´ na rondzie na NadwiÊlu i dalej ulicami Trakt Lubelski, Borków,
Juhasów, Mrówczà, Lucerny i Widocznà do
p´tli przy stacji Wawer. Na lini´ zostanà wys∏ane dwa ponadplanowe autobusy 10-metrowe kursujàce co oko∏o 15–30 minut.
Kolejne zmiany tymczasowe b´dà zale˝ne od
terminów otwarcia ulic Kadetów i Zwoleƒskiej
oraz zamykania dalszych odcinków ulicy Trakt
Lubelski.
Krzysztof Soko∏owski

Najbli˝sze miesiàce w komunikacji
miejskiej w Wawrze
W dniu 17 stycznia 2012
roku odby∏o si´ posiedzenie
Komisji Inwestycyjnej Rady
Dzielnicy Wawer m.st Warszawy. Na posiedzenie zostali
zaproszeni Koordynator Pionu
Przewozów ZTM Pan Andrzej
Frankow oraz Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Wawer Pan
Adam Godus∏awski. G∏ównymi tematami spotkania
by∏y omówienie dalszego rozwoju komunikacji zbiorowej w Wawrze, informacja na temat remontów
p´tli autobusowych w naszej dzielnicy oraz objazdów zwiàzanych z budowà kolektora „W”.
Wed∏ug s∏ów przedstawicieli ZTM w tym roku
nie planuje si´ ˝adnych sta∏ych zmian trasowych,
jedynie pod koniec roku mo˝liwa b´dzie poprawa
cz´stotliwoÊci kursowania niektórych linii (pod warunkiem znalezienia dodatkowych autobusów, których w tej chwili nie ma). Pad∏y równie˝ propozycje wyd∏u˝enia linii 215 do stacji PKP Goc∏awek
oraz budowy nowej p´tli w okolicach powstajàcego hotelu Hilton (na terenie miejskim) w czasie
przed∏u˝ania ulicy Panny Wodnej do Traktu Lubelskiego. Wed∏ug zapewnieƒ Burmistrza doje˝d˝anie
linii 215 do przystanku kolejowego Goc∏awek b´dzie mo˝liwe, poniewa˝ w ostatnim czasie poprawi∏a si´ infrastruktura komunikacyjna w okolicy.
Druga propozycja zostanie przeanalizowana.
Nast´pnie zaproszeni goÊcie odpowiadali na
pytania radnych dotyczàce wawerskiej p´tli linii 521 i parkingów przy stacjach kolejowych.
Wed∏ug informacji przedstawiciela ZTM w tym
roku planowany jest remont p´tli w Falenicy,
przy wykorzystaniu projektu budowlanego przekazanego przez Urzàd Dzielnicy Wawer. Po fe-

riach zosta∏ oddany do u˝ytku parking P+R Wawer. Burmistrz poinformowa∏ te˝ o planach budowy tymczasowych parkingów na terenach kolejowych m.in. w RadoÊci i Mi´dzylesiu. Niestety nie ma mo˝liwoÊci zagospodarowania dzia∏ek
kolejowych na sta∏e, poniewa˝ planuje si´ na
nich budow´ trzeciego, tzw. „szybkiego” toru.
Tematem dalszej cz´Êci spotkania by∏y trasy
objazdów ulicy Zwoleƒskiej i Traktu Lubelskiego
dla komunikacji miejskiej.
Jak informuje ZTM, od dnia 4 lutego 2012 r.
planuje si´:
• przywrócenie starej trasy linii 119 z Mi´dzylesia przez ulic´ Bronowskà do p´tli Rakowiec-

Kto i gdzie odÊnie˝a w tym roku?
Umowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych
na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy dotyczy
dróg o ∏àcznej d∏ugoÊci ok. 300 km (tj. 541 ulic).
W sezonie zimowym 2012 utrzymaniem zosta∏y
obj´te wszystkie ulice na terenie dzielnicy. W wykazie, który znajdà Paƒstwo w zak∏adce „OdÊnie˝anie
ulic” na stronie internetowej Urz´du Dzielnicy, drogi
gminne zosta∏y podzielone na I, II i III kolejnoÊç
utrzymania. Pierwszy zakres dotyczy najwa˝niejszych ulic (ok. 70 km) utwardzonych, które tworzà
ciàgi komunikacyjne do szkó∏, przedszkoli, szpitali, przychodni itp. Druga kolejnoÊç dotyczy pozosta∏ych ulic utwardzonych (na koniec 2011 r.),
w III kolejnoÊci znalaz∏y si´ drogi gruntowe.
Z uwagi na zielony charakter dzielnicy oraz sugestie mieszkaƒców w ramach zimowego utrzymania przede wszystkim prowadzone jest p∏u˝e-

nie ulic. W razie koniecznoÊci nast´puje posypywanie piaskiem, a tylko sporadycznie stosowane
jest posypywanie mieszankami przeznaczonymi
do usuwania zmarzliny lodowej i Êniegowej.
Uwagi dotyczàce zimowego utrzymania ulic
prosimy zg∏aszaç pod nast´pujàce adresy e-mail:
• Andrzej Kobus – andkobus@um.warszawa.pl
• Gra˝yna Joƒczyk – gjonczyk@um.warszawa.pl
• Kinga Baran – kbaran@um.warszawa.pl
Wydzia∏ Infrastruktury
Urz´du Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Wykaz ulic dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
wraz kolejnoÊciami odÊnie˝ania mogà Paƒstwo
znaleêç równie˝ na naszym portalu pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/1512

„Saga rodów Wawra” – dopisz swój rozdzia∏!
Wawerski Uniwersytet Trzeciego Wieku og∏asza otwarty
konkurs na wspomnienia z dziejów
w∏asnych rodzin. Pragniemy zach´ciç mieszkaƒców naszej
dzielnicy do spisania historii
swoich rodzin i wspólnego
stworzenia sagi rodów zamieszkujàcych naszà dzielnic´.
Na histori´ ka˝dej miejscowoÊci
sk∏adajà si´ dzieje ludzi mieszkajàcych na jej
terenie. Szeroko zakrojona akcja spisania losów wawerskich rodów mo˝e staç si´ ciekawym êród∏em wiedzy o wszystkich osiedlach
naszej dzielnicy i ludziach w niej zamieszkujàcych. By∏oby wielkà stratà nie udokumentowaç
tego fragmentu naszych dziejów.
Interesowaç nas b´dzie ka˝da historia
przedstawiajàca losy Paƒstwa przodków, dzieci
i wnuków, mo˝liwie bogato ilustrowana starymi
i nowymi fotografiami.

Zasady udzia∏u w konkursie:
1. Obj´toÊç pracy nie mo˝e przekraczaç 10
stron maszynopisu.
2. Termin nadsy∏ania prac up∏ywa 15 marca
2012 r.

4. Koordynator potwierdzi otrzymanie pracy nie
póêniej ni˝ 30 marca br.
5 Nagrodà w konkursie b´dzie opublikowanie
pracy we wspólnym wydawnictwie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów.
Koordynatorem konkursu jest: Maria Pusz
– sekretarz Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Adres do nadsy∏ania prac:
Maria Pusz
ul. Czo∏gistów 5, 04-815 Warszawa
lub e-mailem na adres:
mariapusz@poczta.onet.pl

3. Prace nale˝y nadsy∏aç pocztà na adres koordynatora konkursu lub na ades e-mailowy:
mariapusz@poczta.onet.pl.

Konkurs zosta∏ og∏oszony jako jeden z elementów projektu pt. „Barwy Wawra” i jest wspó∏finansowany przez Wydzia∏ Kultury Urz´du Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy.
WUTW
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Wawerskie Centrum Kultury
– brzmi pi´knie, ale jak naprawd´ b´dzie?
W dobie kryzysu ka˝dy
szuka oszcz´dnoÊci. Poszukiwania takie ju˝ kilka miesi´cy temu rozpoczà∏ w obszarze kultury równie˝ Zarzàd
Dzielnicy Wawer. Uznano, ˝e
zamiast utrzymywaç kilka
oddzielnych klubów kultury,
taniej b´dzie utworzyç centralny oÊrodek kulturalny, który w ju˝ istniejàcych
klubach b´dzie mia∏ swoje filie. To czysto administracyjne rozwiàzanie mia∏oby równie˝ swój
aspekt lokalowy – dawne gimnazjum przy ul. ˚egaƒskiej zosta∏oby przekszta∏cone w WCK. Szkolne pomieszczenia zaaran˝owanoby zgodnie z nowym przeznaczeniem i to w∏aÊnie tu mia∏yby si´
odbywaç najwi´ksze lokalne wydarzenia kulturalne. Sama propozycja nie jest nowa, jednak
w ostatnich miesiàcach do niej powrócono.
Dyrektorzy wawerskich klubów kultury sà bardzo sceptycznie nastawieni do tego pomys∏u.

Nadrz´dnoÊç dyrekcji przysz∏ego WCK postrzegajà nie tyle jako zamach na ich niezale˝noÊç w dzia∏aniu czy wr´cz ich stanowiska pracy, co po prostu zb´dnà „czap´” administracyjnà, która nie tylko nie przyniesie oszcz´dnoÊci, ale wygeneruje
dodatkowe koszty. W rozmowie z Panià Dyrektor
Klubu Kultury „RadoÊç” mia∏am okazj´ poznaç
szacunkowe wyliczenia kosztów dzia∏ania Wawerskiego Centrum Kultury i te same koszty (dyrekcja,
ksi´gowoÊç, pracownicy merytoryczni, sprzàtaczki, dozorcy etc.) w systemie obecnym. Okaza∏o
si´, ˝e oszcz´dnoÊci na jednym polu generujà
koszty na innym i ostateczny rozrachunek zdecydowanie przemawia za oddzielnymi placówkami.
Nie mniej pozbawiona blasku jest druga strona medalu – zlokalizowanie WCK w budynku
dawnej szko∏y. S∏yszàc „Wawerskie Centrum
Kultury” z pewnoÊcià ka˝dy z Paƒstwa widzi
oczami wyobraêni nowoczesny budynek, choçby na miar´ tego, jaki nie tak dawno temu wybudowano na Pradze-Po∏udnie dla Centrum Pro-

Po˝egnanie z karnawa∏em
Karnawa∏owy okres zabaw, balów i parad
przebieraƒców ma to do siebie, ˝e szybko mija.
Nast´pujàcy po nim 40-dniowy okres Wielkiego
Postu, nakazujàcy powstrzymanie si´ od tych
radosnych przejawów kultury, sk∏ania do hucznego ˝egnania si´ z karnawa∏em.
T∏usty tydzieƒ
W Polsce ostatnie trzy dni zapustów (karnawa∏u) to ostatki, zwane onegdaj, w niektórych
regionach, mi´sopustem. W ostatnie dni zapustne, zwane diabelskimi lub ostatkami, w zabawach i jedzeniu nie by∏o umiaru. Raczono si´ t∏ustymi s∏odkoÊciami – racuchami, blinami i pampuchami oraz ciastem nadziewanym s∏oninà
i sma˝onym na smalcu. Stàd pochodzi tradycja
„t∏ustego czwartku”, który rozpoczyna∏ „t∏usty
tydzieƒ”, wieƒczàcy karnawa∏. DziÊ z bogactwa
dawnych obyczajów pozosta∏ tylko „t∏usty
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czwartek”, w którym królujà na naszych sto∏ach
pàczki i faworki, czyli chrust.
Pàczek ze staro˝ytnego Rzymu
Historia pàczka si´ga czasów rzymskich. Ostatnie dni karnawa∏u w staro˝ytnym Rzymie by∏y czasem zabawy, obfitego jedzenia i picia. Wszyscy z luboÊcià spo˝ywali wówczas t∏uste potrawy, w szczególnoÊci pàczki. W Polsce zwyczaj sma˝enia tego
specja∏u pojawi∏ si´ w XIX wieku. Tak˝e obecnie najwi´cej pàczków zjada si´ na koniec karnawa∏u. Mówi si´, ˝e jeÊli ktoÊ w t∏usty czwartek w ogóle nie zje
pàczka, nie b´dzie mu si´ wiod∏o. Podczas ostatnich trzech dni zapustów zarówno kobiety, jak
i m´˝czyêni przebierali si´ w stroje ró˝nych postaci,
zwierzàt lub maszkar, a napotkanym osobom wr´czali zielone bukiety z ga∏àzek drzew leÊnych.
Walka Konopiastego ze S∏oninowym
We wtorek zapustny,
dzieƒ przed Popielcem,
m∏odzie˝ z ca∏ej wsi
zbiera∏a si´ w gospodzie, by weso∏o zakoƒczyç mi´sopust. W litewskiej tradycji ludowej w trakcie zabawy
przybywa∏y dwie postacie:
Konopiasty
i S∏oninowy. Symbolizowa∏y okres postu
i czas jedzenia mi´sa.
Dwaj przeciwnicy staczali ze sobà walk´,
którà z za∏o˝enia wygrywa∏ Konopiasty, a to

