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na odwo∏aniu Przewodniczàcego Rady odby∏a
si´ 26 czerwca. W tym
samym dniu, dwie godziny póêniej rozpocz´∏a si´
sesja majàca doprowadziç do wyboru nowego
Zarzàdu, zwo∏ana na wniosek radnych klubu PO.
Na pierwszej sesji Rady Dzielnicy Przewodniczàcy Rady nie zosta∏ odwo∏any. Kolejna sesja
w tym dniu poÊwi´cona by∏a wyborowi nowego
Zarzàdu Dzielnicy. Kandydatami ku zdziwieniu
opozycji i mieszkaƒców zgromadzonych na sali
obrad byli cz∏onkowie poprzedniego Zarzàdu.
Pierwszy dokona∏ si´ wybór Burmistrza. Funkcj´
t´ ponownie b´dzie sprawowaç Jolanta Koczorowska. Bez problemu zosta∏ równie˝ wybrany
Zast´pca Burmistrza – Adam Godus∏awski. Problem wystàpi∏ przy próbie ponownego wyboru
trzeciego cz∏onka Zarzàdu – Przemys∏awa Zaboklickiego, ale ponowne wprowadzenie tego
punktu do porzàdku obrad i powtórzenie g∏osowania przynios∏o spodziewany rezultat.

Czerwiec w Radzie Dzielnicy Wawer
Miesiàc zaczà∏ si´ niespodziewanie od sesji nadzwyczajnej zwo∏anej na
wniosek klubu radnych PiS.
Plan sesji do∏àczony do
wniosku przewidywa∏ odwo∏anie Zarzàdu Dzielnicy.
Przewodniczàcy Rady po
otrzymaniu wniosku zwo∏a∏
sesj´ nadzwyczajnà na 5 czerwca. Radni opozycji, wyst´pujàc podczas sesji, zarzucili Zarzàdowi niewystarczajàce wykonanie ubieg∏orocznego bud˝etu, brak polityki mieszkaniowej, brak
dba∏oÊci o interesy mieszkaƒców z terenów
podtapianych wodami opadowymi oraz terenów
zalewanych wodà wiÊlanà przeciekajàcà
pod wa∏ami, nieoddanie do u˝ytku w terminie
kompleksu szkó∏ przy ul. Alpejskiej itd. W stosunku do poszczególnych cz∏onków Zarzàdu
podnoszono brak zainteresowania z ich strony

posiedzeniami komisji problemowych, traktowanie inaczej zwyk∏ych mieszkaƒców, a inaczej
deweloperów. Powa˝nym zarzutem by∏o ucià˝liwe prowadzenie na terenie dzielnicy budowy
kanalizacji – kolektora W.
Przedstawiciele Zarzàdu odpierali zarzuty,
bronili ich równie˝ cz∏onkowie klubu PO. Wszyscy sàdzili, ˝e Zarzàd obroni si´ w g∏osowaniu,
jednak˝e nieobecnoÊç jednego radnego PO i êle
postawiony krzy˝yk przez drugiego skutkowa∏y
odwo∏aniem Zarzàdu. Na zakoƒczenie sesji radni klubu PiS z∏o˝yli wniosek o odwo∏anie Przewodniczàcego Rady. Wniosek ten zgodnie z procedurà by∏ g∏osowany na kolejnej sesji, zwo∏anej
na wniosek osób, które podpisa∏y si´ pod odwo∏aniem Przewodniczàcego.
Na sesj´ zwiàzanà z odwo∏aniem Przewodniczàcego radni czekali trzy tygodnie, które poÊwi´cono na rozmowy pomi´dzy radnymi, ucieranie si´ poglàdów i negocjacje. Sesja poÊwi´co-

Marcin Kurpios

Kolejne zmiany w komunikacji miejskiej
Szanowni Paƒstwo, zbli˝a si´ kolejny etap prac
zwiàzanych z budowà kolektora „W”.
Tym razem otwarta zostanie ulica Zwoleƒska
oraz ju˝ w ca∏oÊci ciàg ulic
Kadetów i Lucerny.
W zwiàzku z tym czekajà
nas kolejne zmiany w komunikacji zbiorowej.
Nie znamy jeszcze ostatecznych terminów
wprowadzenia kolejnych etapów budowy kolektora wawerskiego oraz zmian komunikacyjnych,
jednak jest ju˝ znany wst´pny zarys tego, co b´dzie si´ dzia∏o. Otwarcie ulicy Zwoleƒskiej planowane jest w okolicach 15 lipca.
Wtedy te˝ linie autobusowe pojadà po nast´pujàcych trasach:
• 142/702
WIATRACZNA – Grochowska – P∏owiecka –
Trakt Lubelski – Lucerny – Szpotaƒskiego –
Zwoleƒska – Trakt Lubelski – Wa∏ Miedzeszyƒski – ... ALEKSANDRÓW / OTWOCK
(URZÑD MIASTA)
• 147
WIÂNIOWA GÓRA – Aleja Dzieci Polskich –
˚egaƒska – Zwoleƒska – Trakt Lubelski – Wa∏
Miedzeszyƒski – ... DWORZEC WSCHODNI
(KIJOWSKA)
• Z19
Los linii zale˝y od decyzji Urz´du Dzielnicy
Wawer. Rozwa˝ane sà warianty: likwidacji linii, skierowania ulicà Zwoleƒskà lub zostawienia na obecnej trasie.
• Pozosta∏e linie – bez zmian.
Kolejny etap zmian b´dzie zwiàzany z otwarciem skrzy˝owania ulic Kadetów / Lucerny /
Trakt Lubelski oraz ca∏ego ciàgu ulic Lucerny

– Kadetów. Wst´pnie otwarcie jest planowane
mi´dzy 21 a 30 lipca tego roku.
Tutaj zajdzie tylko jedna zmiana, linia 213 pojedzie w obie strony ulicà Lucerny i Kadetów.
Trakt Lubelski mi´dzy ulicà Bronowskà, a Zwoleƒskà planowany jest do otwarcia w okolicach
15 sierpnia. W zwiàzku z tà zmianà pewne jest
puszczenie ruchu indywidualnego tym odcinkiem
ulicy, niepewny jest los komunikacji zbiorowej
w zwiàzku z tym, ˝e w okolicach ulicy Kombajnistów nadal b´dà wyst´powaç utrudnienia w ruchu.
Od listopada do koƒca roku nieprzejezdne b´dzie skrzy˝owanie ulicy Bronowskiej z Traktem
Lubelskim. B´dzie to ostatni etap utrudnieƒ.
W przysz∏ym roku ponownie b´dà zamykane
ulice Zwoleƒska i Trakt Lubelski w zwiàzku
z ostatecznà ich przebudowà, jednak w tej chwi-

li jest za wczeÊnie, ˝eby podawaç konkretne terminy i etapy zmian.
Mieszkaƒcy Wawra zachodniego na ostatnim
spotkaniu dotyczàcym budowy kolektora wawerskiego wyrazili ch´ç spotkania w sprawie poprawy
komunikacji zbiorowej na tym terenie i doprecyzowania jej ostatecznego kszta∏tu. ZTM popar∏ pomys∏
i poprosi∏ Urzàd Dzielnicy Wawer o wyznaczenie terminu posiedzenia komisji problemowej Rady Dzielnicy Wawer w sprawie omówienia tematu ostatecznych zmian w komunikacji miejskiej w okolicach
ulic Lucerny, Bronowskiej i Zwoleƒskiej.
Ostatecznà wersj´ tymczasowych zmian w komunikacji zbiorowej oraz termin spotkania podamy
na naszym portalu www.wiadomoscisasiedzkie.pl.
Krzysztof Soko∏owski

Zostaƒ fanem
WiadomoÊci Sàsiedzkich
na Facebooku!
Pod koniec maja, w rocznic´ uruchomienia portalu www.wiadomosci
sasiedzkie.pl, zrobiliÊmy kolejny krok w wirtualnej przestrzeni i za∏o˝yliÊmy
fanpage WiadomoÊci Sàsiedzkich. Szukajcie nas pod adresem:

www.facebook.com/WiadomosciSasiedzkie.
W tym miejscu chcemy serdecznie podzi´kowaç Pani Justynie KwaÊniewskiej, dzi´ki której pojawiliÊmy si´ na Facebooku i która czuwa nad zawartoÊcià naszej spo∏ecznoÊciowej strony.
Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia naszego profilu! ZaproÊcie tam
te˝ swoich facebookowych znajomych ☺
Hanna Kowalska
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deweloperów lokalizacja,
tak wi´c jedynie kwestià
czasu by∏o, kiedy runà stare, nieu˝ywane budynki,
aby zwolniç miejsce na nowe inwestycje.

Marysin bez komina
26 czerwca br.
zosta∏ spektakularnie zburzony
komin starej ciep∏owni w Marysinie
Wawerskim. Rozbiórka
kot∏owni zosta∏a
dokonana wczeÊniej, ostatnim elementem do wyburzenia by∏ komin. Ekipa wyburzeniowa najpierw odpowiednio zabezpieczy∏a komin (przy pomocy lin), nast´pnie pod∏o˝y∏a ∏adunki wybuchowe i dokona∏a kontrolowanej detonacji – mikrowybuchy w sekundowych
odst´pach. Komin runà∏ w dok∏adnie
zaplanowane miejsce, po czym od razu uprzàtni´to gruzy.
Mieszkaƒcy z sentymentem wspominajà kot∏owni´, która dzia∏a∏a tutaj

Hanna Kowalska
Fot. Ilona Szymaƒska

od blisko 45 lat, a jej
komin by∏ sta∏à cz´Êcià marysiƒskiego
krajobrazu. Nic jednak nie jest w ˝yciu
niezmienne, a du˝y
teren nieczynnej
kot∏owni to niezwykle atrakcyjna dla

Od „Dotkni´cia linii” do „Letniska z artystami”
– czerwcowa, sentymentalna podró˝ przez Wawer
2.06 zabytkowy „pociàg
pod parà” przejecha∏ na
trasie linii otwockiej, zatrzymujàc si´ na wawerskich stacjach. Gwizd leciwej lokomotywy przywo∏ywa∏ uwag´ mieszkaƒców
Warszawy na ca∏ej trasie
przejazdu od Dworca Gdaƒskiego a˝ do stacji Falenica.
Przejazd zorganizowany zosta∏ przez Dzielnic´
Wawer w ramach autorskiego projektu Andrzeja Rukowicza – architekta wn´trz, mi∏oÊnika historii linii otwockiej i zaanga˝owanego spo∏ecznika. Po raz pierwszy dzi´ki jego spo∏ecznej inicjatywie zabytkowy pociàg pojawi∏ si´ w naszej
dzielnicy w 2002 roku. Wzbudzi∏ wówczas niebywa∏y aplauz wÊród mi∏oÊników starej kolei
i spontaniczne powitanie przez warszawiaków.