mocji Kultury. Któ˝ by nie chcia∏, by i nasza
dzielnica mog∏a si´ pochwaliç podobnym obiektem? U nas jednak zdecydowano si´ na – nie
przebierajàc w s∏owach – prowizork´. Budynek
szko∏y nawet po bardzo dog∏´bnej modernizacji
wcià˝ b´dzie tylko budynkiem szkolnym. Sala
gimnastyczna nigdy nie stanie si´ salà widowiskowà, bo aby powsta∏a ta druga, nie wystarczy
zbudowaç sceny i rz´dów foteli – ˝adna modernizacja nie nada pomieszczeniu do gier zespo∏owych akustyki sali przeznaczonej na koncerty
i spektakle. Sale lekcyjne nie sà w stanie spe∏niç
standardów sal do bardzo ró˝norodnych zaj´ç
hobbistycznych, a korytarz szkolny nie ma
szans staç si´ profesjonalnà galerià... Przyk∏ady
mo˝na by mno˝yç bez koƒca.
Utworzenie Wawerskiego Centrum Kultury
– to brzmi obiecujàco, rozwojowo, nowoczeÊnie. Mam tylko nadziej´, ˝e nie skoƒczy si´
na roszadach administracyjnych, które mogà
przynieÊç wi´cej szkody ni˝ po˝ytku i ewentualnie „tymczasowym” zaadaptowaniu budynku
przy ˚egaƒskiej 1a na oÊrodek kultury boleÊnie
odstajàcy od standardów placówek kultury
w Warszawie w XXI wieku.
Hanna Kowalska
oznacza∏o zakaz spo˝ywania posi∏ków mi´snych.
Punktualnie o pó∏nocy rozsypywano po pod∏odze
popió∏ – i tak rozpoczyna∏ si´ Wielki Post.
Pod koniec zabawy stawiano tak zwany podkurek, to jest posi∏ek sk∏adajàcy si´ z jaj, mleka i Êledzi, który mia∏ symbolizowaç przejÊcie od mi´sopustnych do postnych potraw. Najwa˝niejszym
z tych dni jest bez wàtpienia wtorek, znany w Polsce
jako Êledzik, ostatki czy kusaki. W Wielkopolsce
i na Kujawach dzieƒ ten nazywamy podkozio∏kiem.
Prawie jak w Rio
Do g∏ównych tradycji karnawa∏owych nale˝à
oczywiÊcie zabawy, bale i parady. Najbardziej
znane parady i zabawy tego okresu to karnawa∏
w Rio i karnawa∏ w Wenecji. Parady odbywajà si´
g∏ownie tu˝ przed Ârodà Popielcowà i trwajà kilka dni. Jest to okres oczekiwany, cz´sto przez
ca∏y rok, uczestnicy przygotowujà specjalnie na
t´ okazj´ stroje karnawa∏owe niezwykle bogato
zdobione, cz´sto wyuzdane, mieniàce si´ z∏otem,
przepychem, cz´stym ich elementem sà pióra.
Polska nie pozostaje w tyle za innymi krajami
w kwestii karnawa∏owego szaleƒstwa. Ju˝ od dawnych czasów polski karnawa∏ obfitowa∏ w dobrà zabaw´ i mnogoÊç wydarzeƒ. W naszym kraju okres
ten by∏ czasem pocz´stunków, taƒca i szeroko rozumianej zabawy. W ówczesnych polskich miastach
zabawy by∏y bardzo huczne i wystawne. Tak˝e
do nas zaw´drowa∏ zwyczaj organizacji balów maskowych, nazywanych redutami. LudnoÊç wiejska
równie˝ celebrowa∏a karnawa∏. W granicach mo˝liwoÊci jedzono, pito i taƒczono przez ca∏y okres trwania karnawa∏u. Wszystkie osoby, które przebiera∏y
si´, by∏y ch´tnie przyjmowane w domach. Goszczono je i oglàdano przedstawiane wyst´py, wierzàc, ˝e
wieszczà one rych∏e nadejÊcie wiosny i obudzenie
si´ przyrody do ˝ycia.
Ilona Szymaƒska
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Kolektor „W” to dla Wawra krok w przysz∏oÊç
Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w m.st. Warszawie rozpocz´∏o ogromnà inwestycj´, dzi´ki której mieszkaƒcy dzielnicy Wawer
w przysz∏oÊci b´dà mogli zostaç przy∏àczeni do kanalizacji miejskiej. Pierwszym i najwa˝niejszym etapem jest budowa kolektora grawitacyjnego, którego
zadaniem b´dzie transport Êcieków z Wawra do
Oczyszczalni Âcieków „Czajka”.

Czym jest kolektor? To ogromny rurociàg s∏u˝àcy
do zbierania Êcieków z sieci kanalizacyjnej. Ten, który
powstaje w∏aÊnie na terenie dzielnicy Wawer, b´dzie
mia∏ d∏ugoÊç ponad 6 kilometrów, to jest oko∏o dwa
razy wi´cej ni˝ d∏ugoÊç ul Marsza∏kowskiej, i Êrednic´ na ró˝nych odcinkach od 0,80 m do 1,60 m.
Kolektor b´dzie przebiega∏ wzd∏u˝ ulic: Nowozabielskiej, Kadetów, Trakt Lubelski i Zwoleƒskiej.
Budowa samego kolektora prowadzona jest w supernowoczesnej technologii mikrotunelingu, dzi´ki
czemu w znaczàcym stopniu ograniczono roboty
ziemne, a tak˝e unikni´to potrzeby odwadniania wykopów na czas budowy. Wykopy obiektowe przewidziano tylko i wy∏àcznie w miejscach, w których powstanà
komory startowe oraz wyciàgowe tarczy drà˝àcej tunel.
Wykorzystana metoda mikrotunelingu to obecnie
najnowoczeÊniejsza technologia budowania rurociàgów podziemnych o Êrednicy do 4 metrów. Polega
na zdalnym drà˝eniu tunelu specjalnà tarczà wiertniczà, przy jednoczesnym usuwaniu wybranego grun-

tu oraz wprowadzaniu rur przyciskowych o d∏ugoÊci
ok. 3 metrów, tworzàcych gotowy rurociàg.
Budowa kolektora „W” zosta∏a podzielona na 4 odcinki: prace budowlane prowadzone w ul. Nowozabielskiej, mi´dzy ul. Stoczniowców a ul. Gu∏owskà,
ju˝ zosta∏y zakoƒczone (paêdziernik 2011 r.), a ich
generalnym wykonawcà by∏a firma PRG Metro. Pozosta∏e 3 odcinki, w ul. Nowozabielskiej, mi´dzy ul. Gu∏owskà a ul. Kadetów, w ul. Kadetów,
Zwoleƒskiej i Trakt Lubelski, których
koszt wynosi ponad 72 mln z∏, wykonuje Pol-Aqua S.A.
Równolegle z budowà kolektora
„W” powstajà tak˝e projekty tzw. kana∏ów zbiorczych, które umo˝liwià
w∏àczenie do kanalizacji przyleg∏ych
do rurociàgu posesji. Zadaniem
projektowanych kana∏ów zbiorczych
wraz z fragmentami sieci jest odprowadzanie Êcieków bytowo-gospodarczych
w systemie grawitacyjnym z budynków znajdujàcych si´ w rejonie
budowy kolektora. Ich
budowa pozwoli na wyprowadzenie odcinków
kana∏ów poza linie
rozgraniczajàce ulic,
w których budowane sà
kana∏y zbiorcze i kolektor „W”. Równoczesne przeprowadzenie
prac i wyprowadzenie
si´gaczy (tj. odcinków
kana∏u do pierwszej
studzienki w ulicach
bocznych od kolektora
„W”) w ulice boczne
pozwoli w przysz∏oÊci
na w∏àczanie nowych
kana∏ów do kanalizacji
w ulicach Trakt Lubelski
i Zwoleƒskiej bez koniecznoÊci ponownego rozkopywania tych odcinków.
Termin realizacji kolejnego etapu rozbudowy sieci jest uwarunkowany wzgl´dami technicznymi i formalno-prawnymi.
Niestety aktualnie prace zwiàzane
z budowà tzw. kana∏ów zbiorczych b´dà realizowane w technologii wykopu
otwartego wàskoprzestrzennego, co
b´dzie stwarza∏o pewne utrudnienia
dla mieszkaƒców.
W bardzo wàskich ulicach trzeba bowiem b´dzie
usytuowaç zarówno kolektor, jak i równolegle do niego biegnàce kana∏y zbiorcze. Z tego te˝ powodu
w trakcie budowy ulice b´dà tymczasowo wy∏àczone
z ruchu. Specjalnie z myÊlà o mieszkaƒcach zosta∏
utrzymany ruch lokalny i dojazdy do posesji. Ruch
tranzytowy i trasy komunikacji miejskiej poprowadzone zosta∏y objazdami – swoje trasy zmienià autobusy: 119, 142, 147, 213, 305, 702, N72, N75.

Harmonogram zamkni´cia ulic:
• ul. Zwoleƒska: do czerwca 2012 r.
• ul. Trakt Lubelski (pomi´dzy ul. Zwoleƒskà a ul.
Bronowskà): luty–czerwiec 2012 r.
• ul. Trakt Lubelski (pomi´dzy ul. Bronowskà a ul.
Kadetów): czerwiec–listopad 2012 r.
• skrzy˝owanie ul. Trakt Lubelski / ul. Bronowska:
czerwiec–sierpieƒ 2012 r.
• skrzy˝owanie ul. Trakt Lubelski / ul. Kadetów:
sierpieƒ–listopad 2012 r.
• ul. Kadetów: do lipca 2012 r.
Mapki przedstawiajà harmonogram prac oraz zaplanowane objazdy.
Przyj´ty kalendarz prac pozwala na zakoƒczenie
ca∏ej inwestycji, ∏àcznie z uporzàdkowaniem terenu
oraz odtworzeniem nawierzchni, do marca 2013 r.
OczywiÊcie, w miar´ koƒczenia prac na poszczególnych odcinakach budowy, nawierzchnia b´dzie tymczasowo odtwarzana.

Budowa kolektora „W” jest realizowana w ramach
wspó∏finansowanego przez Uni´ Europejskà z Funduszu SpójnoÊci Projektu „Zaopatrzenie w wod´
i oczyszczanie Êcieków w Warszawie”. Budow´
kanalizacji drugorz´dnej MPWiK w m.st Warszawie
pokrywa ze Êrodków w∏asnych.
Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
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Zagóêdê
Pierwsza wzmianka o Zagoêdziu powsta∏ym
w XV wieku w wyniku kolonizacji dóbr rodziny Zerzeƒskich pochodzi z 1551 r. Ze wzgl´du na s∏abe
ziemie rozwija∏ si´ wolno. W XVII w. po∏àczony zosta∏ z Wólkà Zerzeƒskà. W 1827 r. wieÊ mia∏a 8 gospodarstw z 52 mieszkaƒcami. W 1879 r. istnia∏ ju˝
folwark utworzony z po∏àczenia 8 kolonii na obszarze 122 morgów, sk∏adajàcy si´ z 93 morgów
gruntów ornych i ogrodniczych, 321 morgów ∏àk,
5 morgów zaroÊli, 3 nieu˝ytków. Istnia∏o te˝ 8 gospodarstw w∏oÊciaƒskich, do których nale˝a∏o
180 morgów. Ze wzgl´du na regres wsi Miedzeszyn i Falenica, Zagóêdê uzyska∏ najwi´ksze znaczenie po uw∏aszczeniu i tu utworzono gmin´
obejmujàcà obszar 8579 morgów. Siedziba gminy
by∏a w sàsiedniej Wólce Zerzeƒskiej. W okresie
mi´dzywojennym gmina zosta∏a okrojona na rzecz
gminy Letnisko Falenica o letniska zlokalizowane
w pobli˝u kolei. Gmina ta istnia∏a do 1951 r., kiedy
to jej tereny przy∏àczono do Warszawy.

∏y ze sobà ÊciÊle powiàzane.
W Skrzypkach Osterlöff osadzi∏ 5 rodzin kolonistów, w cz´Êci pochodzàcych z Zachodu, w cz´Êci spoÊród miejscowych
ch∏opów. W Karolewie zwanym Wilczà Górà lub
Frydrychstadt osadzi∏ 3 kolonistów i utworzy∏ folwark o przewadze terenów zalesionych. W Julianowie osadzi∏ 11 rodzin kolonistów przyby∏ych
z Niemiec i Holandii. KoloniÊci wybudowali mi´dzy
Julianowem a Zatrzebiem dom przeznaczony
w cz´Êci na szko∏´ niemieckà, w cz´Êci na kaplic´
protestanckà. Przy kaplicy mieli te˝ w∏asny cmentarz. W latach 1905–1912 w wioskach tych
i w pobliskiej wsi Falenica mieszka∏o 320 osób,
z czego protestantów by∏o 114. I wojna Êwiatowa
zburzy∏a ten uk∏ad. W∏adze carskie wywioz∏y kolonistów niemieckich w g∏àb Rosji.
Lata po wojnie nie sprzyja∏y rozwojowi. Kryzys powojenny, s∏abe piaszczyste grunty, rozdrobnienie gospodarstw, fatalne drogi spowodowa∏y regres tego obszaru. Po II wojnie nastàpi∏a
tylko nik∏a poprawa. Miejscowa ludnoÊç opuszczajàca rolnictwo zacz´∏a zajmowaç si´ rzemios∏em lub przemys∏em. Od poczàtku lat 80. dzia∏a w Julianowie Niedzielny Uniwersytet Ludowy
im. Zofii i Ignacego Solarzów prowadzony przez
panià Krystyn´ Trybu∏owà oraz sekcja jeêdziecka LZS Trybu∏owo.