Tym razem przejazd historycznego pociàgu by∏
wiodàcym elementem obszernego projektu kulturalnego pt. „Dotkni´cie linii”. Autor zaprojektowa∏

Andrzej Rukowicz w przedziale
historycznego pociàgu

dzia∏ania kulturalnoedukacyjne w przestrzeni
publicznej
przejazdu kolei. Jeszcze w maju w Kinokawiarni „Stacja Falenica” pokazano archiwalne filmy ze znakomitymi rolami przedwojennych aktorów
(zwiàzanych poniekàd
z terenem podwarszawskich letnisk)
oraz wspó∏czesny film
„Pora umieraç”, na-
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kr´cony w Êwidermajerowych klimatach. Wyjàtkowy repertuar z pó∏ek Filmoteki Narodowej oraz
udzia∏ w panelach dyskusyjnych tak znakomitych postaci jak re˝yser – Dorota K´dzierzawska, pisarz – Józef Hen, ekspert architektury
drewnianej – Jerzy Sza∏ygin, graficzka – Lidia
Daƒko oraz znany z programów „W starym
kinie” – Jerzy Janicki zgromadzi∏y na pokazach
licznà rzesz´ miejscowych kinomanów.

Parowóz wje˝d˝a na stacj´ w RadoÊci

31.05 na stacji PKP RadoÊç przy wspó∏pracy
z dr. Zbigniewem Tucholskim – historykiem kolei
i innymi mi∏oÊnikami kolejnictwa uruchomiona
zosta∏a wystawa pt. „Linia otwocka, 135-lecie
Kolei NadwiÊlaƒskiej”, obrazujàca rol´ kolei
w rozwoju terenów na po∏udniowy wschód od
dawnych granic Warszawy. Tego samego dnia
na stacji PKP Wawer odby∏o si´ spotkanie z procd. na str. 3 ➽
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jektantem tego dworca – Wac∏awem Nowiƒskim. W dniu przejazdu kolejki w Zespole Szkó∏
nr 114 przy ul. ˚egaƒskiej 1A w Mi´dzylesiu dorobek swojej wieloletniej pracy w dziedzinie dokumentacji zabudowy w stylu Êwidermajer zaprezentowa∏ Piotr Ciborowski. Wystawa pt. „Niknàce dziedzictwo” mimo skromnej formu∏y pokaza∏a skal´ i tempo zanikania tej unikatowej architektury. Nie wszystkie pomys∏y obszernego
projektu kulturalno-edukacyjnego Andrzeja Rukowicza uda∏o si´ zmaterializowaç. Z powodu
braku Êrodków i odpowiedniego pomieszczenia
nie zrealizowano koncertu znakomitego kompozytora i pianisty jazzowego – W∏odzimierza Pawlika, nie zdecydowano si´ równie˝ na zainicjowanie tematycznego konkursu w pracowniach
wydzia∏u grafiki warszawskiej ASP oraz na wydanie ksià˝ki „Dotkni´cie linii – vademecum
historyczno-krajoznawcze Wawra”. Nie odby∏
si´ tak˝e uj´ty w projekcie rajd rowerowy trasà
dawnej kolejki jab∏onowskiej – tzw. wawerskiej
ciuchci. Te zrealizowane i niezrealizowane elementy projektu pokazujà jego skal´ i zaanga˝owanie wielu podmiotów (PKP-Cargo S.A. –
sponsor przejazdu pociàgu, Filmoteka Narodowa, warszawska ASP i inne), uznanych twórców
i Êrodowisk. Idea wielkiego, przebiegajàcego na
ró˝nych p∏aszczyznach projektu kulturalno-edukacyjnego, opracowana przez A. Rukowicza,
z wielu wzgl´dów nie mog∏a byç w pe∏ni urzeczywistniona. Tytu∏ projektu „Dotkni´cie linii”
okaza∏ si´ proroczy. Ciekawe pomys∏y – jak wagony odstawione na boczny tor b´dà teraz czekaç na uruchomienie, podczas gdy rozp´dzona
lokomotywa z gwizdem i happeningowà oprawà
obra∏a kierunek Wawer, aby dojechaç do „Letniska z artystami” na stacji Falenica.
Pociàg przewióz∏ tego dnia ok. 900 pasa˝erów i zgromadzi∏ na stacjach liczne grono obserwatorów. Dzi´ki sprzeda˝y biletów w internetowym systemie ekobilet wÊród podró˝ujàcych

znalaz∏o si´ wielu mieszkaƒców lewobrze˝nej
Warszawy. Ârodki ze sprzeda˝y biletów zasili∏y
bud˝et mi´dzyleskiego CZD. W wawerskiej podró˝y sentymentalnej uczestniczyli jej organizatorzy i pomys∏odawcy. Na stacji Warszawa
Gdaƒska do pociàgu wsiedli pierwsi protektorzy
i entuzjaÊci projektu – Burmistrz Dzielnicy Wawer – Jolanta Kaczorowska oraz jej zast´pca
– Przemys∏aw Zaboklicki. Obecni byli tak˝e autor
projektu – Andrzej Rukowicz i dyr. KK „Falenica”
– Aleksandra Jankowska. Na stacji Mi´dzylesie
do podró˝nych do∏àczy∏a Prezydent m.st. Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Z inicjatywy Zarzàdu Dzielnicy Wawer projekt wzbogacono o dzia∏ania artystyczne
w przestrzeni publicznej wawerskich dworców.
Organizacjà „Letniska z artystami” zajà∏ si´ Klub
Kultury Falenica z dyr. A. Jankowskà na czele. To
dzi´ki tej inicjatywie podró˝ zabytkowym pociàgiem umila∏y melodie w wykonaniu zespo∏u „The
Warsaw Dixielanders” i barwne postacie osobliwych podró˝nych w strojach z okresu mi´dzywojennego. Z ich udzia∏em na ka˝dej stacji prezentowane by∏y krótkie scenki teatralne, a na koƒcowym przystanku Falenica rozkwit∏o prawdziwe
„Letnisko z artystami”. Stylowa scena usytuowana na falenickim skwerku w pobli˝u dworca PKP
wraz z Kinokawiarnià „Stacja Falenica” sta∏y si´
tego dnia centrum wawerskich wydarzeƒ kulturalnych. Spektakle profesjonalnych grup teatralnych nawiàzujàce do klimatu lat 20. oraz koncerty muzyczne zgromadzi∏y licznà widowni´.
W Êwidermajerowej altanie zaprezentowa∏y si´
m.in. Teatr AKT, Studio teatralne im. Ireny Solskiej
oraz Grupa Teatralna Klubu Kultury „Falenica”
pod kierownictwem Szczepana Szczykno. Podczas happeningu zagra∏a równie˝ Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Sto∏ecznej Policji.
Ogromnym powodzeniem cieszy∏o si´ spotkanie
z aktorami serialu Ranczo, a tak˝e stoisko z publikacjami i wystawa Wydawnictwa Âwidermajer.

Jak poinformowa∏a nas dyr. A Jankowska,
w wawerskiej imprezie uczestniczy∏o tego
dnia ok. 1500 osób, by∏ to niewàtpliwie jeden
z wi´kszych projektów kulturalno-edukacyjnych, organizowanych w skali naszej dzielnicy. Inicjatywa cieszy∏a si´ du˝ym zainteresowaniem i aprobatà mieszkaƒców i oprócz mi∏ych wspomnieƒ zostawi∏a po sobie trwa∏e Êlady w wawerskim otoczeniu. Oddzia∏ Gospodarowania NieruchomoÊciami PKP uporzàdkowa∏
perony, przejÊcia podziemne i przestrzeƒ wokó∏
stacji kolejowych, ZGN-Wawer zadba∏ o ∏adny
wyglàd zielonego skwerku vis a vis stacji Falenica, Urzàd Dzielnicy w swojej siedzibie zainstalowa∏ wystaw´ „Wawer – kraina szcz´ÊliwoÊci, nadwiÊlaƒska arkadia w stylu Êwidermajer
wg Rafa∏a Zawistowskiego”, a Andrzej Rukowicz z powodzeniem uruchomi∏ du˝à akcj´
spo∏ecznà w obronie „Willi pod Kogutem”, czyli domu Fertnera, pomys∏odawcy nazwy letniska – RadoÊç. Tak wi´c wspó∏praca samorzàdu dzielnicy, instytucji kultury, organizacji pozarzàdowych, profesjonalistów i spo∏eczników
oraz wielu powa˝nych podmiotów zewn´trznych zaowocowa∏a udanym przedsi´wzi´ciem.
Zdobyte w nim doÊwiadczenia zapewne pozwolà w przysz∏oÊci na realizacj´ równie powa˝nych inicjatyw, w tym tak˝e niewykorzystanych
pomys∏ów projektu A. Rukowicza. Miejmy nadziej´, ˝e „Dotkni´cie Linii” w pi´knej oprawie
„Letniska z artystami” dzi´ki zaanga˝owaniu
w∏adz dzielnicy znajdzie sta∏e miejsce w corocznym kalendarzu warszawskich imprez kulturalnych, czego autorom projektów i mieszkaƒcom Wawra serdecznie ˝yczymy.
Dorota Choiƒska
Fotoreporta˝ z wydarzenia znajdà Paƒstwo na
naszej stronie pod adresem: www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/130/n/2225.

„Âwi´to Ulicy Starego Doktora” – Piknik Rodzinny
Obchody Roku Korczakowskiego w Marysinie Wawerskim
26.05.2012 r. na boisku sportowym Syrenka II w Marysinie Wawerskim odby∏ si´ Piknik
Rodzinny. Organizatorem imprezy by∏o Forum
M∏odzie˝y Warszawy, a partnerami: Klub Kultury
„Marysin”, SM Marysin Wawerski, Zespó∏ Szkó∏
nr 115, OSiR Wawer, Biblioteka Publiczna Wawer, ZHP, Przedszkole nr 264 im. Pluszowego
Misia, Technikum nr 20.
Piknik Rodzinny z okazji Âwi´ta Ulicy Starego
Doktora realizowany by∏ w ramach projektu „Kiedy Êmieje si´ dziecko, Êmieje si´ ca∏y Êwiat”,
wspó∏finansowanego przez Biuro Edukacji m.st.
Warszawy.
Wszystko zacz´∏o si´ przy pomniku Janusza
Korczaka, gdzie harcerki trzyma∏y wart´ honorowà. Dzieci oraz przedstawiciele SM Marysin
Wawerski z∏o˝yli kwiaty. Potem ca∏y orszak ruszy∏ ulicà Króla Maciusia i Starego Doktora.
Przed wejÊciem na boisko Syrenka, na króla

czekali poddani ubrani w kolorowe
stroje z ró˝nych epok i bajek. Króla
Maciusia I powita∏a Wielka Ochmistrzyni – przedstawicielka doros∏ych. Gdy król zasiad∏ na wielkim
tronie, rozpoczà∏ si´ program estradowy przygotowany przez dzieci
z ró˝nych placówek kulturalno-oÊwiatowych dzielnicy Wawer i aktorów scen warszawskich. By∏y
zamki dmuchane, gry logiczne, stoiska plastyczne, s∏up marzeƒ, wata
cukrowa, klown. WÊród licznych
atrakcji mo˝na by∏o wziàç udzia∏ mi´dzy innymi
w grze terenowej (prowadzonej przez harcerzy), w rozbudowie miasteczka dzieciaków
– postawiç wiele budynków, zdobyç wiele zawodów. Na koniec gry wy∏oniono osoby, które
najbardziej przyczyni∏y si´ do rozbudowy mia-

sta. W bloku sportowym rozegrano mecz pi∏ki
no˝nej dziewczàt. Dzieci napisa∏y swoje marzenia na kartkach, które przywiàzane do balonów
polecia∏y wysoko, wysoko... na pewno si´
spe∏nià. By∏o bajkowo i kolorowo.
KKM
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Mariusz Drapikowski – twórca Mi´dzyleskiej
Monstrancji Królowej Anio∏ów
Monstrancja w Parafii imienia NajÊwi´tszej
Maryi Panny w Mi´dzylesiu wykonana zosta∏a
przez jednego z najwi´kszych wspó∏czesnych
artystów o Êwiatowej klasie, Mariusza Drapikowskiego z Gdaƒska (www.drapikowski.pl). Jego dzie∏a znajdujà si´ w prywatnych kolekcjach
prezydentów, królów i ksià˝àt. Materia∏em twórczym dla Drapikowskiego jest przede wszystkim
bursztyn, z∏oto, srebro i kryszta∏. Wi´kszoÊç jego dzie∏ dotyczy tematyki sakralnej, choç s∏aw´
przynios∏y mu te˝ patery z martwà naturà dla
króla Hiszpanii Carlosa i królowej Belgii Beatrix.
Najwi´kszym dokonaniem artysty jest tzw.
Tryptyk Jerozolimski zwany te˝ Niebiaƒskà Jerozolimà, wielki pó∏toratonowy o∏tarz adoracyjny dla
modlitwy o pokój w Ziemi Âwi´tej. Znajduje si´ on
w katolickim koÊciele ormiaƒskim przy IV (zbudowanej przez ˝o∏nierzy genera∏a W∏adys∏awa Andersa) stacji Drogi Krzy˝owej w Jerozolimie.
W planach artysty – dodajmy – jest budowa
podobnych o∏tarzy adoracyjnych (w sumie ma
byç ich 12) dla sanktuariów m.in. w Kibeho
(Rwanda) czy Yamasukro (Wybrze˝e KoÊci S∏oniowej). O∏tarz dla Oziernoje (Kazachstan) jest ju˝
gotowy i – nim dotrze na miejsce – rozpoczyna swojà pielgrzymk´ – podobnie jak Tryptyk Jerozolimski – po najwa˝niejszych sanktuariach
Êwiata. Dzie∏a Mariusza Drapikowskiego (krzy˝e,
kielichy, o∏tarze, monstrancje, tabernakula, reliefy,
pastora∏y, relikwiarze i in.) znajdujà si´ w wielu
najwa˝niejszych Êwiàtyniach Êwiata, szczególnie
du˝o jest ich w Watykanie, Rzymie i w Kolonii,
gdzie szczególnym admiratorem prac Drapikowskiego jest kardyna∏ Joachim Meissner, który pos∏uguje si´ pastora∏em wykonanym przez artyst´.
W Polsce kilkanaÊcie prac autora spotykamy
w koÊcio∏ach jego rodzinnego Gdaƒska. Najwa˝niejszym projektem artysty jest realizowany
od wielu lat – z udzia∏em bursztynników gdaƒskich – bursztynowy o∏tarz w bazylice Êw. Bry-

gidy w Gdaƒsku. Swojà powierzchnià przekracza on metra˝ s∏ynnej Bursztynowej Komnaty.
Budowa tego o∏tarza, niedokoƒczona za ˝ycia
zas∏u˝onego ks. pra∏ata Henryka Jankowskiego,
post´puje systematycznie dalej.
Artysta bywa nazywany „krawcem Matki Bo˝ej”. Z 10 p∏aszczy wykonanych w historii dla Cudownego Wizerunku na Jasnej Górze dwa wykonane sà przez Mariusza Drapikowskiego. Do swoich najwi´kszych osiàgni´ç zalicza Drapikowski
krucyfiks ofiarowany Ojcu Êw. podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r., znajdujàcy si´ obecnie
– jako jeden z kilku zaledwie eksponatów wykonanych przez Polaków – w Muzeum Watykaƒskim.
W dorobku autora jest te˝ kilka monstrancji.
Pierwszà i najs∏ynniejszà jest ta w Medjugorie,
przed którà modli∏y si´ dziesiàtki milionów pielgrzymów, bo jest tam wieczna adoracja. Kolejne
sà monstrancje: tzw. Millenijna u Êw. Brygidy
w Gdaƒsku i u Êw. Brygidy w jej rzymskim koÊciele, gdzie spoczywajà relikwie Âwi´tej (Piazza Farnese), wykonana z okazji 750 rocznicy
Êmierci Êw. Brygidy. Monstrancj´ Drapikowskiego ma te˝ m.in. bazylika jasnogórska.
Warszawa posiada – jak dotàd – tylko trzy dzie∏a artysty. Najwa˝niejszy jest p∏aszcz Matki Bo˝ej
na ponad stuletniej kopii Ikony Jasnogórskiej znajdujàcej si´ w koÊciele NajÊwi´tszego Zbawiciela.
Kopi´ t´ – dodaç warto – poÊwi´ci∏ i ukoronowa∏
Jan Pawe∏ II w 1999 r. Wykonana jest ze z∏ota, srebra i szlachetnych kamieni. W ró˝nych warstwach
tej sukni mo˝na odnaleêç wpisane daty zwiàzane
z odzyskaniem wolnoÊci przez Naród Polski, a tak˝e s∏owa zawierzenia wypowiedziane przez Jana Paw∏a II podczas poÊwi´cenia koron i akt ofiarowania Polski pod opiek´ Matki Bo˝ej przez Prymasa Tysiàclecia ks. kard. Stefana Wyszyƒskiego.
Nadto w Warszawie mamy jeszcze monstrancj´ (znacznie skromniejszà ni˝ nasza) w parafii
Wniebowstàpienia Paƒskiego oraz relikwiarz b∏o-

Europe Tennis Tour – Le Passage
– pó∏fina∏ Tomasza Dudka!
Tomasz Dudek to w tej chwili numer 1 w Polsce w kategorii do lat 12. W zakoƒczonym sezonie halowym wygra∏ wszystkie najbardziej presti˝owe turnieje: Halowe Mistrzostwa Polski, Puchar PZT i Super Masters. W chwili obecnej zdobywa doÊwiadczenie, startujàc w turniejach
mi´dzynarodowych. W dniach 12–19 maja
2012 r. bra∏ udzia∏ w nieoficjalnych mistrzostwach Europy do lat 12, takà niepisanà rang´
zyska∏ sobie turniej tenisowy rozgrywany corocznie we francuskiej miejscowoÊci Le Passage d’Agen. Dla 12-letniego Tomasza wyst´p
w Le Passage (ETA 3) by∏ debiutem w zawodach
z cyklu Europe Tennis Tour. Polak rozegra∏ kilka
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gos∏awionego ks. Jerzego Popie∏uszki w parafii
Êw. Stanis∏awa Kostki.
Admiratorzy artysty od dawna zwracajà uwag´ na proces przygotowywania si´ Mariusza
Drapikowskiego do pracy. Nigdy nie siada on
od razu do wykonywania zamówienia. Poznaje
miejsce, jego wystrój, pog∏´bia wiedz´ historycznà o postaci, którà ma rzeêbiç, a nast´pnie
d∏ugo przygotowuje si´ duchowo nim rozpocznie w∏aÊciwà, twórczà prac´.
Miejsca bowiem, dla których tworzy, to
przede wszystkim miejsca modlitwy, wyciszenia, skupienia si´ na Bogu. Jak sam mówi – moje prace muszà tworzyç poczucie sacrum, s∏u˝yç ludziom, pomagaç modlàcym w wyciszeniu,
zatrzymaniu si´. Wi´c aby by∏o poczucie niezwyk∏oÊci miejsca, czasu i przestrzeni, to trzeba
si´ do tego d∏ugo przygotowywaç i nastroiç.
Potem dopiero nast´puje realizacja zamówionego dzie∏a – praca i pasja, a wykonanie dzie∏a sakralnego jest – jak mówi artysta – zwiàzane z oddaniem si´ bezgranicznie pracy i skupieniu na modlitwie. Ca∏a praca staje si´ wtedy te˝ modlitwà.
„Sztuka sakralna – powiada Drapikowski – powinna byç nakierowana na Boga, musi wyp∏ywaç
z modlitwy, z przemyÊlenia, z medytacji, nie mo˝e
wskazywaç na autora. Przede wszystkim ma stwarzaç odpowiedni klimat do modlitwy. Bóg ofiarowa∏
nam talenty, niepowtarzalnà szans´ w ˝yciu, którà
ka˝dy powinien wykorzystaç w najlepszy sposób.
Drapikowski idzie – jak widzimy – utartym
Êladem wielkich mistrzów, którzy tworzyli swoje
wiecznotrwa∏e dzie∏a naprzód i przede wszystkim na kolanach.
Nasza monstrancja nazwana Mi´dzyleskà
Monstrancjà Królowej Anio∏ów jest najwi´ksza
w Stolicy, ale o niej samej napiszemy w nast´pnym numerze naszego miesi´cznika.
ks. Jerzy Banak
zaci´tych spotkaƒ, spoÊród których na wyró˝nienie zas∏uguje zwyci´stwo w çwierçfinale
nad typowanym na zwyci´zc´ Francuzem Dorianem Bahloulem 6:7 (7), 6:3, 7:6 (7). Wyczerpujàcy zwyci´ski mecz trwa∏ a˝ 3 godz. i 16 min.
Niestety w kolejnym spotkaniu Tomek musia∏ uznaç wy˝szoÊç innego reprezentanta
Trójkolorowych. Walk´ o fina∏ przegra∏
w trzech setach z reprezentantem gospodarzy Hugo Gastonem 3:6, 6:1, 1:6.
Warto wspomnieç, ˝e osiàgni´ty przez
Tomka pó∏fina∏ to najlepszy wynik reprezentanta Polski w singlu na tym turnieju
od 2003 roku. W bogatej historii tego presti˝owego turnieju w Le Passage grali m.in.
Victoria Azarenka, Petra Kvitova, Tatiana Golovin, Andy Murray i David Ferrer.
Jaros∏aw Dudek
i Zarzàd TKKF „Falenica”
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Wielka RadoÊç w RadoÊci
– „powtórka z rozrywki”, czyli wielki sukces!
Nasze M∏odziki z rocznika 1999–2000 zakoƒczy∏y lig´! I to w jakim
stylu! Ju˝ w jesiennej
rundzie uplasowali si´
na pierwszym miejscu
w tabeli rozgrywek. Wiosnà ch∏opcy z PKS RadoÊç
potwierdzili swoje mistrzostwo. Zgromadzili 52 punkty i ukoƒczyli pi∏karskie zmagania, jako zupe∏nie niezagro˝ony lider,
awansujàc do Mazowieckiej Ligi Trampkarzy U-14. Ostatni mecz z KS Falenicà (wygrana 10:0)
by∏ tylko przypiecz´towaniem ich sukcesu. Choç
ch∏opcy doskonale wiedzieli, ˝e awans majà
„w kieszeni”, po gwizdku s´dziego koƒczàcym
mecz radoÊci, wiwatom, toastom i uÊciskom nie
by∏o koƒca. To prawdziwy sukces m∏odych PKS-