Julianów, Karolew, Skrzypki
Powsta∏y w po∏owie XIX w. w trakcie parcelacji
dóbr miedzeszyƒskich przez Karola Osterlöffa i by-

Na podstawie tekstów
Henryka Wierzchowskiego i Andrzeja Piegata
wybra∏ W∏odzimierz Zalewski

Mi´dzy Skrzypkami a Karolewem
Miedzeszyn
Wed∏ug przekazu z 1289 r.
ta bogato uposa˝ona wieÊ
nadwiÊlaƒska nale˝a∏a wraz
z przewozem przez Wis∏´
(Miedzeszyn–Zawady) do
probostwa w B∏oniu, podlegajàcego klasztorowi w Czerwiƒsku. Z w∏oÊci tej wsi powsta∏y zale˝ne od niej wsie B∏ota i Kàty. Po najeêdzie
szwedzkim znik∏a wieÊ Kàty, a z opustosza∏ych ∏anów utworzono folwark, z du˝ym obszarem systematycznie karczowanych lasów. Po rozbiorach Polski dobra miedzeszyƒskie rozparcelowa∏ Karol
Osterlöf i za∏o˝y∏ wsie: Julianów, Karolew i Skrzypki
oraz szereg mniejszych kolonii. Rozdrobnienie wiejskich gospodarstw przez rodzinne podzia∏y spowodowa∏o biednienie wsi i utrat´ pozycji na rzecz pobliskiego Zagoêdzia, który sta∏ si´ gminà.
W 1867 r. rozpocz´to sypanie wa∏u przeciwpowodziowego nad Wis∏à nazwanego póêniej Wa∏em
Miedzeszyƒskim. W 1877 r. wybudowano Kolej Kowelsko-NadwiÊlaƒskà. Tras´ poprowadzono nieco
dalej od Wis∏y ze wzgl´du na zalewanie przez rzek´
nisko po∏o˝onych terenów. W pobli˝u linii kolejowej
w partiach lasu folwarku miedzeszyƒskiego rozwin´∏o si´ osadnictwo. W latach mi´dzywojennych
przyby∏o tam wiele domów letniskowych i ludnoÊci
sta∏ej, g∏ównie pochodzenia ˝ydowskiego. Oprócz
so∏ectwa Miedzeszyn WieÊ, powsta∏y so∏ectwa
Miedzeszyn Letnisko i Miedzeszyn Nowy. Corocznie odwiedza∏o je prawie 5 tysi´cy letników.
W latach 30. mieszkaƒcy powo∏ali do ˝ycia Towarzystwo Przyjació∏ Miedzeszyna pod przewodnictwem in˝. Stanis∏awa Krasuckiego. W czasie
wojny hitlerowcy w∏àczyli do falenickiego getta
wschodnià cz´Êç Letniska. Po wojnie osiedla by∏y
sypialnià nap∏ywowej ludnoÊci pracujàcej m.in.
przy odbudowie stolicy. Od 1956 r. w Miedzeszynie
istnieje Instytut ¸àcznoÊci, najwi´kszy zak∏ad naukowo-badawczy na omawianym terenie. Zaniedbany przez w∏adze Miedzeszyn, pozbawiony w latach 60. w∏asnego samorzàdu, podupad∏ zupe∏nie.
Rol´ centrum spo∏ecznego przejà∏ budowany od
1982 r. koÊció∏. PoÊwi´cenie drewnianej kaplicy
pod wezwaniem Matki Bo˝ej Dobrej Rady nastàpi-

∏o 20.11.1983 r. Od 1988 r. istnieje parafia pod tym
samym wezwaniem. W 1990 r. utworzono, dzia∏ajàcà kilka lat Fundacj´ Rozwoju Miedzeszyna.

Piknik narciarski w Weso∏ej
Towarzystwo Narciarskie „Biegówki” zaprasza
12 lutego 2012 r. na tras´ biegowà Hipodrom
(ul. Szkolna 14) na Pierwszy Piknik Narciarski
– Weso∏a 2012 pod patronatem Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
G∏ównym punktem programu b´dà biegi narciarskie na ró˝nych dystansach, w podziale na
cztery kategorie: ˚ó∏wik (400 m) – dzieci poczàtkujàce do lat 12, Light (1200 m) – doroÊli
stawiajàcy pierwsze kroki na biegówkach, dzieci do lat 12 (biegajàce), Medium (2.300 m)
– m∏odzie˝ i doroÊli czujàcy si´ na si∏ach oraz
Norwe˝ki (4.600 m) – kategoria OPEN.

go zainteresowania,
przed wypo˝yczalnià zrobi∏a si´ kolejka oczekujàcych na
sprz´t. Od godziny
W niedziel´ 22 stycznia przy wypo˝yczalni
10.00 do 14.00 trwa∏y biegi z mapkami po wyty„Biegówki w Mi´dzylesiu” odby∏ si´ Mi´dzynaroczonych trasach. By∏y dzieci, studenci, doroÊli,
dowy Dzieƒ Âniegu. Nie spodziewaliÊmy si´ takieale i seniorzy – para 60-latków z RadoÊci :-)
Wszystko w radosnej
G weekendowa wypo˝yczalnia
atmosferze wspólnej
rozrywki sportowej,
G szkó∏ka
pod patronatem FIS
G sprzeda˝ nart biegowych
i Towarzystwa Narciarskiego „Biegówki”.

Jak Êwi´towaliÊmy
World Snow Day 2012

ul. Âwiebodziƒska 11, tel. 667 234 051
www.lesnebiegowki.pl.tl
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Konrad M∏odziƒski

Szczegó∏owe informacje i zapisy na stronie
www.biegowkiwesola.org
Weso∏owski Piknik jest imprezà dla ka˝dego
mi∏oÊnika narciarstwa biegowego, bez wzgl´du
na poziom zaawansowania, i doskona∏à okazjà
do poznania tego sportu dla tych, którzy jeszcze
nie próbowali. Istnieje mo˝liwoÊç wypo˝yczenia
nart i skorzystania z lekcji udzielonej przez instruktora narciarstwa klasycznego. Imprezie towarzyszyç b´dzie du˝e ognisko, które skutecznie ogrzeje i b´dzie mo˝na na nim coÊ upiec:)
Zapisy: zawody@biegowkiwesola.org. Prosimy podaç imi´, nazwisko, tel. kontaktowy i kategori´ biegowà. IloÊç uczestników ograniczona
– decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
W dniu imprezy nale˝y uiÊciç op∏at´ startowà
w wysokoÊci 25 z∏ (dotyczy osób powy˝ej 15 r. ˝.),
która obejmuje: numer startowy, miejsce parkingowe, szatni´ i depozyt, coÊ do upieczenia na
ognisku i napoje energetyczne.
WÊród uczestników zostanà rozlosowane nagrody rzeczowe, a ka˝dy startujàcy otrzyma pamiàtkowy dyplom lub medal okolicznoÊciowy.
Program PPN – Weso∏a 2012:
9.30 – zamkni´cie list startowych
10.00–12.30 – start kolejnych kategorii, od
„˚ó∏wika” poczàwszy
13.00 – losowanie nagród
15.00 – zamkni´cie Pikniku
TN „Biegówki”

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:
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Obóz zimowy KS ZWAR Zimowe
Szkó∏ka Pi∏karska ZWAR
wróci∏a 21 stycznia ze
zgrupowania, które odby∏o
si´ w górach, we wsi Zawoja. Zawoja to najwi´ksza wieÊ
w Polsce i pod wzgl´dem bazy
pi∏karskiej dobrze przygotowana.
Na obozie ch∏opcy
mieli wiele atrakcji:
treningi,
aerobik,
spacery po górach,
sparingi. Ca∏y program obozu zosta∏
zrealizowany, a dzieci by∏y tak szcz´Êliwe, ˝e nie chcia∏y
wracaç do domu.
Od razu po feriach
ruszamy dalej z treningami i sparingami.

Zapraszamy wszystkich ch∏opców z roczników 1998–2007 na profesjonalne zaj´cia, które prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska.
Wi´cej dodatkowych informacji na stronie
www.zwar.pl lub pod numerem telefonu
504 52 22 05.
ZWAR

Turniej Bryd˝a Sportowego
o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer
W dniu 15 stycznia br. w Klubie Kultury „Anin” zainaugurowany zosta∏ kolejny rok bryd˝owy. Ca∏oroczny Turniej Bryd˝a
Spor towego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer to od 16 do 18
etapów rozgrywanych w okresie danego roku. Pierwszy etap
zgromadzi∏ 19 par zawodników.
S´dziowany by∏ przez s´dziego
Polskiego Zwiàzku Bryd˝a
Spor towego p. W∏odzimierza
Sucheckiego.
W trakcie tego etapu zarzàdzono przerw´ w celu podsumowania wyników i nagrodzenia
najlepszych zawodników za rok 2011.
Najlepszym zawodnikom przyznano dyplomy,
statuetki i nagrody rzeczowe, które wr´cza∏y Inspektor Sportu i Rekreacji p. Magdalena Poreda,

dyrektor Klubu Kultury „Anin” p. Maria Wierzbicka-Dziedzic oraz g∏ówny s´dzia turnieju p. W∏odzimierz Suchecki.
Najlepsi zawodnicy Turnieju Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2011:
1. Miros∏aw So∏ga∏a
2. Grzegorz Chàdzyƒski
3. Jerzy Cel
4. Wojciech Kostrzewa
5. Wies∏aw Sierota
6. Wiktor Ca∏a
Mgr DANUTA WODZI¡SKA
Symbolicznie nagrodzony zosta∏ tak˝e
RZECZOZNAWCA MAJÑTKOWY
najstarszy, 90-letni
Nr upr. 4863
zawodnik
turnieju
(Nestor) p. Eugeniusz
Wójcik.
Warszawa-Wawer
Tel. 22 615-58-79, 505-102-519

przygotowania
PKS RadoÊç
W PKS RadoÊç zimowe przygotowania do
wiosennej rundy ligowych zmagaƒ idà pe∏nà parà. W ramach treningu kadra szkoleniowa zorganizowa∏a dla M∏odzików 99–00 (liderów w grupie) seri´ ciekawych sparingów. Po feriach m∏odzi pi∏karze rozpocz´li seri´ spotkaƒ z wymagajàcymi rywalami. „Na pierwszy ogieƒ” idà warszawskie dru˝yny: SMP UKS Bródno, KS Drukarz, Polonia Warszawa. Tu˝ przed rozpocz´ciem
rozgrywek ligowych (31.03) zawodnicy zmierzà
si´ z Pogonià Siedlce, GKS-em Katowice, Zniczem Pruszków i Widzewem ¸ódê. Ten element
szkolenia przynosi zawodnikom wymierne korzyÊci, gdy˝ pozwala oswoiç si´ z technikà rozgrywania pi∏ki na wy˝szym poziomie, a póêniej wykorzystaç jà w praktyce. Sparingi z dru˝ynami
o wy˝szych umiej´tnoÊciach technicznych to dobra lekcja przed walkà o zwyci´stwo!
W drodze do zwyci´stw nieoceniona jest pomoc darczyƒców, dzi´ki którym kadra PKS RadoÊç mo˝e jeszcze lepiej realizowaç swój program szkoleniowy i spe∏niaç pi∏karskie marzenia
swoich podopiecznych. Zarzàd PKS RadoÊç
i Fundacji Akademia M∏odego Pi∏karza pragnie
podzi´kowaç dwóm instytucjom, które wspar∏y
dzia∏alnoÊç klubu: BRE Bankowi za ufundowanie
bramek oraz firmie COMPENSA Vienna Insurance Group za zakup strojów. Dzi´kujemy!

WYCENA

NIERUCHOMOÂCI

ul. LiÊcienia 19

danuta.wodzinska@gmail.com

Miros∏aw Perzyƒski

JeÊli chcesz prze˝yç z nami wspania∏e pi∏karskie emocje, zapraszamy na przygod´ z pi∏kà
no˝nà z PKS RadoÊç. Bli˝sze informacje
pod numerem telefonu: 504-758-708.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
www.pksradosc99.futbolowo.pl
www.pksradosc.futbolowo.pl
Monika Goss-Bogacz
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Sumocy UKS Fuks Falenica
najlepsi w Polsce i mocni w Europie
Rok 2011 by∏ bardzo udany dla zawodników
UKS Fuks Falenica w sumo. Podczas M∏odzie ˝owych Mistrzostw Polski do lat 21 w Krotoszynie 17 kwietnia 2011 zawodnicy UKS Fuks
zdobyli I miejsce w punktacji medalowej tej grupy wiekowej. Na sukces z∏o˝y∏y si´ z∏ote medale Paw∏a
Wojdy (mistrz Europy kadetów
z ubieg∏ego roku w kat. do 90 kg)
w kategorii do 100 kg – wygra∏
m.in. z aktualnym mistrzem Europy
seniorów Martinem Alcerem oraz
ubieg∏orocznej mistrzyni Êwiata juniorek Natalii Ko∏nierzak w kategorii
do 60 kg. Ponadto srebrne medale
zdobyli: Micha∏ Luto w kategorii
do 100 kg i Micha∏ Wilczek w kategorii + 115 kg.
W tym samym dniu odby∏y si´
Mistrzostwa Polski seniorów i se niorek w sumo, na których zawodnicy UKS Fuks Falenica równie˝
Êwietnie wypadli zdobywajàc 5 medali: z∏oty Micha∏a Luto w kat do 100 kg i Ma∏gorzaty Kruzy
w kat. do 55 kg, srebrny Moniki Skiby w kat. do
80 kg oraz bràzowe Paw∏a Wojdy do 100 kg
i Anny Udycz do 80 kg.

Prezentowana forma sportowa oraz medale
zdobyte podczas obydwu mistrzostw by∏y dobrym prognostykiem przed Mistrzostwami Eu ropy, które odby∏y si´ w Warnie w Bu∏garii

w dniach 6–8 maja ub.r. i z których przedstawiciele Falenicy wrócili z workiem medali. Z Fuksa w ramach reprezentacji Polski wyjecha∏o
na powy˝sze mistrzostwa 6 zawodników, którzy przywieêli z Warny w sumie 11 medali: Mi-

cha∏ Luto – z∏oto w grupie m∏odzie˝owców
w kategorii do 115 kg i bràz w grupie seniorów
oraz z∏oto w dru˝ynie m∏odzie˝owej, Pawe∏
Wojda – z∏oto w grupie juniorów do 18 lat
w kat. do 100 kg oraz bràz w dru˝ynie juniorów,
Natalia Ko∏nierzak – srebro w grupie juniorek
oraz bràz w grupie m∏odzie˝owej do 21 lat, Tomasz Wojda – bràz w grupie juniorów w kat.
do 100 kg oraz z∏oto w dru˝ynie m∏odzie˝owej,
Ma∏gorzata Kruza – bràz w seniorkach
w kategorii do 55 kg i Monika Skiba
– bràz w dru˝ynie seniorek.
Ponadto w sezonie 2011 odby∏y si´
trzy Puchary Polski seniorów (Krotoszyn, Strzelce Opolskie i Falenica), które zakoƒczy∏y si´ zdobyciem przez
UKS Fuks pierwszego miejsca w generalnej (ca∏orocznej) klasyfikacji kobiet
i m´˝czyzn.
Prymat w Polsce oraz sukcesy odniesione podczas mistrzostw Europy
dajà wiele satysfakcji pani Marii
Maciak – prezes klubu, a zarazem dyrektorce Zespo∏u Szkó∏ 111 przy ul.
Poezji 5, gdzie w ka˝dy poniedzia∏ek
i Êrod´ w godz. 19.00–20.30 odbywajà si´ treningi sumo i mini-sumo dla
dzieci, na które zapraszajà Andrzej Wojda i Arkadiusz Adamczyk – trenerzy klubu oraz pan
Kalikst Zawada, zwany „dziadkiem” – kierownik
sekcji sumo.
RED

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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Kolejne jazzowe spotkanie
w Klubie Kultury „Anin”
Po poprzedniej udanej, dynamicznej imprezie jazzowej w Klubie Kultury „Anin”,
znów zorganizowane zosta∏o „Âwiàteczne
spotkanie z jazzem”. Tym razem 20 grudnia br. wi´kszoÊç zgromadzonej publicznoÊci stanowi∏y dzieci. Byli to wychowankowie Domów Dziecka z ul. PrzedwioÊnie
i Paprociowej oraz OÊrodka Szkolno-Wychowawczego TPD „Helenów” z opiekunami oraz grupa osób doros∏ych.
Zespó∏ muzyczny, który zagoÊci∏ w Klubie „Anin”, to „Jazz Makers”. SzeÊciu panów w ciemnych garniturach, z fascynujàcymi dla m∏odej widowni instrumentami,
da∏o ciep∏y, nastrojowy, a jednoczeÊnie typowo
jazzowy koncert. By∏y to kol´dy przeplatane zna-

si´ do solowego wykonywania kol´d przy akompaniamencie zespo∏u. Mo˝na by∏o podziwiaç
brzmienie kontrabasu, tràbki, klarnetu, banjo,
pianina. Nie oby∏o si´ bez pocz´stunku dla m∏odej i doros∏ej publicznoÊci.
Impreza by∏a prowadzona przez p. El˝biet´ J´kot-Orzechowskà, której towarzyszy∏a jej suczka
Figa, odpowiednio przystrojona jak przysta∏o
na ten Êwiàteczny czas. Owo wydarzenie kulturalne mog∏o si´ odbyç dzi´ki sponsorowi, jakim
po raz drugi by∏ Zwiàzek Artystów Wykonawców
STOART. Jeszcze raz okaza∏o si´, ˝e formu∏a jazzowa jest aktualna, ˝ywa, i to zarówno wÊród
doros∏ych koneserów, jak i dla m∏odej, dzieci´cej
publicznoÊci. Utwierdza to organizatorów
w przekonaniu, ˝e kontynuacja jazzowych spotkaƒ jest zasadna i jeÊli tylko obecny sponsor
wytrwa w swoich dzia∏aniach filantropijnych, imprezy te b´dà w Klubie „Anin” kontynuowane.

nymi standardami jazzowymi. Dzieci´ca publicznoÊç reagowa∏a spontanicznie. Dzieci zg∏asza∏y

Miros∏aw Perzyƒski

I na naszym balu pi´knie prezentowa∏y si´ panie ukryte za barwnymi maskami. GoÊci otacza∏a
aura tajemniczoÊci
i bajeczny Êwiat
karnawa∏u, podczas
którego
wszystko mo˝e si´
zdarzyç. Orkiestra
gra∏a w∏oskie piosenki i wszyscy
bawili si´ znakomicie. A gdy ju˝
nadesz∏a godzina
rozstania, uczestnicy balu podzi´kowali organizatorom za niepowtarzalnà atmosfer´ i pi´knie zorganizowanà imprez´.
KKM

WieÊci z Klubu Kultury „Marysin”
Teatralne Poranki w Klubie Kultury „Marysin”
W sobot´ 14 stycznia dzieci wraz z rodzicami
obejrzeli spektakl teatralny w wykonaniu aktorów
teatru PRO–ARTE pt.: „Na leÊnej polanie”. Bajka
opowiada∏a o przygodach ma∏ej Kasi, która wy-

lanie! Choç jest ono pe∏ne przygód
i niezwyk∏ych historii, to pami´tajmy, ˝e rodziców nale˝y si´ s∏uchaç
– bo wsz´dzie dobrze, ale w domu, obok taty i mamy najlepiej!
Dzieci ˝ywo reagowa∏y i uczestniczy∏y w przedstawieniu. To wspania∏a bajka dla dzieci.
Zabawa karnawa∏owa Seniorów
w Klubie Kultury „Marysin”
Dnia 20.01.2012 r. w Klubie
Kultury „Marysin” odby∏a si´ zabawa karnawa∏owa Seniorów. Tematem przewodnim by∏ Bal w Wenecji, gdzie g∏ównym elementem ubioru bawiàcych si´ sà maski.

bra∏a si´ sama na spacer do lasu pomimo zakazu
rodziców. Na leÊnej polanie spotka∏o jà wiele
przygód. To pi´kna opowieÊç o tym, co nas w lesie mo˝e spotkaç i jak wyglàda ˝ycie na leÊnej po-

Film o wawerskim fryzjerze
pt. „Antyk” – pokaz premierowy
Stowar zyszenie
Serduszko dla Dzieci
zaprasza 8 lutego
2012 r. o godz. 17.00
do „Stacji Falenica”
na premierowy pokaz
filmu „Antyk” o znanym wawerskim fryzjerze z ul. ˚egaƒskiej – Panu Stefanie
Barydze. Obraz powsta∏ na warsztatach
dofinansowanych
przez Wydzia∏ Kultury,
nakr´cili go m∏odzi
wawerczycy. W programie tak˝e inne fil-
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my dokumentalne m∏odych twórców ze Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, doceniane i nagradzane na festiwalach filmowych. Sympatycy
kina nie b´dà zawiedzeni. Wst´p wolny.
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
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Wydarzenia
kulturalne
DLA DZIECI
● 14 lutego (wtorek), godz. 13.00
Dzieƒ Walentynkowy – wspólne zabawy z dzieçmi z sekcji edukacji kulturalnej. Organizator: Klub
Kultury” RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 18 lutego (sobota), godz. 15.00
„Bal w Klubiku dzisiaj...” – bal karnawa∏owy dla
dzieci. Zapewniamy szalonà zabaw´ w rytm znanych
i lubianych przebojów dla najm∏odszych. Mile widziane przebrania. Wst´p wolny. Organizator: Klub
Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 19 lutego (niedziela), godz. 13.30
„Przygoda leÊnego skrzata” – Teatrzyk kukie∏kowy
Baj zaprasza – bajka z mora∏em dla ma∏ych i du˝ych. OpowieÊç o przygodach leÊnego skrzata, który odkry∏, ˝e ˝yç samemu jest êle, i zaczyna poszukiwaç przyjaciela. Wst´p: 5 z∏. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE, PRZEGLÑDY
12 lutego (niedziela), godz. 17.00
„Opera ˝ebracza” – spektakl w wykonaniu grupy
teatralnej KK Falenica ze specjalnym udzia∏em El˝biety Marciniak. Scenariusz Barbara Wizimirska; re˝yseria Szczepan Szczykno, muzyka Jerzy Kuszakiewicz. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 19 lutego (niedziela), godz. 17.00
„Ordonka” – spektakl teatralny, re˝yseria –
Szczepan Szczykno, scenografia – Beata Paruch,
aran˝acja i akompaniament – Dawid Ludkiewicz,
wyst´pujà: Magdalena Daszkiewicz, Katarzyna Gruszewska, Joanna Mazewska, Rados∏aw Mazur, Dominik Wieder. Organizator: Klub Kultury „Falenica”,
ul. W∏ókiennicza 54.
●

KONCERTY, RECITALE, PROJEKCJE
● 11 lutego (sobota), godz. 17.00
Koncert walentynkowy „Ka˝da mi∏oÊç jest pierw sza” – Wystàpià Ewa Jarzymowska-Ka∏udow i Leszek ¸´gowiecki z zespo∏em. Wykonajà niezapomniane przeboje dla zakochanych, m.in. „Ostatni
walc”, „Ka˝dy kiedyÊ kocha∏”, „Z∏amano ju˝ tyle
serc” i wiele innych. Wst´p wolny. Organizator: Klub
Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 18 lutego (sobota), godz. 17.00
„Zakochani sà wÊród nas” – koncert walentynkowy w wykonaniu m∏odych artystów z Klubu Kultury
„Zastów”. Spotkaniu towarzyszyç b´dzie wystawa
prac plastycznych i galeria bi˝uterii. Walentynkowy
repertuar pozwoli poczuç, ˝e osobami najbardziej
przez nas kochanymi sà nasi bliscy. Wst´p wolny.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 26 lutego (niedziela), godz. 16.00
„W ma∏ym kinie” – projekcje filmowe dla dzieci. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● do 29 lutego (Êroda)
Przyjmowanie zg∏oszeƒ do udzia∏u w XVI Ogól nopolskim Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej i M∏o dzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”. Celem Przeglàdu jest promocja talentów wokalnych. Ocenie
podlegaç b´dzie m.in. dobór repertuaru, indywidualne podejÊcie do interpretacji utworu, muzykalnoÊç. Przeglàd odbywa si´ w siedmiu kategoriach wiekowych, regulamin do pobrania ze strony
www.kkzastow.com. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.