stworzenia znakomitych warunków pracy z zawodnikami (nowe boisko, oÊwietlenie, obozy
treningowe). To tak˝e wyjàtkowa umiej´tnoÊç
kadry treningowej „zara˝enia” swojà pasjà m∏odych zawodników, zdolnoÊç przekazania im swojej wiedzy i doÊwiadczenia. To wreszcie zapa∏ ch∏opców,
ch´ç podnoszenia swoich umiej´tnoÊci, wytrwa∏oÊç, gotowoÊç do wyrzeczeƒ i ci´˝kiej pracy.
GRATULUJEMY i dzi´kujemy za
wspania∏e sportowe emocje!!!
Wszystkim naszym kibicom, sympatykom, kadrze oraz zawodnikom
˝yczymy wspania∏ego wakacyjnego
wypoczynku, a zainteresowanych
treningami w Klubie PKS RadoÊç

-iaków, który jest efektem profesjonalnego systemu szkolenia realizowanego przez trenerów
PKS RADOÂå, ich zaanga˝owania i pasji oraz

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
PO WAKACJACH
www.pksradosc99.futbolowo.pl
www.pksradosc.futbolowo.pl
PKS RadoÊç

zorganizowany zosta∏ przez KT
Break. Podczas zawodów MINI
Break Cup klub z RadoÊci reprezentowali Adrian, Miko∏aj Kuczw innych turniejach, m.in. Kid’s
marski, Piotrek Niedzielski oraz
Cup, który rozgrywany by∏ na
Ola Micha∏owska. To w∏aÊnie t´
kortach ST Tie-break. W impreimprez´ tak dobrze b´dzie
zie zorganizowanej z okazji Dnia
wspomina∏ Adrian. Smater okaDziecka oprócz Oli i Adriana
za∏ si´ bezkonkurencyjny w kaudzia∏ wzi´li bracia Brzuchaltegorii czerwonej. Sukces tym
scy, JaÊ i AntoÊ. Rodzeƒstwo
wi´kszy, ˝e móg∏by jeszcze graç
Smater zagra∏o w kategorii
w kategorii ni˝ej. Dobrze wypaczerwonej (do lat oÊmiu) a brad∏a równie˝ Ola, która zaj´∏a
cia w kategorii pomaraƒczowej
drugie miejsce w swojej grupie,
(do lat dziewi´ciu). Najlepiej
dzi´ki czemu wesz∏a do pó∏finawypad∏a Ola, która zaj´∏a drugie
∏u. W tej fazie turnieju musia∏a
miejsce w caAdrian Smater z pucharem
uznaç wy˝szoÊç rywalki, która
∏ym turnieju,
za zwyciestwo w turnieju
potem zwyci´˝y∏a w ca∏ym tura ze zwyci´˝nieju. Trzecie miejsce to jednak spory sukces.
czynià przegra∏a tylko ma∏ymi
We wrzeÊniu UKT RadoÊç b´dzie tworzyç nopunktami. JaÊ i AntoÊ zmuszewe grupy treningowe dla najm∏odszych. Wszystni zostali do stoczenia bratokie dzieci, które tak jak Adrian chcia∏aby odnosiç
bójczego pojedynku. Po niepierwsze sukcesy na kortach, zdobywaç medale
zwykle zaci´tym meczu minii puchary, klub z RadoÊci serdecznie zaprasza.
malnie lepszy okaza∏ si´ JaÊ.
Nast´pny turniej, w jakim
Anna Niemiec
m∏odzi tenisiÊci wzi´li udzia∏,

Pierwszy raz pami´ta si´ najlepiej
Debiutanci nigdy nie majà ∏atwo. Gdy robimy
coÊ po raz pierwszy, towarzyszy nam na ogó∏
du˝o wi´kszy strach lub stres ni˝ przy rzeczach,
z którymi zdà˝yliÊmy si´ ju˝ oswoiç. Dzi´ki temu
pierwszy sukces na nowym polu pami´ta si´
bardzo d∏ugo. Dlatego Adrian Smater, zawodnik
Uczniowskiego Klubu Tenisowego RadoÊç, swoje pierwsze turniejowe zwyci´stwo powinien zapami´taç na lata.
Zanim siedmiolatek z „RadoÊci” odniós∏ swój
pierwszy tenisowy triumf, razem z siostrà Olà
oraz kolegami i kole˝ankami z klubu wzi´li udzia∏

Szkó∏ka
Pi∏karska
ZWAR
og∏asza nabór

Zapraszamy wszystkie dzieci urodzone w latach 2001–2007 na
nabór do szkó∏ki pi∏karskiej. Zapisy odb´dà si´ w KS ZWAR przy
ulicy Po˝aryskiego 10 dnia 8 wrzeÊnia 2012 (piàtek) w godzinach 17.00–19.30. Dodatkowe informacje na stronie KS ZWAR
www.zwar.pl) lub pod numerem 504 522 205.
(w
Chcesz zostaç pi∏karzem – do∏àcz do szkó∏ki, graj z najlepszymi.
KS ZWAR
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Sukcesy zawodników UKS Fuks
na Mistrzostwach Europy w sumo

ca 2013. Tak wi´c po ostatnich mistrzostwach
Êwiata (Falenica 2010) b´dziemy mieli kolejne,
wielkie wydarzenie sportowe.
UKS Fuks

Podczas Mistrzostw Europy w sumo, które odby∏y si´ w ¸ucku na Ukrainie w dniach 14–17
czerwca br., zawodnicy UKS Fuks potwierdzili
swojà przynale˝noÊç do europejskiej czo∏ówki,
zdobywajàc 2 z∏ote, 3 srebrne i 1 bràzowy medal.
Na mistrzostwa z Fuksa wyjecha∏o czworo zawodników, którzy zdobyli 6 medali, co jest wspania∏ym
sukcesem. Najlepiej wypad∏ Pawe∏ Wojda, zdobywca z∏otego medalu w kategorii do 92 kg w grupie m∏odzie˝owców (do 23 lat) oraz bràzowego
w kategorii do 100 kg seniorów. W grupie m∏odzie˝owców Pawe∏ w walce fina∏owej spotka∏ si´
ze swoim bratem bliêniakiem Tomkiem, który z kolei wykasowa∏ wszystkich przeciwników ze swojej
grupy (w sumo zawodnicy walczà w 2 grupach
i zwyci´zcy grup staczajà walk´ o z∏oto). Niestety
w tym pojedynku Tomek odniós∏ kontuzj´ i nie
móg∏ startowaç w grupie seniorów, w której w kategorii do 100 kg Pawe∏ zdoby∏, po raz pierwszy
w swojej sportowej karierze, bràzowy medal. Na
podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e Pawe∏ by∏ najm∏odszym medalistà w grupie seniorów i ˝e mi´dzy innymi wygra∏ z wielokrotnym medalistà ME i Êwiata W. Olejnikiem z Ukrainy. Mo˝na Êmia∏o stwier-

Warto dodaç, ˝e w pierwszy weekend czerwca w Falenicy odby∏y si´ te˝ Mistrzostwa Polski
M∏odzie˝owców Kobiet i M´˝czyzn wraz z Mistrzostwami Polski Seniorek i Seniorów w Sumo, gdzie zawodnicy wawerskich klubów równie˝ uzyskali wysokie wyniki.
W zawodach m∏odzie˝owców wÊród kobiet
w kategorii 60 kg najlepsza okaza∏a si´ Natalia Ko∏nierzak, zaÊ w turnieju m´˝czyzn na podium stan´li: Pawe∏ Wojda – 1 miejsce w kat. 92 kg i Tomasz
Wojda – 3 miejsce w tej samej kategorii wagowej,
Jakub Krysiak – 2 miejsce w kat 100 kg oraz Bart∏omiej Strauss – 1 miejsce w kat.+ 115 kg.
W ramach Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów trzecie miejsca w swoich kategoriach wagowych wywalczy∏y: Ma∏gorzata Kruza, Natalia Ko∏nierzak i Emilia Filipiuk z UKS Fuks Warszawa,
a wÊród seniorów na podium znaleêli si´: Pawe∏
Wojda – 1 miejsce w kat. 100 kg i Tomasz Wojda –
2 miejsce w kat. 92 kg z UKS Fuks Warszawa oraz
Bart∏omiej Strauss z UKS Marysin Warszawa –
3 miejsce w kat. +115 kg i 2 miejsce w kat. open.