WARSZTATY, SPOTKANIA
9 lutego (czwartek), godz. 11.00
Poranne warsztaty muzyczne „Poznajemy instrumenty” dla kl. I Sp nr 277. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 10 lutego (piàtek), godz. 11.00
Poranne warsztaty ceramiczne dla Zespo∏u Szkó∏
Specjalnych nr 102 (w ramach WPEK). Organizator:
Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 13 lutego (poniedzia∏ek), godz. 12.40–13.40
„Strefa lasów równikowych” – spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora.
Wzd∏u˝ równika Ziemi´ porastajà ogromne lasy
deszczowe. Puszcze dorzecza Amazonii, d˝ungle
Gabonu, Konga, Sumatry, Borneo, Nowej Gwinei
pe∏ne sà przedziwnych zwierzàt i ciekawych zamieszkujàcych je grup ludzi. Te „p∏uca planety” sà
obecnie zagro˝one masowym wyr´bem, zanieczyszczeniem wynikajàcym z nadmiernego wydobywania
surowców mineralnych. Organizator: Klub Kultury
„Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 13 lutego (poniedzia∏ek), godz. 16.00
„Puszkar – kolorowe miasto Êwiàtyƒ i wielb∏àdów” – Spotkanie z podró˝nikiem. Puszkar to wyjàtkowe miasto w Indiach. Jest to miejsce kultu boga-stworzyciela Brahmy. Z ca∏ego kraju zje˝d˝ajà tu
pielgrzymi, nie wolno piç alkoholu, jeÊç mi´sa,
a nawet jajek. Odbywa si´ tutaj najwi´kszy i najbarwniejszy w Indiach targ wielb∏àdów. Wyk∏ad zostanie wzbogacony pokazem slajdów z DVD. Wst´p
wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul.
Samorzàdowa 10.
● 16 lutego (czwartek), godz. 11.40–12.40
„Strefa lasów równikowych” – spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora. Organizator:
Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 24 lutego (piàtek), godz. 19.00
Wieczór kultury gruziƒskiej – Spotkanie z Giorgiem Maglakelidze, Gruzinem, który wyst´pujàc
w stroju ludowym przedstawi uniwersalne prawdy
ludzi Kaukazu i opowie o podstawowych aspektach
kultury i historii po∏o˝onej na pograniczu kultur
Gruzji. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury
„Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 25 lutego (sobota), godz. 11.00–18.00
AmigaX–Party – warsztatowe spotkanie u˝ytkowników i sympatyków komputera Amiga. Podczas spotkania prezentacja najnowszego modelu AmigaOne
X1000 wraz z najnowszà wersjà systemu AmigaOS
4.1 up. 4. Porównania mo˝liwoÊci technicznych poszczególnych modeli, pomoc w rozwiàzywaniu problemów, przedstawienie nowoÊci programowych.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
●

WYSTAWY, TURNIEJE
● 26 lutego (niedziela), godz. 17.00–20.00
„... budzà si´ upiory” – otwarcie wystawy prac
plastycznych Ma∏gorzaty Jankowskiej. Wystawa
czynna: poniedzia∏ek, wtorek, Êroda w godz.
12.00–18.00, piàtek w godz. 12.00–21.00. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
KONKURSY, IMPREZY OKOLICZNOÂCIOWE
● 14 lutego (wtorek), godz. 16.00–17.00
„To i owo z ˝ycia wzi´te” – wyst´p Kabaretu
Seniorów „Zadra”. Organizator: Klub Kultury „Anin”,
ul. V Poprzeczna 13.
● 14 lutego (wtorek)
Walentynki – zabawy, konkursy walentynkowe
w sekcjach klubowych. Organizator: Klub Kultury
„Marysin”, ul. Korkowa 96.

15 lutego (Êroda), godz. 16.00–18.00
Walentynki w Klubie Seniora. Organizator: Klub
Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 16 lutego (czwartek), godz. 17.00–18.00
T∏usty Czwartek – pokaz osiàgni´ç uczestników
sekcji baletowej dla rodziców i zaproszonych goÊci.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 17 lutego (piàtek), godz. 17.00–20.00
Impreza z cyklu „Ludzie Wawra” zorganizowana
przez Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy oddzia∏ Anin
i Klub Kultury „Anin”. GoÊçmi w tym miesiàcu b´dà:
Wies∏awa Zborowska i Zdzis∏aw G∏owacki. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 15 lutego (Êroda), godz. 18.00
Walentynki w Klubie Kultury Falenica „Mi∏oÊç...
wieczna... wietrzna...” – wieczór poetycki w ramach
cyklu „Âroda z poezjà”, przygotowanie Renata Lipiƒska-Kondratowicz, grupa „Ogniwa”. Organizator:
Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 18 lutego (sobota), godz. 19.30
Zabawa ostatkowa – ostatki to doskona∏a okazja
do zabawy. Zapraszamy wszystkich mieszkaƒców
na wspania∏y bal z muzykà granà na ˝ywo przez zespó∏ Promile. Jak zawsze zapewnimy ciep∏y bufet
z przyst´pnymi cenami. W trakcie zabawy wybór
króla i królowej balu. Wst´p 20 z∏. Rezerwacja
miejsc w Klubie Kultury „Aleksandrów” do dnia 10
lutego w∏àcznie. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 18 lutego (sobota), godz. 17.00
Ostatkowa zabawa dla Seniorów. Organizator:
Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 23 lutego (czwartek), godz. 14.00
Uroczyste rozdanie nagród w konkursie „W krainie bieli” i wernisa˝ prac konkursowych. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● Gimnastyka dla seniorów odbywa si´ w nast´pujàcych terminach:
- Wtorek 7, 14, 21, 28 lutego, godz. 9.30 i 10.30
- Âroda 8, 15, 22, 29 lutego, w godz. 9.30
i 10.30
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
●

OFERTA KULTURALNA BIBLIOTEKI
Wystawy/Wernisa˝e
● Wystawa obrazów Roberta Zaborowskiego –
„Szlachetne pi´kno”, Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● Malarstwo Magdaleny Ryniewicz – Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● Wystawa Gra˝yny Mordzon – „Chiƒska sztuka
malowania p´dzlem”, „Galeria Na Trawiastej”, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Wystawa portretów Wac∏awa Piotrowskiego,
„Galeria Na Trawiastej”, Biblioteka G∏ówna, Anin,
ul. Trawiasta 10.
Spotkania z pisarzami:
● Spotkanie z Joannà
Zawadzkà, mieszkankà
Wawra, w dniu 15 lutego, godz. 17.00. Wypo˝yczalnia Nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
● W ramach cyklu „Wybitni warszawianie” wyk∏ad Ewy Andrzejewskiej: „Stefan Starzyƒski
bohaterski prezydent Warszawy” . 28 lutego,
godz. 17.00 . Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
G∏oÊne czytanie:
„Ârodowe popo∏udnie z bajkà” – czytanie bajek
dla dzieci w ka˝dà Êrod´, w godz. 12.00–12.30,
Wypo˝yczalnia nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.

●

cd. na str. 13 ➽
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Mamo - uderzy∏em si´ o drzwi
czyli przemoc wobec dzieci w wawerskich placówkach dydaktycznych
Agresja jest zjawiskiem,
które staje si´ coraz wi´kszym problemem w polskich
szko∏ach. Media pe∏ne sà doniesieƒ o kolejnych przypadkach pobiç uczniów przez
rówieÊników, zn´cania si´
psychicznego, przemocy nauczycieli wobec dzieci, a coraz cz´Êciej tak˝e agresji uczniów wobec nauczycieli. JednoczeÊnie obni˝a si´ wiek zarówno
sprawców, jak i ofiar przemocy w szkole. Wzrost
zachowaƒ agresywnych na terenie szko∏y potwierdzajà zarówno codzienne obserwacje nauczycieli
i rodziców, jak i badania spo∏eczne oraz statystyki
policyjne. Wyraêna jest potrzeba stworzenia
w szko∏ach systemu zapobiegania przemocy.
Problem przemocy w szkole nie omija równie˝
naszych wawerskich placówek pedagogicznych.
Zapewne wielu z nas spotka∏o si´ z sytuacjà, gdy
nasze dziecko po powrocie ze szko∏y wmawia
nam, ˝e ten siniak na twarzy to efekt uderzenia
o drzwi, a próby wyciàgni´cia z niego informacji,
co tak naprawd´ si´ sta∏o, spe∏zajà na niczym.
Ofiary przemocy szkolnej bardzo rzadko mówià
doros∏ym o swoich problemach. Cz´sto majà doÊwiadczenia bagatelizowania ich k∏opotów przez
doros∏ych („przezywajà ci´ – nie zwracaj na to
uwagi”, „nie skar˝”). Obawiajà si´ te˝ pogorszenia
sytuacji, zemsty ze strony przeÊladowców. Ponadto przeszkadza im wstyd i poczucie winy – dziecko
jest przekonane, ˝e zas∏u˝y∏o na takie traktowanie.
Zachowanie i samopoczucie ofiary ulega zmianom w przebiegu procesu przemocy. Z poczàtku

dziecko najcz´Êciej próbuje si´ na ró˝ne sposoby
obroniç. Polega to np. na uleganiu sprawcom,
wykonywaniu ich poleceƒ, odrabianiu za nich lekcji, przynoszeniu lub zdobywaniu dla nich ˝àdanych przedmiotów. Dziecko próbuje czasem zaprzyjaêniç si´ z osobami, które mu dokuczajà, bagatelizuje to, co je spotyka, cz´sto sprawia wra˝enie, jakby nie przeszkadza∏o mu wyÊmiewanie
i przezwiska, samo si´ z nich Êmieje. Dlatego te˝
wielu doros∏ych d∏ugo nie zauwa˝a problemu.

Gdy to nie pomaga, ofiara dokuczania i przeÊladowania zaczyna powoli unikaç trudnych dla
niej sytuacji. Izoluje si´, mo˝e opuszczaç lekcje
lub udawaç chorob´. Czasem odmawia wychodzenia z domu lub ˝àda zmiany szko∏y.
Jednak istniejà sygna∏y, które pozwalajà rozpoznaç takie dzieci:
• dziecko takie jest cz´sto wyÊmiewane, poni˝ane i zastraszane;

RozÊpiewany Wawer 2012
– zapraszamy do udzia∏u!
Klub Kultury „Zastów” zaprasza do udzia∏u
w XVI Ogólnopolskim Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”.
Kto chce spróbowaç swoich si∏ na deskach naszej sceny i ma skoƒczone 4 lata, ju˝ dziÊ mo˝e
rozpoczàç przygotowania. Profesjonalne jury
b´dzie oceniaç dobór repertuaru, indywidualne
podejÊcie do interpretacji utworu, muzykalnoÊç,
wyczucie rytmu, dykcj´ i ogólny wyraz artystyczny.
Karty zg∏oszenia wype∏nione pismem drukowanym nale˝y przes∏aç na adres klubu do 29 lutego
2012 r. Przes∏uchania konkursowe odb´dà si´
w dniach 10 (sobota), 11 (niedziela), 12 (poniedzia∏ek) marca 2012 r.
Regulamin i kart´ zg∏oszenia mo˝na pobraç
na stronie Klubu: www.kkzastow.com i na portalu
WiadomoÊci Sàsiedzkich: www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/130/n/1378.
Klub Kultury „Zastów”
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• ma wyraêne Êlady fizyczne, zadrapania, siniaki;
• cz´sto p∏acze, wyglàda na osob´ nieszcz´Êliwà i smutnà;
• traci zainteresowanie naukà, ma coraz gorsze
stopnie;
• zamyka si´ w sobie, nie rozmawia
o tym, co dzia∏o si´ w szkole.
JAK POMÓC NASZEMU DZIECKU?
Kiedy zauwa˝amy, ˝e z naszym dzieckiem dzieje si´ coÊ niedobrego, spróbujmy
przede wszystkim z nim porozmawiaç.
Wa˝ne jest, aby dziecko czu∏o, ˝e je rozumiemy, ˝e jego problemy dotyczà tak˝e nas
samych i ˝e mo˝e w pe∏ni nam zaufaç.
Trwa∏e efekty przyniesie tylko szybkie i skuteczne dzia∏anie. Aby mieç pe∏en poglàd na
sytuacj´, warto porozmawiaç z najbli˝szym kolegà/ kole˝ankà, który przeka˝e
nam informacj´, co tak naprawd´ si´ sta∏o.
JeÊli przemoc odbywa si´ na terenie szko∏y, niezb´dny jest natychmiastowy kontakt z dyrekcjà,
przedstawienie problemu oraz rozpoznanie
„sprawcy przemocy”. Bardzo cz´sto okazuje si´,
˝e sprawców jest kilku, a nasze dziecko nie jest ich
jedynà ofiarà. Ka˝da placówka pedagogiczna posiada wykwalifikowanego psychologa, który w g∏ównej mierze pracuje z „trudnà m∏odzie˝à”. Osoba ta
jest równie˝ zaanga˝owana w rozwiàzanie problemu przemocy, której doÊwiadczy∏o nasze dziecko –
na pewno warto z tà osobà porozmawiaç.
Nieco inaczej wyglàda sytuacja, kiedy przemoc odbywa si´ poza terenem szko∏y, na przyk∏ad kiedy nasze dziecko wraca po lekcjach do
domu. Owszem, dyrekcja placówki przyjmie
zg∏oszenie i zapewne porozmawia z uczniem,
który si´ tej przemocy dopuÊci∏. Jednak˝e z uwagi na miejsce zdarzenia poradzi nam kontakt
z najbli˝szà jednostkà policji. W takim przypadku
warto z tej rady skorzystaç. Bo byç mo˝e tym razem nasze dziecko wróci∏o tylko z siniakiem na
r´ce, bàdê te˝ z uszkodzonymi okularami. Jednak
jeÊli zbagatelizujemy te objawy, nast´pnym razem mo˝e si´ to skoƒczyç tragicznie. W naszej
dzielnicy z takimi problemami warto zwróciç si´
do Wydzia∏u ds. Nieletnich Komisariatu Policji
Warszawa–Wawer majàcego swojà siedzib´ przy
ulicy Mrówczej 210, tel. 22 812 10 95.
Przemoc w szko∏ach by∏a, jest i b´dzie. Tylko
od nas zale˝y, jakie kroki podejmiemy, aby ten
problem zredukowaç do minimum. Mo˝e warto
zainteresowaç nasze szko∏y programem „Szko∏a
bez przemocy” – www.szkolabezprzemocy.pl,
który od kilku lat z sukcesem eliminuje przemoc
ze szkó∏ na terenie ca∏ego kraju.
Ilona Szymaƒska
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●

Czytanie na zawo∏anie – czytanie ksià˝ek wybranych przez czytelników w dowolnie wybranym terminie. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski,
ul. Króla Maciusia 10.
G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Dzieci piszà baj ki – 20 najpi´kniejszych bajek napisanych przez
dzieci... dla dzieci” Biblioteka G∏ówna, Anin, ul.
Trawiasta 10:
Wtorek, godz. 13.00
- 7 lutego – Joanna Piotrowska „Nad stawem”
- 14 lutego – Arletta Sieradzka „Odkrycie Diany”
- 21 lutego – Bogumi∏a St´pieƒ „Przymknij oczy”
Piàtek, godz. 16.30
- 10 lutego – Ewelina Wolska „Twidy i zaczaro wane zwierciad∏o”
- 17 lutego – Maciej Koz∏owski „Wietrzyk i ró˝a”
- 24 lutego – Karolina Zawadzka „Wiosenne pa nienki”
„Ca∏y Wawer czyta dzieciom” – g∏oÊne czytanie
dzieciom w ramach ogólnopolskiej akcji „Ca∏a
Polska czyta dzieciom”.