dziç, ˝e bracia Wojda nie tylko rzàdzà w Polsce
w swojej kategorii (wielokrotni mistrzowie Polski
w ró˝nych grupach wiekowych i mistrzowie Europy juniorów 2011), ale równie˝ i w Europie. Tym
razem Tomasz Wojda musia∏ si´ zadowoliç „tylko”
srebrnym medalem. Âwietnie równie˝ powalczy∏a
aktualna jeszcze mistrzyni Êwiata juniorek (najbli˝sze mistrzostwa Âwiata odb´dà si´ w Hong Kongu pod koniec paêdziernika tego roku) Natalia Ko∏nierzak, która w kategorii do 60 kg w grupie juniorek do 18 lat zdoby∏a srebrny medal, a w grupie
m∏odzie˝owców z∏oty medal. JeÊli do tego dodamy srebrny medal Ma∏gorzaty Kruzy (bràzowa
medalistka ME 2010 i 2011) w kategorii do 55 kg
w grupie seniorek to prezes UKS Fuks Maria Maciak (dyrektor Zespo∏u Szkó∏ 111, gdzie prowadzone sà treningi zawodników) oraz trener Andrzej
Wojda mogà mieç powody do satysfakcji.
Podczas powy˝szych mistrzostw odby∏ si´
Kongres Europejskiej Federacji Sumo, który mi´dzy innymi postanowi∏, ˝e kolejne Mistrzostwa
Europy juniorów, m∏odzie˝owców oraz seniorów
odb´dà si´ w Warszawie (w hali wawerskiego
OSiRu przy ul. Poezji 5) w drugiej po∏owie czerw-

Hanna Kowalska

II etap Czwórboju Wawerskiego za nami
16 czerwca 2012 roku na p∏ywalni OÊrodka
Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy
Wawer przy ulicy V Poprzecznej 22 odby∏y si´
zawody p∏ywackie rozgrywane w ramach Czwórboju wawerskiego „4 pory roku”.
Startowa∏o 65 zawodników w 11 kategoriach.
Do zawodów przystàpili niemal wszyscy liderzy
po pierwszej edycji imprezy – wyÊcigów kolarskich MTB. Mimo to w wi´kszoÊci kategorii dosz∏o do zmiany lidera. Walka by∏a emocjonujàca.
A najlepsze czasy osiàgn´li:
• na dystansie 25 m. stylem dowolnym – wÊród
dziewczàt Karolina Karasiƒska z dzielnicy
ÂródmieÊcie 14,70 s., a wÊród ch∏opców Jan
Bogdaƒski z Ostrowika 17,73 s.;
• na dystansie 50 m. stylem dowolnym – wÊród
dziewczàt Karolina Darska, dzielnica Wawer
35,29 s., a wÊród ch∏opców – Dominik Kowalski, dzielnica Wawer 27,80 s.
W poszczególnych kategoriach triumfowali:
• Dziewcz´ta rocznik 2003 i m∏odsze dystans
25 m. st. dow. – Zuzanna Bogdaƒska, Ostrowik
czas 27.35 s. Klasyfikacja po dwóch edycjach:
1. Zuzanna Bogdaƒska, Ostrowik 190 pkt.
2. Zuzanna Sobiecka, dzielnica Wawer 150 pkt.
3. ¸ucja Szajner, dzielnica Wawer 100 pkt.
• Ch∏opcy rocznik 2003 i m∏odsi dystans 25 m.
st. dow.: Jakub Czabok Dzielnica Wawer czas
33,51 s. Klasyfikacja po dwóch edycjach:
1. Jakub Czabok, dzielnica Wawer 180 pkt.
2. Maciej Brzyski 160 pkt. 3. Gustaw Szajner,
dzielnica Wawer 100 pkt.
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• Dziewcz´ta rocznik 2000–2002 dystans
25 m. st. dow. – Karolina Karasiƒska, dzielnica ÂródmieÊcie czas 14,70 s. Klasyfikacja po
dwóch edycjach: 1. Dominika Kucharek,
dzielnica Wawer 145 pkt. 2. Karolina Karasiƒska, dzielnica ÂródmieÊcie 100 pkt. 3. Kasia
Trybulka, dzielnica Wawer 100 pkt.
• Ch∏opcy rocznik 2000–2002 dystans 25 m.
st. dow.: – Jan Bogdaƒski Ostrowik czas
17,73 s. Klasyfikacja po dwóch edycjach:
1. Pawe∏ Ma∏ysz, dzielnica Wawer 180 pkt.
2. Konrad Czabok, dzielnica Wawer 160 pkt.
3. Jan Bogdaƒski, Ostrowik 120 pkt.
• Dziewcz´ta rocznik 1996–1999 dystans
50 m. stylem dowolnym – Karolina Darska,
dzielnica Wawer czas 35,29 s. Klasyfikacja
po dwóch edycjach: 1. Klaudia Czabok, dzielnica Wawer 135 pkt. 2. Ola Zdzieb∏owska,
dzielnica Wawer 120 pkt. Julia Koz∏owska,
dzielnica Wawer 105 pkt.
• Ch∏opcy rocznik 1996–1999 dystans 50 m. st.
dow. – Dominik Kowalski Dzielnica Wawer
czas 27,80 s. Klasyfikacja po dwóch edycjach:
1. Kuba Maleszka, dzielnica Wawer 100 pkt.
2. Dominik Kowalski, dzielnica Wawer 100 pkt.
3. Maciej Majewsk, dzielnica Wawer 90 pkt.
• Kobiety rocznik 1972–1992 50 m. st. dow.
– Katarzyna Witek Dzielnica Wawer
czas 39,64 s. Klasyfikacja po dwóch edycjach: 1. Katarzyna Witek, dzielnica Wawer
200 pkt. 2. Barbara Szmyt, dzielnica Mokotów 170 pkt. 3. Renata Za∏´cka, dzielnica Bielany 150 pkt.

• M´˝czyêni rocznik 1972–1992 dystans 50 m.
st. dow. – Piotr Ma∏ek, dzielnica Weso∏a czas
30,37 s. Klasyfikacja po dwóch edycjach:
1. Pawe∏ Ko∏odziejek, dzielnica Wawer 160 pkt.
2. Rafa∏ Brzyski, dzielnica Weso∏a 140 pkt.
3. Krzysztof Olejarczyk, dzielnica Weso∏a 115 pkt.
• Kobiety rocznik 1952–1971 dystans 50 m. st.
dow. – El˝bieta Czabok, dzielnica Wawer czas
57,31 s. Klasyfikacja po dwóch edycjach:
1. El˝bieta Czabok, dzielnica Wawer 200
pkt. 2. Beata Lech, Otwock 170 pkt. 3. Barbara Sadomska, dzielnica Wawer 95 pkt.
• M´˝czyêni rocznik 1952–1971 dystans 50 m.
st. dow. – Tomasz Rogoziƒski, dzielnica Wawer czas 30,85 s. Klasyfikacja po dwóch edycjach: 1. S∏awomir Jochym, Józefów 140 pkt.
2. Piotr Bogdaƒski, Ostrowik 135 pkt. 3. Brunon Czabok, dzielnica Wawer 120 pkt.
• M´˝czyêni rocznik 1951 i starsi dystans
50 m. st. dow. – Andrzej Michalski, dzielnica
Wawer czas 36,82 s. Klasyfikacja po dwóch
edycjach: 1. Grzegorz Ko∏odziejek, dzielnica
Wawer 190 pkt. 2. Andrzej Michalski, dzielnica Wawer 100 pkt. 3. Konrad Janowski, dzielnica Mokotów 90 pkt.
Kolejne zawody – biegi prze∏ajowe, odb´dà
si´ 22 wrzeÊnia 2012 roku na terenach leÊnych
przy Szkole Podstawowej Nr 124 w Falenicy ul.
Bartoszycka 45/47. Serdecznie zapraszamy.
Kazimierz W∏odarczyk
Wydzia∏ Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wawer
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Mi´dzynarodowe spotkanie
z Original Nordic Walking
W dniach 25–27 maja
2012 roku w Warszawie
odby∏o si´ Mi´dzynarodowe Spotkanie z Original Nordic Walking, zorganizowane przez Fundacj´ Trzy Kroki oraz
World Original Nordic
Walking Federation, pod
Honorowym Patronatem:
Marsza∏ka Województwa
Mazowieckiego, Prezydenta m.st. Warszawy,
Ambasadora Finlandii
w Polsce, Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.
Wydarzenia wszystkich trzech dni mia∏y miejsce na ˚oliborzu ale na proÊb´ Fundacji, dzia∏ajàcej m.in. na terenie Wawra, „Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie” by∏y jednym z patronów
medialnych tej imprezy.
W piàtek odby∏o si´ spotkanie z dziennikarzami pn. „Prawda o nordic walking”. G∏ównym celem by∏o przedstawienie prawdziwej historii powstania nordic walking oraz zapoznanie z dzia∏aniami mi´dzynarodowej organizacji ONWF, promujàcej nordic walking na ca∏ym Êwiecie. W sobot´ po∏o˝ono nacisk na aspekt praktyczny
– przez ca∏y dzieƒ na 13 Pikniku Olimpijskim
w Parku K´pa Potocka przy namiocie Fundacji

∏y, jak ˝ywy i potrzebny ludziom jest nordic walking
w Polsce i w Europie. To
w∏aÊnie tu mo˝na by∏o dowiedzieç si´, ˝e nordic
walking nie jest domenà
jedynie ludzi w Êrednim
i starszym wieku, jak to si´
przyj´∏o uwa˝aç w naszym
kraju, ale z powodzeniem
i satysfakcjà mogà go
uprawiaç wszyscy bez
wzgl´du na wiek i kondycj´ fizycznà. Nordic wal-

king jest bezpiecznà i bardzo korzystnà dla cz∏owieka formà aktywnoÊci ruchowej. Po kilkugodzinnej cz´Êci teoretycznej taki marsz by∏ czymÊ
niesamowicie przyjemnym. WÊród zieleni, zapachu akacji i szumu wody z pobliskiej fontanny
uczestnicy marszu çwiczyli, a potem maszerowali wspólnie z mistrzem, z cz∏owiekiem, który
wymyÊli∏ i stworzy∏ nordic walking. To by∏y niezapomniane prze˝ycia!
Ten ciekawy i profesjonalnie zorganizowany
weekend z nordic walking z pewnoÊcià poszerzy∏ grono zwolenników marszów z kijkami, a dla
bardziej opornych na aktywnoÊç fizycznà byç
mo˝e stanie si´ inspiracjà do w∏àczenia prozdrowotnych zachowaƒ do swojego trybu ˝ycia.
Hanna Kowalska
Jadwiga Figura z Fundacji Trzy Kroki
(www.trzykroki.org)

Moje życie to...