●

da w godz. 9.00–10.00. Biblioteka G∏ówna, Anin,
ul. Trawiasta 10.
Warsztaty Integracyjne dla niepe∏nosprawnych –
Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10 – 2, 9, 16,
23 lutego (czwartek, godz. 12.30).

cyjne w formie zabawy dla dzieci wieku 2–3 lata.
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami, dziadkami,
opiekunami w ka˝dy czwartek w godz. 10.30-12.00.
Prowadzi Anna Gruszczyƒska (607 921 142).

Warsztaty plastyczne / historyczno-fotograficzne
● „Karnawa∏ wÊród zwierzàt” warsztaty plastyczno-integracyjne, tworzenie masek – 7 lutego, godz.
10.00. Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1, we wspó∏pracy z Wypo˝yczalnià nr 25.
● „Andriolli i linia otwocka” – warsztaty historyczno-fotograficzne – prowadzenie Marzenna Szymaƒska, 21 lutego, godz. 10.00. Wypo˝yczalnia
nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1.
● Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku 5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30. Biblioteka
G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10, Oddzia∏ dzieci´cy.

Konkursy / Testy / Quizy
● Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka na podst. ksià˝ki
„Tajemnica kina” Martina Widmarka, Heleny Willis dla dzieci w wieku 6–9 lat.
● Konkurs literacki dla dzieci w wieku 7–9 lat (kl.
I–III SP) pt. „Przygody Plastusia w czasie zimowych
ferii” – w 30. rocznic´ Êmierci Marii Kownackiej.
● Konkurs recytatorski dla dzieci w wieku 9 lat
(kl. III SP) pt. „Kraina Fantazji i zadziwiania z Wandà Chotomskà” – 28 lutego (wtorek, godz. 9.00).
● Konkurs plastyczny pt. „Stwórz ilustracj´ do
ksià˝ki «Plastusiowy pami´tnik» Marii Kownackiej” w 30. rocznic´ Êmierci autorki.

Zaj´cia ruchowe dla najm∏odszych
„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.
● „Maluchy na Trawiastej” – zaj´cia ruchowo-eduka-

„Dzieƒ szwedzki na Agrestowej” – dzieƒ poÊwi´cony kulturze szwedzkiej, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na postaç Astrid Lindgren oraz wspó∏czesnych
pisarzy skandynawskich. 16 lutego, godz. 9.15. Wypo˝yczalnia nr 82, Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1, we
wspó∏pracy z Wypo˝yczalnià nr 25.
èród∏o:
Wydzia∏ Kultury Urz´du Dzielnicy Wawer

Pomagam uk∏adaç ˝yciowe puzzle

Bardzo wa˝ne sà pierwsze konsultacje, które majà
na celu zdiagnozowanie problematyki pacjenta i ustalenie zasad wspó∏pracy. To od jednego do trzech 50minutowych spotkaƒ. Po nich jest proponowana d∏ugoÊç w∏aÊciwej terapii. Terapia którtkoterminowa trwa
trzy miesiàce. To dwanaÊcie cotygodniowych spotkaƒ
dotyczàcych jakiejÊ problematyki. W przypadku wi´kszych trudnoÊci terapia mo˝e byç d∏ugoterminowa,
cz´sto nieokreÊlona czasowo. Proces koƒczenia terapii równie˝ jest rozciàgni´ty w czasie, nawet do pó∏
roku. Jest to wa˝ny okres, w którym psychoterpeuta
wspiera swojego pacjenta w rozumieniu i podsumowywaniu ca∏ego procesu psychoterapeutycznego.
Nie nale˝y przerywaç terapii, czy uciekaç z niej, nale˝y odpowiednio zakoƒczyç to doÊwiadczenie i zamknàç pewien etap w swoim ˝yciu.
Cz´sto na spotkaniach ludzie mówià o trudnych, intymnych sprawach. Jakie w tym kontekÊcie powinny byç w∏aÊciwe relacje pomi´dzy
psychologiem a pacjentem?
W profesjonalnej sytuacji nie wchodzà w gr´ ˝adne towarzyskie relacje. Nawet prezenty sà sprawà
dyskusyjnà. Psychoterapeuta wykonuje swój zawód,
czyli leczy pacjenta, który przyszed∏ umówiony
na okreÊlonà godzin´. W zwyk∏ej pracy zdarzajà si´
wspólne lunche czy spotkania biznesowe. W psychoterapii tego nie ma, jest zawsze gabinet – to samo miejsce, ta sama godzina, wyznaczony rytm
pracy. Wa˝na jest tak˝e sama op∏ata za spotkanie,
która przypomina, ˝e mamy do czynienia z us∏ugà,
a nie ze spotkaniem towarzyskim.
Czego si´ spodziewaç po cyklu wizyt u psychologa? Czy tak jak u lekarza problem znika
ca∏kowicie lub prawie ca∏kowicie?
W psychoterapii leczona jest dusza, wi´c nie
wszystko jest po prostu widoczne. Najwa˝niejsze
jest poczucie poprawy nastroju i relacji z otoczeniem. Cz´sto tematem spotkaƒ terapeutycznych jest
odczuwanie siebie w Êwiecie i w relacjach z innymi
ludêmi. Je˝eli zaczynamy czuç si´ lepiej, zaczynamy rozumieç, dlaczego reagujemy w okreÊlony sposób w konkretnych sytuacjach, to sà oznaki, ˝e terapia idzie w dobrym kierunku.
cd. na str. 14 ➽
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Wywiad z Beatà Kobrzyƒskà – psychoterapeutà, trenerem, coachem
Przed wizytà u lekarza ludzie szukajà o nim informacji wÊród znajomych i w Internecie, czy tak
samo warto robiç przed wizytà u psychologa?
OczywiÊcie, wybierajàc placówk´, warto sprawdziç, co to za instytut, kiedy powsta∏, jakie osoby zatrudnia i czy te osoby sà superwizowane, czyli majà
sta∏y kontakt z zawodem. Wa˝nym elementem jest
pierwsza konsultacja. Od razu mo˝emy sprawdziç,
chocia˝by czy gabinet nam odpowiada i czy dobrze
porozumiewamy si´ z terapeutà.
Niektóre osoby sà po prostu w kryzysie, potrzebujà
pomocy i udajà si´ do pierwszego znalezionego
oÊrodka, który dysponuje terapeutami. Chcà jedynie
otrzymaç szybkà pomoc. Sà te˝ jednak tacy, którzy
wydeptali ju˝ kilka Êcie˝ek, sprawdzili ró˝ne opcje
i chcà mieç specjalist´, który ich wyleczy, bo poprzedni nie do koƒca im pomóg∏. Wtedy zaczynajà si´
przeszukiwanie forów i wypytywanie znajomych. To
jest droga ludzi ju˝ nieco zorientowanych, a czasem
ludzi uciekajàcych od problemu. Bardziej zainteresowanych tym wypytywaniem ni˝ w∏asnym problemem.

Na co zwróciç uwag´, aby zyskaç pewnoÊç,
˝e zostanie nam zapewniona odpowiednia
jakoÊç us∏ug?
Pschychoterapia to jest metoda leczenia. Nie ka˝dy
psychoterapeuta musi byç psychologiem. W instytutach pracujà i psychologowie, którzy udzielajà porad
psychologicznych i psychoterapeuci.
Psychoterapeuci najpierw sà szkoleni i superwizowani, czyli ca∏y czas ktoÊ nadzoruje i wspiera ich
w dzia∏aniu. Bardziej doÊwiadczeni sà ju˝ certyfikowani, czyli ukoƒczyli czteroletnie szkolenie i sà ju˝ po albo w trakcie w∏asnej psychoterapii. Wa˝ne sà wi´c trzy
elementy: szkolenie, superwizja i psychoterapia.
Na czym polega praca z psychologiem?
Na rozmowie. To jest podstawowe narz´dzie, które
sprawia, ˝e kontakt leczàcy zaczyna byç ludzki. Niektórzy uwa˝ajà, ˝e mogà przecie˝ rozmawiaç z przyjació∏mi – za darmo i przy kawie, ale podczas rozmowy
z psychologiem jest inaczej, bo nasz rozmówca nie
koncentruje si´ na w∏asnych problemach. Natomiat
na towarzyskich spotkaniach bywa ró˝nie, np. gdy jedna osoba zaczyna mówiç
o problemie, druga podchwytuje temat i zaczyna mówiç o nim w odniesieniu do siebie. Psycholog czy psychoterapeuta
UMOWA Z NARODOWYM
tak nie postàpi. ProfesjoFUNDUSZEM ZDROWIA :
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Zajmuje si´ Pani nie tylko pomocà psychologicznà. Jest Pani równie˝ coachem i trenerem. Na czym polega ta praca?
Pomoc psychologiczna jest zwiàzana z leczeniem. Druga sfera rozwoju osobistego to szkolenia:
indywidualne (coaching) lub grupowe (warsztaty
i szkolenia).
Czasem w coachingu klient wie, ˝e posiada potencja∏, ale z jakiegoÊ powodu jest zablokowany
i potrzebuje porozmawiaç z kimÊ z zewnàtrz. Szkolenia to propozycja pracy dla grup (zorganizowanych lub dla indywidualnych klientów). Szkolenia
trwajà 1–2 dni, podczas których uczestnicy wzbogacajà swojà wiedz´ oraz çwiczà umiej´tnoÊci z danej
tematyki (np. z zakresu asertywnoÊci, komunikacji,
skuteczniejszego planowania czasu, radzenia sobie
ze stresem). Na szkoleniach k∏adzie si´ nacisk
na wiedz´ i zdobywanie umiej´tnoÊci przez doÊwiadczenia. W coachingu wa˝na jest tak˝e postawa
i wartoÊci, jakimi kieruje si´ klient.
Dlaczego szkolenia to tak˝e rozwój osobisty?
Cz´sto na szkoleniu dotyczàcym spraw zawodowych okazuje si´, ˝e dla rozwiàzania problemu istotne sà równie˝ sprawy osobiste. Coaching dotyka
wartoÊci. Kiedy na przyk∏ad manager ma problem,
˝eby przekazywaç pracownikowi nieprzyjemne informacje, mo˝e to wynikaç z faktu, ˝e ma z tym wewn´trzny problem (np. ma system wartoÊci, który
nakazuje mu wspieraç pracowników niezale˝nie od
tego, jak pracujà i ile kolejnych szans zmarnowali).
Cz´sto na coachingu okazuje si´, ˝e nie da si´ oddzieliç wyznawanych prywatnie wartoÊci od tego, co
robimy w pracy (bo przecie˝ i na p∏aszczyênie prywatnej, i na p∏aszyênie s∏u˝bowej jesteÊmy przede
wszystkim ludêmi, którzy kierujà si´ w ˝yciu takimi
a nie innymi zasadami, majà okreÊlony stosunek
do danej sprawy). W ten sposób praca z coachem
pomaga w procesie poszerzania ÊwiadomoÊci, choç
na innym poziomie ni˝ w psychoterapii.
Kto decyduje si´ na coaching?
Zdarza si´, ˝e przychodzà indywidualni klienci,
którzy chcà coÊ poprawiç w swoim ˝yciu. Lepiej
zrozumieç partnera czy zastanowiç si´, dlaczego

nagle chcà zmieniç prac´, majà dylemat zwiàzany
z jakàÊ sprawà (tutaj pula tematów jest nieograniczona). Zdarzajà si´ równie˝ firmy, które finansujà
swoim pracownikom coaching, chcàc zwi´kszyç
ich potencja∏.
Jak wyglàda praca z coachem? W sporcie
trener decyduje o rytmie dnia, stylu myÊlenia
i diecie zawodnika, a w tym przypadku?
RzeczywiÊcie, coaching wyrós∏ z metod pracy ze
sportowacami. Trenerem sportowca nie musi byç
doÊwiadczony sportowiec, a managera – manager.
Istotne jest to, ˝eby zrozumieç drugà osob´. Kiedy
coÊ nas uwiera i nie jesteÊmy w stanie rozwiàzaç tego przez rozmow´ z szefem czy rodzinà, warto zwróciç si´ do coacha. Coaching jest pewnego rodzaju
towarzyszeniem w podró˝y, ale z pe∏nà uwagà,
z empatià, ze zrozumieniem tego, co dzieje si´
po stronie klienta.
Podczas pracy z coachem umawiamy si´ na
okreÊlonà, na przyk∏ad pi´ç czy szeÊç, liczb´ spotkaƒ na dany temat. Czasem ju˝ po trzeciej sesji
pytam, czy warto dalej si´ spotykaç. JesteÊmy
umówieni na wi´cej, ale obydwoje czujemy, ˝e
sprawa jest ju˝ rozwiàzana, a klient jasno wyra˝a
ch´ç zamkni´cia tego tematu. Zdarza si´ wi´c, ˝e
coachingi koƒczà si´ wczeÊniej. Nawet jedna rozmowa potrafi niekiedy wystarczyç, ˝eby osiàgnàç
sukces. Natomiast w innych przypadkach okazuje
si´, ˝e okreÊlona liczba spotkaƒ jest za ma∏a i klient
domaga si´ kolejnych. Coaching to bardzo elastyczna metoda i w tym tkwi jej urok i efektywnoÊç.
Ta elastycznoÊç to: rytm spotkaƒ, d∏ugoÊç trwania
sesji, liczba spotkaƒ i tematyka.
Po czym si´ zorientowaç, ˝e coacha nale˝y
zmieniç?
Nale˝y tak zrobiç, je˝eli czujemy, ˝e wspólna praca nie posuwa si´ do przodu i nic nam nie daje. Tak˝e wtedy, gdy mamy poczucie, ˝e coach zajmuje si´
w∏asnymi tematami i wizjami, albo jego osobowoÊç
po prostu nam nie odpowiada. Klienci poÊwi´cajà
na wspó∏prac´ pieniàdze i czas. W trudnej sytuacji
zach´cam do powiedzenia wprost: nie pasuje mi to
i chc´ to zmieniç.