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
zaprasza
do udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
pn. „Moje życie to...”
Trzy Kroki mo˝na by∏o nauczyç si´ techniki marszu Original Nordic Walking, a tak˝e odbyç
wspólny marsz z jego twórcà – Marko Kantanevà, przyby∏ym na spotkanie a˝ z Finlandii. Instruktorzy pokazywali szereg çwiczeƒ z kijkami:
si∏owych, rozciàgajàcych oraz udzielali porad
w zakresie doboru sprz´tu. Zainteresowani zdrowà i racjonalnà dietà mieli okazj´ zasi´gnàç porady specjalistów ds. ˝ywienia z Ogólnopolskiego Centrum Dietetyki przy Instytucie ˚ywnoÊci
i ˚ywienia w Warszawie, a tak˝e zmierzyç sobie
ciÊnienie i dokonaç pomiaru tkanki t∏uszczowej.
Na niedziel´ zaplanowano Mi´dzynarodowe
Seminarium Original Nordic Walking, w którym
wzià∏ udzia∏ Marko Kantaneva oraz instruktorzy
z Rosji, Wielkiej Brytanii, Estonii, Litwy i Polski.
Prezentacje multimedialne prelegentów pokaza-

Celem konkursu jest zaproszenie fotografów amatorów
do podzielenia się z mieszkańcami dzielnicy Wawer swoimi,
uwiecznionymi na zdjęciach pasjami i zainteresowaniami.
Konkurs odbywa się w trzech grupach wiekowych
Termin zgłaszania prac:

do 12 października 2012 r.

Szczegóły i regulamin konkursu na stronie Urzędu Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy: www.wawer.warszawa.pl
Organizator:
Wydział Kultury
dla Dzielnicy Wawer

Współorganizator i fundator NAGRODY GŁÓWNEJ

Dla rozwoju Mazowsza
Wydatek współﬁnansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
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Szkolenie „M∏odzi liderzy lokalnej samorzàdnoÊci”
czyli jak byç Êwiadomym obywatelem
W dniach 11–13 maja br. odby∏o si´ szkolenie,
realizowane przez Forum M∏odzie˝y Warszawy we
wspó∏pracy z Klubem Kultury „Marysin”, którego
celem by∏o uwra˝liwienie m∏odych ludzi na to, co
dzieje si´ w ich najbli˝szym otoczeniu. M∏odzi ludzie w wieku 18–19 lat mieli uÊwiadomiç sobie,
jak wiele lokalnych spraw zale˝y od samorzàdu
i jak wa˝na jest jego rola w strukturze politycznej
kraju. M∏odzie˝ mia∏a równie˝ okazj´ poznaç inne
formy samorzàdnoÊci np. samorzàdy szkolne czy
m∏odzie˝owe rady dzielnic. Szkolenie by∏o tak˝e
okazjà do zach´cenia m∏odych ludzi do dzia∏ania
w lokalnych organizacjach pozarzàdowych, które
stwarzajà du˝e mo˝liwoÊci i sà okazjà do podj´cia dzia∏aƒ na rzecz Êrodowiska lokalnego.
Pierwszy dzieƒ szkolenia up∏ynà∏ pod znakiem
integracji i przydzielenia funkcji oraz zadaƒ. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grup – partii politycznych, z którymi identyfikowali si´ w trakcie
ca∏ego szkolenia. Ka˝da grupa wy∏oni∏a przewodniczàcego i wiceprzewodniczàcego partii. Od tej
chwili uczestnicy na czas szkolenia stali si´ „pe∏noprawnymi radnymi”, a w czasie przerw kawowych
mieli okazj´ zawarcia koalicji, podzielenia si´ stanowiskami zarzàdu dzielnicy oraz narzucenia dyscypliny partyjnej. Kilkukrotnie dochodzi∏o do transferu cz∏onków mi´dzy partiami, a o tym, kto z kim
dzieli∏ w∏adz´, decydowa∏a sama m∏odzie˝.

1200–1600

ww w. ku ra do m ow a. ne t
Odwiedź nasz
fan-page na
Facebooku!
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Drugiego dnia uczestnicy mieli okazj´ poznaç
podstawowe zasady dzia∏ania samorzàdu, ordynacji wyborczej oraz kompetencji rady dzielnic, gmin,
powiatu i województwa. Zaj´cia by∏y prowadzone
metodà warsztatowà, tak aby m∏odzie˝ mog∏a braç
aktywny udzia∏ i sama wypracowaç odpowiedzi
na stawiane pytania. Wst´pny test z podstaw wiedzy na ten temat uzmys∏owi∏ uczestnikom, ˝e
nie wszystko jest takie oczywiste i powszechnie znane, jakby si´ mog∏o wydawaç.
M∏odzie˝ bra∏a udzia∏ tak˝e w warsztatach z kreowania wizerunku, podczas których mia∏a okazj´ pracowaç z kamerà, nauczyç si´ odpowiednich zachowaƒ i precyzowania wypowiedzi.
Sobotnie popo∏udnie zakoƒczy∏o si´ spotkaniem z Panem W∏odzimierzem Zalewskim,
obecnym Wiceprzewodniczàcym Rady
Dzielnicy Wawer, który opowiedzia∏ o dzia∏aniu samorzàdu lokalnego w praktyce, dzielàc
si´ swoim d∏ugoletnim doÊwiadczeniem.
Ostatni dzieƒ szkolenia zaczà∏ si´ od zaj´ç
warsztatowych i wyk∏adu pisania i tworzenia projektów dla lokalnej
spo∏ecznoÊci. M∏odzie˝ dowiedzia∏a si´
o mo˝liwoÊciach, które
sà dla niej dost´pne,
lecz niekoniecznie wie
o ich istnieniu lub wydajà si´ jej ma∏o atrakcyjne. Uczestnicy dowiedzieli si´, jak przekszta∏ciç swoje pomys∏y
w dzia∏ania oraz gdzie
szukaç pomocy i Êrodków do ich realizacji.
I na koniec WIELKI
FINA¸, czyli Sesja
M∏odzie˝owej Rady.

Sesj´ rozpoczà∏ i cz´Êciowo poprowadzi∏ Pan
Marcin Kurpios – obecny radny Dzielnicy Wawer. M∏odzi ludzie, którzy do tej pory do ca∏ego
szkolenia podchodzili na tzw. „luzie” podczas
sesji zmienili si´ nie do poznania i przekszta∏cili
si´ w prawdziwych radnych, broniàcych swoich
racji i stanowiska Komisji, w których pracowali.

Uczestnicy, którzy w mi´dzy czasie zawarli koalicj´ wybrali przewodniczàcego i jego zast´pców. Dyskusja nad ka˝dà z wczeÊniej przygotowanych uchwa∏ by∏a zaciek∏a i niekiedy bardzo
burzliwa. Ostatecznie przyj´to trzy uchwa∏y,
a jednà odrzucono. Ca∏a sesja przebiega∏a wed∏ug ustalonego wczeÊniej porzàdku obrad.
Na zakoƒczenie projektu uczestnicy otrzymali
certyfikaty z ràk prezesa Forum M∏odzie˝y Warszawy, Pani Kamili Roli, a najaktywniejsi z nich
nagrody rzeczowe.
II edycja szkolenia odb´dzie si´ równie˝ w listopadzie tego roku, tak wi´c wszyscy ci, którzy
chcieliby wziàç udzia∏, a nie uda∏o im si´ zapisaç
na majowy termin, b´dà jeszcze mieli okazj´!
Projekt „M∏odzi liderzy lokalnej samorzàdnoÊci” jest wspó∏finansowany przez Biuro Edukacji
m.st. Warszawy.
Urszula W∏odarska
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Karta Pacjenta dla Ciebie
do rejestracji b´dzie mo˝liwa szybka identyfikacja
w bazie pacjentów, poprzez nadany unikatowy
kod kreskowy umieszczony na ka˝dej karcie.

chodni nie zwalnia pacjenta z obowiàzku ka˝dorazowego okazywania aktualnego dokumentu
ubezpieczenia.
Karta Pacjenta s∏u˝y równie˝ do uzyskania dost´pu do Portalu Pacjenta. W przypadku braku
mo˝liwoÊci dost´pu do Internetu w domu, osoba

Tekst sponsorowany

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
Wspierani przez Êrodki uzyskane z Unii Europejskiej uruchamiamy Zintegrowany System
Informatyczny, którego jednym z elementów
jest Karta Pacjenta.
Niebawem b´dzie ona wydawana bezp∏atnie
pacjentom, którzy ju˝ z∏o˝yli lub z∏o˝à deklaracje
wyboru do lekarza, piel´gniarki i po∏o˝nej,
w podstawowej opiece zdrowotnej w przychodniach SZPZLO Warszawa Praga Po∏udnie oraz
SZPZLO Warszawa Wawer. W praktyce oznacza
to, ˝e Kartà Pacjenta b´dà mogli pos∏ugiwaç si´
pacjenci, którzy zg∏oszà si´ po porad´ do lekarza internisty lub pediatry.
Pacjent, zg∏aszajàc si´ do podstawowej opieki zdrowotnej w rejestracjach przychodni Zespo∏ów, otrzyma indywidualnà kart´ z nadrukowanymi danymi osobowymi.
Imienna Karta jest w∏asnoÊcià pacjenta i nale˝y jà ka˝dorazowo okazywaç w czasie rejestrowania si´ na porad´ w przychodni.
Karta Pacjenta to rodzaj „zdrowotnego dowodu
osobistego”, dzi´ki któremu przy zg∏oszeniu si´

Karta Pacjenta – awers
Z uwagi na wielkoÊç zadeklarowanej populacji
w przychodniach obu Zespo∏ów, które obejmujà
opiekà od kilku do kilkunastu tysi´cy podopiecznych, korzystanie z karty umo˝liwi szybszy dost´p do danych pacjenta.
Jednak nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, ˝e posiadanie Karty Pacjenta i okazywanie jej w przy-

Karta Pacjenta – rewers
korzystajàca ze Êwiadczeƒ zdrowotnych b´dzie
mog∏a na terenie przychodni za pomocà karty
uzyskaç dost´p do informacji dotyczàcych swojego zdrowia.
Do omówienia tego zagadnienia wrócimy
w kolejnych numerach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet II – PrzyÊpieszenie e-rozwoju Mazowsza, Dzia∏anie 2.2 Rozwój e-us∏ug.
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Wiosenne motyle odnalezione w Zastowie
26 maja w Klubie Kultury „Zastów” odby∏ si´
„Festiwal wiosennych motyli” – gala z okazji
Dnia Mamy, Taty i Dziecka. O godzinie 16.00 rozpocz´∏y si´ poszukiwania wiosennych motyli.
Z pomocà przyszli rodzice, którzy pomagali je
dzieciom odnaleêç.

Zadanie nie by∏o trudne. Wystarczy∏o spotkanie z czterema ˝ywio∏ami – ziemià, powietrzem,
ogniem i wodà, i odkrycie ich tajemnic. „Ziemia” czeka∏a z ciekawostkami i pytaniami
o Chorwacji. Odpowiedzi mo˝na by∏o odnaleêç
na planszach przedstawiajàcych najpi´kniejsze
zakàtki tego kraju. „Powietrze” wymyÊli∏o samolot z papieru. „Ogieƒ” prosi∏ o uzupe∏nienie
krótkiego opowiadania o sobie. „Woda” zaprasza∏a do ∏owienia ryb, które oczywiÊcie wraca∏y z powrotem do wody. Po wykonaniu zadaƒ

postawionych przez cztery ˝ywio∏y nagrodà by∏
barwny motyl.
Na scenie zaprezentowa∏y si´ sekcje klubowe.
M∏odzi gitarzyÊci i keyboardziÊci zagrali melodie
znane i lubiane. Zespó∏ „Rokendrolki bis” odpowiedzia∏ na pytanie „Co powie tata”. Âpiewano o s∏oƒcu, owocach i deszczyku i zapewniano goÊci, ˝e
„Jutro b´dzie lepszy dzieƒ”. Najm∏odsi z sekcji
„Skrzaty” Êwietnie czuli si´ na scenie, a niektórym
po wyst´pie trudno si´ by∏o rozstaç z mikrofonem.
A to wszystko z okazji Dnia Mamy, Taty i Dziecka.
Zespó∏ „Incognito” zaprezentowa∏ swoje
umiej´tnoÊci taneczne. Odby∏ si´ tak˝e pokaz ju-jitsu. Dzieci, a zw∏aszcza ch∏opcy, patrzyli z zachwytem na przewroty i pady. Oj, chyba przyb´dzie uczestników tej sekcji.

Mo˝na te˝ by∏o zrobiç mamie doskona∏y prezent z bi˝uterii wykonanej w∏asnor´cznie przez
uczestniczki sekcji. Niepowtarzalne pierÊcionki,
bransoletki i wisiorki cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem. Nasi goÊcie mogli umiliç sobie czas
zajadajàc pyszne ciastka z Piekarni Wawerskiej
i Cukierni Meryk, którym serdecznie dzi´kujemy.
Pogoda dopisa∏a, motyle zosta∏y odnalezione.
Po prostu by∏o super!
KKZ

Dzieƒ otwarty w KK „Zastów”

Klub Kultury „Zastów” serdecznie zaprasza
w dniu 3 wrzeÊnia (poniedzia∏ek) w godz.
18.00–20.00 na „Dzieƒ otwarty” – spotkanie
rozpoczynajàce rok artystyczny 2012/2013
po∏àczone z zapisami do sekcji.
KK Zastów

Klub Kultury „Marysin”
na Dzieci´cej Euro-Stolicy!

Świetna zabawa w klimacie lat 70 i 80,
rock and roll'a i muzyki współczesnej
Największe hity minionych dekad.

Wstęp tylko 19 zł/osoba
W cenie rezerwacja stolika.
Atrakcyjne rabaty na nocleg ze śniadaniem.

W dniu 20 czerwca 2012 r. zespo∏y taƒca nowoczesnego i Studio Piosenki z Klubu Kultury „Marysin” wystàpi∏y na estradzie na Placu Defilad
w Strefie Kibica w Warszawie. Dwa zespo∏y taƒca nowoczesnego i cztery
uczestniczki sekcji Studia Piosenki o godz. 12.00 rozpocz´∏y wielogodzinny program rozrywkowy
na najwi´kszej scenie
w Warszawie. Na ogromnym telebimie publicznoÊç obserwowa∏a wyst´py naszych m∏odych
i zdolnych dzieci. Oryginalne stroje i ˝ywio∏owe
wykonanie uk∏adów tanecznych bardzo si´
spodoba∏y i tancerze zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Klaudia Kowalczyk – instruktor sekcji Taƒca Nowoczesnego
w naszej placówce by∏a bardzo dumna ze swoich podopiecznych. Nasze
Êpiewajàce dziewcz´ta równie˝ zaprezentowa∏y si´ bardzo pi´knie i otrzyma∏y od publicznoÊci burz´ oklasków. Instruktorem tej sekcji jest Monika
Gapiƒska, która wybra∏a repertuar i przygotowa∏a dziewcz´ta do wyst´pu
na profesjonalnej scenie. By∏o to du˝e prze˝ycie dla wszystkich uczestników i pozostanie na d∏ugo w pami´ci.
KK Marysin
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„Assunta” to Wy

Tak wypowiedzieli si´
o przedstawieniu widzowie:

Grupa Teatralna „ASSUNTA” dzia∏a ju˝... dwunasty rok w ramach zaj´ç pozalekcyjnych. GTA – jak
jà w skrócie nazywamy – jest grupà otwartà. Ka˝dy mo˝e przyjÊç do sali 16 w piàtkowe popo∏udnie
i zostaç z nami, ka˝dy mo˝e pokochaç sztuk´. Musi jednak pami´taç, ˝e mi∏oÊç to trudne uczucie.
Sztuka jest wymagajàca – trzeba jej poÊwi´ciç
czas, serce, swoje umiej´tnoÊci, trzeba byç cierpliwym, wyrozumia∏ym i odpowiedzialnym. Wtedy
na pewno odwdzi´czy si´ i rozkwitnie, czyniàc nasze ˝ycie ciekawszym i pi´kniejszym.
Nie ka˝dy radzi sobie z tymi wymaganiami.
Wielu rezygnuje, odchodzi, porzuca sztuk´
i „Assunt´”. Rezygnujà, gdy˝ przychodzà
z przekonaniem, ˝e teatr to tylko wyst´py, sukcesy i gwiazdorstwo. Tymczasem to bardzo
ci´˝ka praca, wymagajàca dyscypliny i oddania,
uczàca wspó∏pracy i tolerancji. Tu nie ma miejsca na lenistwo i egoizm. Spektakl nie istnieje
bowiem bez drugiego cz∏owieka: bez widza, bez

Spektakl „Jestem” to oryginalne przedsi´wzi´cie teatralne, zupe∏nie niepodobne
do wszystkich innych m∏odzie˝owych pokazów, które
widzia∏am. Przedstawienie
ma niesamowity klimat i bardzo oddzia∏uje na emocje.
Mimo masek, jednakowych
strojów i braku tekstu, aktorzy tworzà wyraziste i przekonujàce postacie.

• Powsta∏a przypadkiem w paêdzierniku
2000 r. dzi´ki zaanga˝owaniu kilku
wyjàtkowych m∏odych ludzi;
• Dzia∏a od 12 lat przy Gimnazjum nr 104
w Warszawie-RadoÊci;
• Przewin´∏o si´ przez nià ju˝ ok. 250 osób;
• Od poczàtku prowadzona jest przez
p. Monik´ Rokickà-Kuliƒskà;
• Przygotowa∏a 25 spektakli, z których 15
otrzyma∏o nagrody i wyró˝nienia w konkursach teatralnych.

partnera na scenie, bez grupy, która wspólnie wymyÊla
scenariusz.
„Assunta” nie istnieje dlatego, ˝e jà sobie wymyÊli∏am,
lecz dlatego, ˝e wcià˝ znajdujà si´ ludzie, którzy chcà sp´dzaç ze sobà czas i wspólnie
robiç coÊ ciekawego. „Assunta” ˝yje, bo ciàgle do niej przychodzicie, przynoszàc swoje
zdolnoÊci, poczucie humoru,
spory, k∏ótnie, zwariowane pomys∏y, a przede wszystkim
ch´ci. „Assunta” to Wy.
Dzi´kuj´, ˝e jesteÊcie i mnie wspieracie – nie
tylko podczas zaj´ç i wyst´pów, ale tak˝e na co
dzieƒ, w ró˝nych sytuacjach – w stresie, w chorobie, w zmaganiu si´ z rzeczywistoÊcià. DZI¢KUJ¢.
Opiekun G.T. „Assunta”
Monika Rokicka-Kuliƒska
Warto poÊwi´ciç kilka s∏ów spektaklowi „Jestem”, który otrzyma∏ a˝ 5 nagród: Grand Prix
podczas „Warszawskiego Mi´dzyszkolnego Festiwalu Teatralnego”, I miejsce w kategorii zespo∏ów gimnazjalnych oraz I nagrod´ jury m∏odzie˝owego podczas „Grochowskich Spotkaƒ
Teatralnych «Na rogatkach»”, I nagrod´ podczas Mazowieckiego Festiwalu Ma∏ych Form Teatralnych oraz II nagrod´ (Srebrnego Ikara)
podczas „Warszawskiego Festiwalu Teatralnego
M∏odych w Starej Prochowni”.

Lato w Teatrze – warsztaty
dla m∏odzie˝y w KK „Falenica”
Zapraszamy m∏odzie˝ w wieku 14–18 lat
do udzia∏u w programie Lato w Teatrze, w ramach którego odb´dà si´ warsztaty aktorskie,
scenograficzne i dziennikarskie. Termin: od 16
do 31 sierpnia. Miejsce: Klubie Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54. Efektem dwutygodniowych warsztatów b´dzie spektakl, wystawa fotograficzna, krótki film o uczestnikach i realizatorach przygotowujàcych pokaz teatralny oraz
specjalna gazeta z wywiadami przygotowana przez grup´ dziennikarskà. W planach mamy
równie˝ jednodniowà wycieczk´ do pi´knie po∏o˝onego oÊrodka w ¸ucznicy.
Informacje, zapisy: Klub Kultury „Falenica”,
tel. 22 612 62 44, e-mail: kkfalenica@wp.pl.
Liczba miejsc ograniczona! Zapraszamy ☺
... wi´cej
Tematem przewodnim projektu jest poezja
znanych artystów, poetów wykl´tych jako g∏os
cz∏owieka niepokornego, poszukujàcego duchowoÊci i wolnoÊci w Êwiecie materialnym.