Czasem to coach nie przyjmuje klienta, z ró˝nych powodów (np. uwa˝a, ˝e problematykà klienta
powinni zajàç si´ inni specjaliÊci, albo uwa˝a, ˝e
nie jest w stanie pomóc klientowi w jego problemie). To wa˝ne, aby coach umia∏ powiedzieç: to nie
jest mój obszar, nie umiem ci pomóc, ale mog´ ci
poleciç innà osob´.
W tym zawodzie etyka jest szczególnie wa˝na.
Nie nale˝y pracowaç, wykonywaç us∏ug za wszelkà
cen´. Ta praca cz´sto dotyka spraw intymnych. Nale˝y si´ zastanowiç, czy ja – coach podo∏am, czy
umiem pomóc drugiej osobie. To przecie˝ za pomaganie dostajemy pieniàdze.
Czy po zakoƒczeniu wspó∏pracy trener dostaje informacje, ˝e rzeczywiÊcie pomóg∏
swoim klientom?
Czasem po jakimÊ czasie, na przyk∏ad po kilku miesiàcach, organizuje si´ spotkanie (follow up) s∏u˝àce
przeçwiczeniu tego samego materia∏u i rozmowie, co
si´ po drodze dzia∏o. Od niektórych klientów otrzymuj´ e-maile z informacjami, w jaki sposób coaching
pomóg∏ im w podejmowaniu ró˝nych ˝yciowych decyzji. Czasem przychodzà do mnie klienci, którym zosta∏am polecona. Dobrze jest dowiedzieç si´, ˝e ktoÊ
jest zadowolony ze wspólnej pracy ze mnà.
Czy ma Pani czasem poczucie, ˝e czyni coÊ
dobrego, ˝e pomaga ludziom?
Zdarza mi si´ takie poczucie, ˝e komuÊ pomog∏am, ale zawsze w odniesieniu do konkretnych przypadków. Przypominam sobie, ˝e jakaÊ osoba
przed spotkaniami ze mnà by∏a taka, a po nich sta∏a
si´ troch´ inna i inaczej postrzega Êwiat. Obserwowanie tej zmiany jest dla mnie wa˝ne.
Jednak nie mam z∏udzeƒ. Najwi´kszy wp∏yw ma na
nas... ˝ycie, które nas otacza – rodzina, firma czy dom,
nie tylko wspó∏praca z trenerem czy coachem. Trener,
coach tylko wspiera nas w dzia∏aniu.
Czasami zdarza mi si´ czuç dobrym puzzlem
w tej uk∏adance. To w∏aÊnie sprawia, ˝e chc´ ten zawód wykonywaç.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Dzi´kuj´.
Red.
Janusz Korczak by∏ postacià nietuzinkowà i wypracowa∏ w∏asny system wychowawczy oparty na ró˝norodnej formie aktywizacji spo∏ecznej dziecka, wywierajàc
tym silny wp∏yw na nauczycieli i wychowawców
swego pokolenia. W swej dzia∏alnoÊci kierowa∏
si´ przede wszystkim mi∏oÊcià do dzieci i g∏´boka wiedzà o nich. Jego twórczoÊç jest ÊciÊle
zwiàzana z praktykà wychowawczà i ∏àczy znakomità znajomoÊç psychiki dziecka z liryzmem,
humorem i fantazjà. By∏ autorem licznych powieÊci i nowel dla dzieci i o dzieciach: „Król MaciuÊ
Pierwszy”, „Józki, JaÊki i Franki”, „KajtuÊ czarodziej” oraz licznych prac pedagogiczno-wychowawczych. W 1937 roku zosta∏ laureatem „Z∏otego Wawrzynu” Polskiej Akademii Literatury.
W czasie okupacji niemieckiej pozosta∏ w getcie
˝ydowskim, gdzie nadal kierowa∏ Domem Sierot,
odrzucajàc tym samym niemieckie propozycje
uratowania w∏asnego ˝ycia. Zginà∏ w Treblince
w sierpniu 1942 roku wraz z transportem swoich wychowanków.
Joanna Dàbrowska

Tajemnica ulicy Starego Doktora
Dzielnica Wawer wyjàtkowo obfituje w ciekawe
i nietuzinkowe nazwy ulic.
Znajdziemy wi´c i takie dotyczàce botaniki: ˚onkilowa,
Lucerny, Floksów, Berberysowa, Cedrowa, jak i inne
zagadkowe nazwy, jak
choçby ulice Poprzeczne
z liczbami rzymskimi w nazwie. Mojà szczególnà uwag´ przyciàgn´∏a jednak ulica Starego
Doktora, usytuowana na osiedlu Marysin Wawerski, odchodzàca prosto od ulicy Korkowej.
Jej tajemnicza nazwa okaza∏a si´ ho∏dem z∏o˝onym Januszowi Korczakowi – znakomitemu pedagogowi, wychowawcy i humaniÊcie, który
pod pseudonimem w∏aÊnie Starego Doktora wyg∏asza∏ liczne pogadanki radiowe dla dzieci. Naprawd´
jednak nazywa∏ si´ Henryk Goldszmidt i pochodzi∏
ze znanej adwokackiej rodziny. Janusz Korczak
pracowa∏ w szpitalach i sierociƒcach dla dzieci ˝ydowskich i polskich, a w 1907 roku w wynaj´tym
poklasztornym budynku przy ul. Franciszkaƒskiej
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za∏o˝y∏ pierwszy w Warszawie zak∏ad wychowawczy dla dzieci ˝ydowskich utrzymywany przez grup´ filantropów wywodzàcych si´ spoÊród kupiectwa i inteligencji ˝ydowskiej. Ale ju˝ w 1911 roku
Korczak przeniós∏ przytu∏ek do nowego, specjalnie
wybudowanego gmachu na ul. Krochmalnej 92,
gdzie zamieszka∏ wraz ze swoimi podopiecznymi.
Drugi taki dom powsta∏ w Pruszkowie, a w 1927
roku przeniesiony zosta∏ na Bielany.
Podobny dom, ale s∏u˝àcy wakacyjnemu pobytowi wychowanków Janusz Korczak otworzy∏
równie˝ na terenie Marysina Wawerskiego w kolonii Ró˝yczka przy obecnej ulicy Starego Doktora, której nazwa zasta∏a nadana w celu upami´tnienia tej wybitnej i zas∏u˝onej postaci. Co ciekawe, nie jest to jedyna ulica poÊwi´cona Januszowi Korczakowi na terenie Dzielnicy Wawer.
W pobli˝u znajduje si´ ulica Króla Maciusia, natomiast tu˝ za blokiem przy ulicy Korkowej 135/137 w Marysinie postawiono pomnik
Janusza Korczaka. Upami´tnia on pobyt Janusza
Korczaka z wychowankami w okresie wakacyjnym na terenie Marysina Wawerskiego.

Na podstawie ksià˝ki Joanna Olczak-Ronikier „Korczak. Próba biografii” i witryny www.pskorczak.org.pl
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Reaktywacja gimnazjalnego
ko∏a teatralnego w ZS 116
„B´dzie Bo˝e Narodzenie” to tytu∏ Êwiàtecznej
bajki, którà przygotowali i wystawili na deskach
szkolnego teatru uczniowie Gimnazjum nr 102
w Wawrze dla swoich m∏odszych kolegów,
uczniów klas 0–III ze szko∏y podstawowej.

yrekcja i Nauczyciele Zespo∏u
D
Szkó∏ Niepublicznych im. E. Bu∏haka w Warszawie-Weso∏ej zapraszajà na spotkanie z przedstawicielem
OÊrodka Rozwoju Edukacji dotyczàce
Nowej Podstawy Programowej w gimnazjach i liceach. Spotkanie odb´dzie
si´ dnia 1 marca o godz. 17.30 w siedzibie szko∏y przy ul. Trakt Brzeski 63.
Szczególnie serdecznie zapraszamy
Rodziców uczniów klas szóstych oraz
klas drugich i trzecich gimnazjum.

Bohaterami bajki jest czwórka Miko∏ajów, którzy
stracili nadziej´ na nadejÊcie Bo˝ego Narodzenia,
poniewa˝ nie otrzymali ani jednego listu od dzieci.
Zrozpaczeni Miko∏ajowie szukajà pomocy u Najpowa˝niejszego Miko∏aja, a nawet w komputerze. Kiedy jeden z Miko∏ajów dramatycznie stwierdza, ˝e
szanse na odzyskanie zaufania dzieci sà bezpowrotnie utracone, pojawiajà si´ dwa anio∏ki dêwigajàce wielki wór listów. To one przywracajà Miko∏ajom
wiar´ w Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia, uczà Êpiewu
kol´d, a nade wszystko wyjaÊniajà przyczyn´ ca∏ego miko∏ajowego zamieszania. I jak to w bajkach
bywa, wszystko ma swój szcz´Êliwy koniec.
Wartka akcja poczàtkowo przeplatana jest
skocznymi piosenkami, a w drugiej cz´Êci kol´dami, czym wprowadzi∏a m∏odych widzów
w Êwiàtecznà atmosfer´. Dzieci spontanicznym
Êpiewem wspomaga∏y aktorów. Kolorowe kostiumy Miko∏ajów, Ênie˝ynek i pi´kne anio∏ki

przyciàga∏y uwag´ najm∏odszych. Gr´ m∏odych
aktorów nagrodzono wielkimi brawami.
Tym przedstawieniem reaktywowa∏o swojà
dzia∏alnoÊç gimnazjalne ko∏o teatralne. Wybór tematu inscenizacji i adresata nie by∏ przypadkowy.
Poniewa˝ od 1 wrzeÊnia 2011 r. Szko∏a Podstawowa nr 76 i Gimnazjum nr 102 tworzà Zespó∏ Szkó∏
nr 116, szukamy sposobu na integracj´ dzieci
i m∏odzie˝y z obu placówek.
Ma∏gorzata Rodak

nych.
Spotkanie
z instruktorem nauki
gry na gitarze pozwoli∏o odkryç w sobie umiej´tnoÊci i rozwinàç
pasj´. Na pewno niejeden rodzic b´dzie zmuszony po feriach kupiç swojemu dziecku gitar´.
Na naszych zaj´ciach mo˝na by∏o w∏asnor´cznie wykonaç bi˝uteri´, co w okresie karnawa∏u ma niebagatelne znaczenie. Kolczyki i bransoletki b´dà niezwyk∏à ozdobà na balu.
A kto ju˝ przygotowa∏ dla siebie bi˝uteri´,
móg∏ przetrenowaç kroki taneczne pod okiem instruktorki taƒca. Na zastowskim parkiecie zawirowali mali i duzi tancerze. To by∏a niez∏a rozgrzewka przed balem karnawa∏owym.
Mo˝na by∏o równie˝ pozbyç si´ nadmiaru
energii poznajàc tajniki dalekowschodniej sztuki
walki w czasie zaj´ç z aiki ju-juitsu. Uczestnicy

çwiczyli rzuty i pady, i brali udzia∏ w wielu zabawach ruchowych.
Kto do nas zawita∏ na pewno nie ˝a∏owa∏.
Ferie z Klubem Kultury „Zastów” to atrakcyjnie
sp´dzony czas.
KKZ

Ferie, ferie i po feriach...
Ferie zimowe ju˝ za nami. W Klubie Kultury
„Zastów” ka˝dy móg∏ znaleêç coÊ dla siebie.
PrzygotowaliÊmy wiele atrakcji zarówno dla
starszych jak i dla m∏odszych.
Dla lubiàcych Êpiewaç odby∏y si´ imprezy karaoke. WykonywaliÊmy przeboje znane i lubiane,
a niekwestionowanym hitem zosta∏a piosenka
pt. „Fantazja”.
Dla pasjonatów plastyki odby∏o si´ spotkanie
przy sztalugach. Uczestnicy po zdobyciu cennych rad na temat malowania w´glem stworzyli
niepowtarzalne dzie∏a, które zabrali na pamiàtk´
do swoich domowych galerii.
By∏a równie˝ wspólna zabawa w Êwiecie
dêwi´ków, instrumentów i ciekawostek muzycz-

Wyczuj puls Mazowsza
B∏´kitem nieba, s∏oƒca smugà,
Cierpkim kory zapachem,
T´sknotà jak ˝ycie d∏ugà
Czekam...
Âwierkowym lasem, ka˝dym szelestem,
UÊmiechem, buntem, wyzwaniem
Jestem...
Rozko∏ysana radoÊç,
Serce tak mocno bije,
Oddycham lasem...
Có˝ wi´cej? – wi´cej?...
Wystarczy – ˝yj´!
Irma Zembrzuska „Mój las”
Drugi semestr w Zespole Szkó∏ nr 78 w Intytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” zaczyna si´ mocnym biciem serca przyrody naszego regionu. Ju˝ w lutym rozpoczniemy realizacj´ pro-

jektu „Wyczuj puls Mazowsza”, pod patronatem
pani Burmistrz Dzielnicy Wawer – Jolanty Koczorowskiej. Projekt jest ukierunkowany na szerzenie
wiedzy na temat regionu Mazowsza, jego kultury,
przyrody i historii. JednoczeÊnie wzbogaci baz´
edukacyjnà ZS nr 78 poprzez budow´ Êcie˝ki
przyrodniczej na terenach zielonych nale˝àcych do
IPCZD, z której b´dà mogli korzystaç uczniowie
i ich nauczyciele ze szkó∏ i przedszkoli w Wawrze.
Pierwszym dzia∏aniem, które kierujemy do
uczniów klas 4–6 SP, gimnazjum i liceum ze
wszystkich placówek wawerskich, jest konkurs
plastyczny na logo i nazw´ Êcie˝ki przyrodniczej, nagrody w nim ufundowa∏o Biuro Ochrony
Ârodowiska Urz´du m.st. Warszawy. Od lutego
do czerwca absolutny zawrót g∏owy zapewnià
m.in. warsztaty przyrodnicze „W´drujàce laboratoria przyrody”, których instruktorami b´dà wy-

k∏adowcy i studenci UHP w Siedlcach, warsztaty artystyczne, wycieczki, prelekcje.
Zapraszamy! Zatem je˝eli chcesz:
• zainteresowaç si´ najbli˝szym rejonem,
• poznaç gatunki flory i fauny typowe dla Mazowsza,
• zobaczyç tereny zielone nale˝àce do IPCZD,
• wykorzystywaç Êcie˝k´ przyrodniczà w edukacji,
• wykorzystywaç jà w terapii dzieci z deficytami,
• samodzielnie dochodziç do wiedzy,
• dzia∏aç twórczo,
je˝eli:
• lubisz dzia∏aç w spo∏ecznoÊci szkolnej,
• chcesz czuç wspólnot´ podczas dà˝enia
do celu,
• szko∏´ rozumiesz jako centrum spo∏ecznoÊci,
• lubisz rozwijaç pasje i talenty dzieci i m∏odzie˝y
... to nie mo˝e Ci´ zabraknàç wÊród nas podczas
realizacji tego projektu! Weê udzia∏, nie zwlekaj!
Razem wyczujmy puls Mazowsza!
Zofia Grzelak
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Us∏ugi hydrauliczne

Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.

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

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

tel. 696-321-228
www.silczuk-hydraulika.pl

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
US¸UGI:
◗ Serwis komputerowy, doradztwo przy zakupie
sprz´tu. Dojazd do klienta. Szybko i tanio! Zapraszam! 508 769 222.
◗ Naprawy, instalacje urzàdzeƒ elektrycznych. Domofony, wideodomofony. Uprawnienia. Tel. 533994-664; 22 247 24 94; e-mail: serwis@elektrycznie.com.pl; www.elektrycznie.com.pl
◗ 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
◗ Psi Pensjonacik przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na stronie
www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki, schody,
kominki, parapety, blaty – doradz´ bezp∏atnie
tel. 605 654 269.
◗ PodnoÊnik koszowy – Wykonuje us∏ugi na wysokoÊci- mycie/malowanie elewacji, przycinka/wycinka drzew, monta˝ reklam, czyszczenie/naprawa rynien, konserwacja oÊwietlenia
itp. – tel. 792 077 071.
◗ Internet bezprzewodowy superszybki do 100
mb/s. Telewizja satelitarna. Do 6 miesi´cy bez
abonamentu. Multiroom – bez op∏at. zestaw satelitarny z monta˝em – od 3z∏. Tel. 693 519 727
◗ WYNAJEM AUTOKARÓW – PRZEWÓZ OSÓB
– wycieczki szkolne, Êluby, pielgrzymki, wyjazdy
zagraniczne. 49miejsc, DVD, WC, lodówka, cafe
bar, mi∏a obs∏uga, atrakcyjne ceny. tel: 691-665661, e-mail: monika.szczechura@wp.pl
◗ Psycholog dzieci, dla doros∏ych, terapia par, logopeda, dietetyk, psychiatra – profesjonalnie.
606 99 44 47.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych
– glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo
i solidnie. Tel.: 505 630 513.
◗ 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.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo przy zakupie gitary. Tel. 695-622-848.
◗ Masa˝ z dojazdem – dla zdrowia, dla urody, dla
relaksu. Dyplomowany masa˝ysta i fizjoterapeuta. Warszawa, Otwock, Józefów, Sulejówek
i okolice. E-mail:kontakt@masujemy.com, tel.:
507 525 508, www.masujemy.com.
◗ Mà˝ do wynaj´cia... dla przyjemnoÊci, tel. 530 55
66 28.
◗ DoÊwiadczony specjalista do renowacji Twojej
pod∏ogi-naprawi, wycyklinuje, polakieruje. JeÊli ˝yczysz sobie nowej pod∏ogi te˝ sobie z tym poradzi
parkiet, panele, deska. Zadzwoƒ – 501 126 177.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe, techniki linowe
+ podnoÊnik koszowy. Tel. 606-808-358.
◗ Pomog´ w rozliczeniach miesi´cznych i rocznych:
KPiR, rycza∏t, ZUS, PIT-y. Tel. 509-807-157.

◗ Malowanie – Profesjonalne us∏ugi malowania
wn´trz i elewacji. Cena od 12 z∏/m2. Cena obejmuje koszty farb i zabezpieczenia powierzchni
tzw. „NA GOTOWO”. Posiadam wzornik kolorów
– maluje farbami KABE. Tel. 792-077-071.
◗ Drobne naprawy i remonty – z∏ota ràczkatel. 601-313-561.
◗ ODÂNIE˚ANIE 24h (chodniki, ulice, parkingi, prywatne posesje) TEL. 504-29-79-41.
◗ OGRODY – oferujemy kompleksowe us∏ugi w zakresie projektowania, realizacji, piel´gnacji, oraz
systemów autom. nawadniania. Posiadamy wieloletnie doÊwiadczenie oraz bran˝owe wykszta∏cenie. www.greenpartner.pl, tel. 504-167-731.
◗ Wycinka drzew, krzewów, ga∏´zi, prace wysokoÊciowe. Tel. 606-478-725.
◗ Technik fizjoterapii, masa˝ u pacjenta kontakt: 793-392-957.
◗ Rolety, ˝aluzje, verticale, moskitiery. Produkcja
i monta˝; tel. 815-61-81, 607 07 20 20.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Wawer
i okolice.
◗ Wszelkie drobne domowe naprawy, naprawa
drzwi, zamków, drobnej elektryki, malowanie
itd.”z∏ota ràczka”. Tel. 606-478-725.
◗ Fotografia Êlubna i okolicznoÊciowa, zapraszam
na stron´: www.just-foto.iportfolio.pl, telefon
880 679 565.
◗ Us∏uga transportowa- tanio. Odbior´ równie˝ makulatur´, stare meble, z∏om itp. Tel. 518-052-166.
◗ Wykonuje pod∏àczenia kuchenek i p∏yt gazowych,
elektrycznych (ceramicznych), modernizacje instalacji gazowych. Posiadam wymagane uprawnienia i kwalifikacje. Stempluje karty gwarancyjne. Kontakt. 0-502-754-106.

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.
◗ 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, Weso∏a, tel. 22 773 40 87.
◗ ANGIELSKI do MATURY. DoÊwiadczona nauczycielka i egzaminatorka OKE udziela korepetycji
w zakresie szko∏y Êredniej i matury. Tel. 601-371704 (wieczorem).
◗ 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 niemiecki – mgr germanistyki. Lekcje, korepetycje, t∏umaczenia, równie˝ j´zyk biznesowy.
Warszawa Anin. Tel. 513 302 275.
◗ Korepetycje z j´zyka polskiego – powtórzenie do
matury, przygotowanie prezentacji, pomoc w bie˝àcej nauce, odrabianiu lekcji. Tanio i solidnie,
dojazd do ucznia. Tel. 503 553 622.

◗ J´zyk rosyjski – mgr Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Korepetycje, t∏umaczenia.
tel. 515 631 107.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem
do ucznia, profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ Chemia – dojazd do ucznia. Nadrabianie zaleg∏oÊci,
przygotowanie do klasówek (gimnazjum, liceum)
i testów gimnazjalnych. Kontakt: 503 410 723.
◗ Angielski dla dzieci i m∏odzie˝y, kontakt: 793392-957.

◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej
Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2
w Wawrze na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe. Kontakt: 606-556-739.
◗ Sprzedam 2 mieszkania w Weso∏ej – Stara Mi∏osna, 58 m2, 2 pi´tro – 290 000 z∏ i 56 m2 parter
z ogródkiem 420 000 z∏, ul Mazowiecka 73c,
tel.: 604 482 327.

SPRZEDAM/ODDAM/ZAMIENI¢:

◗ Wynajm´ lokal biurowy, pow. 110 m kw. przy ul.
Kajki 76, tel. 691-031-812, e-mail: aneta_pawlak_@op.pl
◗ Wynajem lokalu na biuro 35 m2, wyskoki standard, tanio – 606 99 44 47.
◗ Szukam lokalu bàdê domu do wynaj´cia w Wawrze, niedrogo, minimum 120 m kw., na Êwietlic´
dla dzieci, bezpoÊrednio. Tel.: 609-067-617,
533-057-555.

◗ Zamieni´ segment Stara Mi∏osna na mieszkanie
z dop∏atà Mi´dzylesie, Anin, Wawer, Weso∏a. Telefon: 793-392-957.
◗ 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.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice
Sulejówek, Weso∏a. tel. 503 812 131.
◗ Zamieni´ segment w Starej Mi∏osnej na mieszkanie z dop∏atà w Mi´dzylesiu, Aninie, Wawrze, Weso∏ej. Kontakt: 609-612-485.
◗ Sprzedam stó∏ mahoniowy Ludwik-Filip wykonany w latach 1850–1865 wym. 79x133x76. Posiadam opini´ konserwatora sztuki z Muzeum Narodowego tel. 501126177.
◗ Dzia∏ka Mazury mi´dzy Oleckiem a Suwa∏kami
– Lipówka o pow. 9017 m2, w tym ok. 6300m2 lasu, w centrum wsi, przy drodze asfaltowej – mi´dzy siedliskami- mo˝liwoÊç budowy, pràd, cena
25000 z∏, tel. 509-867-137.
◗ Sprzedam w Wawrze dwupoziomowe mieszkanie
100 m2: 4 pokoje, aneks kuchenny, 2 ∏azienki,
2 balkony, klimatyzacja i podziemne miejsce gara˝owe. Osiedle zamkni´te, strze˝one. Kontakt:
606-556-739.
◗ Dzia∏ka Mazury mi´dzy Suwa∏kami a Oleckiem
– Lipówka o pow. 5963 m2, w tym ok. 3000m2 lasu, na dzia∏ce sàsiedniej siedlisko – mo˝liwoÊç
budowy, do najbli˝szego jeziora ok. 3 km, cena
12000 z∏, tel. 509-867-137.
◗ Sprzedam felgi stalowe do Volvo 740, 760, 940,
960. Tel. 606-808-358.

WYNAJM¢:

KUPI¢:
◗ Kupi´ tanio starà/zb´dnà lub uszkodzonà gitar´
klasycznà, hiszpaƒskà lub niemieckà. Telefon: 695-622-848.
◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki.
Tel. 889 970 189.

SZUKAM PRACY:
◗ Przyjm´ cha∏upnictwo, ewentualnie wspó∏praca.
Posiadam warunki. Tel.: 692-423-302
◗ Szukam pracy jako pomoc domowa do sprzàtania, mycia okien, prasowania, gotowania. DoÊwiadczenie. Referencje. Jednorazowo lub d∏u˝sza wspó∏praca. tel. 504559369.
◗ DoÊwiadczona opiekunka osób starszych i chorych zaopiekuje si´ Twoimi rodzicami dziadkami.
Zadzwoƒ 500240976. Twoi bliscy b´dà pod dobrà opiekà posiadam referencje. ANIA.

DAM PRAC¢:
◗ Poszukuj´ pomocnika do prac dorywczych przy
domu jak usuwanie Êniegu, roboty w ogrodzie
itp. Tel. (22) 613-30-07, 601-827-896, e-mail:
tizet@neostrada.pl

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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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

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