Celem projektu jest zbudowanie spektaklu
opartego na twórczoÊci znanych artystów (m.
in. Rysiek Rydel, Jim Morrison, Sylwia Plath,
Andrzej Bursa, Edward Stachura, Rafa∏ Wojaczek), wàtkach z literatury i sztuki, jak i twórczoÊci samych uczestników. Spektakl z piosenkami,
który powstanie dzi´ki pracy warsztatowej
w grupach aktorskiej, scenograficznej i dziennikarskiej, stanie si´ g∏osem nast´pnego, m∏odego
pokolenia „Niewinnych czarodziejów”.
Praca nad spektaklem b´dzie mia∏a charakter
dialogu, dzielenia si´ wra˝eniami i odczuciami,
jakie powstajà po przeczytaniu tekstu wiersza
czy piosenki i znajdowaniu w nich czàstki siebie
lub swojej odmiennoÊci w postawie i poglàdach, znajdowaniu formy wypowiedzi. Uczestnicy warsztatów przygotowujàcy spektakl powinni mieç poczucie, ˝e mogà mówiç o wa˝nych dla siebie sprawach i ˝e jest ktoÊ, kto ich
wys∏ucha z nale˝ytà uwagà.
KK Falenica

***
Przedstawienie pt. „Jestem” to historia trzech rodzin, w których dojrzewa m∏ody cz∏owiek. Ukazane sà ró˝ne systemy
wychowawcze i to, jak wp∏ywajà one na losy dzieci. Mo˝emy zobaczyç rodziców-dyktatorów, rodziców-pracoholików, rodziców-opiekunów. Chocia˝ wszyscy oni kochajà swoje pociechy, nie zauwa˝ajà, ˝e ich zasadnicze postawy, brak czasu,
nadopiekuƒczoÊç sà cz´sto êród∏em dramatu
m∏odych ludzi. Ogromnà zaletà spektaklu jest tak˝e to, ˝e nie tylko pokazuje on sposoby wychowywania, ale tak˝e postawy dzieci – bunt, wycofanie, ucieczk´. To przedstawienie, w którym ka˝dy
mo˝e znaleêç kawa∏ek siebie.
G.T. „Assunta”

MUZYKA NATURALNIE
w Klubie Kultury „Anin”
Klub Kultury „Anin” w sierpniu i wrzeÊniu
2012 r. organizuje cykliczne imprezy pt. „Muzyka Naturalnie”. Koncerty przybli˝ajà folklor
narodów i grup etnicznych. Odbywajà si´
w ogrodzie Klubu (w razie deszczu przenoszone sà do budynku). Dla przyby∏ych goÊci zapewniony jest pocz´stunek zwiàzany z charakterem danego wyst´pu. Wst´p wolny!
Serdecznie zapraszamy. W tym roku odb´dà si´ nast´pujàce koncerty:
11.08.2012 r. (sobota) godz. 16.00

KABARET DERKACZ
z humorem ˝ydowskim
18.08.2012 r. (sobota) godz. 16.00

DGZZ
czyli Daniel Ga∏àzka z zespo∏em
25.08.2012 r. (sobota) godz. 16.00

KAPELA GÓRALSKA „HORA”
muzyka góralska
2.09.2012 r. (niedziela) godz. 16.00

TEATR WAWRA
spotkanie z muzykà country
Andrzej Sachanowski, KK Anin
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Fina∏ konkursu „25 lat Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego im. Czes∏awa ¸aszka”
W poniedzia∏ek 18 czerwca na terenie siedziby Mazowieckiego Zespo∏u Parków Krajobrazowych w Otwocku odby∏ si´ fina∏ przyrodniczego
konkursu dla szkó∏ „25 lat Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego im. Czes∏awa ¸aszka”.
Pi´kna pogoda i atrakcje przygotowane dla
uczestników przez pracowników Parku zgromadzi∏y nie tylko laureatów, ale tak˝e pozosta∏ych
uczestników konkursu. W imprezie wzi´∏o udzia∏
ok. 200 osób. UroczystoÊç krótkim przemówieniem otworzy∏ Dyrektor MZPK Pan Sylwester
Cho∏ast. Wszyscy z niecierpliwoÊcià czekali
na wr´czanie nagród, gdy˝, jak co roku, by∏y one

Wr´czanie nagród

bardzo cenne i atrakcyjne. W tym roku
zwyci´zcy otrzymali m.in. tablety, plecaki, Êpiwory, karimaty, mp3, kompasy,
pendrive’y czy ksià˝ki. Zosta∏y one sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nagrody wr´cza∏ Dyrektor MZPK oraz przybyli goÊcie: NadleÊniczy NadleÊnictwa Celestynów Pan
Artur Dawidziuk oraz Przewodniczàca
Komisji Rolnictwa, LeÊnictwa i Ochrony
Ârodowiska Starostwa Powiatowego
w Otwocku Pani Lucyna Komorowska.
¸àcznie do konkursu przystàpi∏o
ok. 1500 osób z 38 szkó∏.
Pierwsze miejsce w kategorii
I – „Niezwyk∏y Êwiat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czes∏awa ¸aszka” SP
kl. I–III – konkurs plastyczny zaj´∏a Maria Markuszewska z wawerskiej Szko∏y Podstawowej
nr 216 z oddzia∏em integracyjnym „Klonowego
liÊcia”, a wyró˝nienie – Barbara Drzeniecka
z tej samej szko∏y. W kategorii II „Poznajemy
Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czes∏awa
¸aszka” SP kl. IV–VI – konkurs wiedzy pierwsze
miejsce zaj´∏a Milena S∏awiƒska z SP nr 2 w Józefowie, a w kat. III „Mieszkamy w Mazowieckim

Laureaci konkursu

Parku Krajobrazowym im. Czes∏awa ¸aszka”
Gim. kl. I–III – konkurs wiedzy zwyci´zcà zosta∏a Nadia Sajjad z Gimnazjum nr 1 w Józefowie.
Opraw´ konkursu dofinansowa∏o Starostwo
Powiatowe w Otwocku.
Jolanta Górka – Pracownik MZPK
Pe∏nà tabel´ wyników znajdà Paƒstwo na naszym portalu pod adresem: www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/115/n/2276.

JEÂLI ZALE˚Y CI NA TERMINOWYM, SOLIDNYM ORAZ PROFESJONALNYM WYKO¡CZENIU, REMONTACH ORAZ WSZELKICH
PRACACH BUDOWLANYCH – JESTEÂMY DO TWYCH US¸UG.

✓ DORADZTWO TECHNICZNE
✓ KOMPLEKSOWE WYKO¡CZENIE WN¢TRZ
✓ DOCIEPLENIE BUDYNKÓW
✓ ELEKTRYKA, HYDRAULIKA
✓ GRAZURA, TERAKOTA, GRES
✓ GIPSOWANIE, MALOWANIE
✓ ZABUDOWY Z KARTON-GIPS
✓ US¸UGI DEKARSKIE – KONSERWACJA DACHÓW
✓ BUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW
✓ OKNA, DRZWI
✓ OGRODZENIA
✓ GWARANCJA, CZYSTOÂå, SOLIDNOÂå

www.phusylwesterlawecki.pvv.pl
TEL.
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sprzedawana w galerii czy sklepie
jest o wiele dro˝sza, ni˝ gdyby jà kupiç bezpoÊrednio od artysty. Mar˝e
sà konieczne, jednak czasem przesadzone – galeria sprzedaje coÊ za 500 z∏, a artysta ma z tego 200. I dlatego na Wawer Art Bazarze jest taniej. Artysta nie „gn´biony” mar˝ami,
sprzedaje swoje dzie∏a za mniejsze pieniàdze.
KorzyÊcià dla klientów jest nie tylko cena, ale

Sztuka ko∏o peronu
Wawer Art Bazar – nowy kiermasz, na którym artyÊci, r´kodzielnicy sprzedajà swoje
dzie∏a. Jest kolorowo, sympatycznie i... tanio!
Bi˝uteria, obrazy, designerskie zabawki, lampy, torebki, rzeêby, artystyczne t-shirty... W niedziel´ 24 czerwca na Wawer Art Bazarze wystawia∏o swoje prace blisko dwudziestu twórców.
Oferta by∏a bardzo szeroka: od drobnych upominków po wi´ksze i dro˝sze rzeczy do wyposa˝enia wn´trz. Na ka˝dy gust – klimaty tradycyjne, rustykalne, a obok nowoczesne, designerskie, awangardowe.
To by∏ ju˝ drugi Wawer Art Bazar i wszystko
wskazuje na to, ˝e b´dà nast´pne. Imprez´ wymyÊli∏ i zorganizowa∏ Igor Stefanowicz, jednoczeÊnie jeden z wystawców, prowadzàcy internetowà Galeri´ 777 (www.facebook.com/gal777,
www.galeria777.pl). Na jego pomys∏ entuzjastycznie zareagowali w∏aÊciciele Cafe Peron
i dzi´ki temu kiermasz zyska∏ fajne miejsce: teren
przed kawiarnià przy ul. Patriotów 303.
– Pomys∏ jest prosty – mówi Igor Stefanowicz
– Twórcy majà szans´ si´ promowaç, a mieszkaƒcy Wawra zyskujà nowà atrakcj´. No i mamy
misj´ – impreza jest darmowa, tak˝e dla wystawców. Byç mo˝e z czasem wprowadzimy jakàÊ drobnà zrzutk´ na pokrycie kosztów promocji, ale dwa pierwsze Wawer Art Bazary by∏y totalnie altruistyczne.
Nie wszyscy o tym pami´tajà, ale ka˝da rzecz

i fakt, ˝e mogà kupiç rzeczy niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju.
– Czarnà koszulk´ z takim nadrukiem ma
szans´ nosiç tylko pi´ç osób na Êwiecie. Bo
wi´cej nie zrobi∏em i nie zrobi´ – mówi Stefanowicz – Zrobi´ inne, znów w bardzo krótkich seriach. Sà ludzie, dla których wyjàtkowoÊç ma
znaczenie – lubià takie rzeczy, których nie ma

milion innych osób. To nie jest kwestia lansu, tylko wyra˝enia siebie. W dodatku za takà oryginalnoÊç trzeba zap∏aciç niewiele wi´cej ni˝ w sieciowych sklepach z masówkà. I ta zasada dotyczy wszystkich rzeczy wystawianych przez twórców na Wawer Art Bazarze.
Mamy nadziej´, ˝e ta impreza si´ przyjmie.
Drugi Wawer Art Bazar mia∏ trzy razy wi´cej wystawców ni˝ pierwszy – wÊród nich lokalni artyÊci z Mi´dzylesia, RadoÊci, Falenicy. „Maskotkami” imprezy
by∏y dzieci sprzedajàce w∏asnor´cznie wykonane bransoletki i przywieszki. By∏y zachwycone takà „lekcjà biznesu” – sprzeda∏y wszystko!
Wzros∏a te˝ liczba odwiedzajàcych i kupujàcych. No w∏aÊnie
– to oni nadajà sens istnieniu
imprezy. Wi´c wypatrujcie plakatów Wawer Art Bazaru i poÊwi´çcie kawa∏ek niedzieli
na odwiedzenie kolejnej takiej
imprezy przy ul. Patriotów 303.
To nie b´dzie zmarnowany
czas, a przy okazji wesprzecie fajnà inicjatyw´.
Wystawcy mogà si´ zg∏aszaç e-mailem:
info@galeria777.pl
Zapraszamy na stron´ Wawer Art Bazaru:
www.facebook.com/WawArtBazar
Maciek Mutrak

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1061 32
2/2
1
1168 50
1/2
2
1154 55
1/2
2
1011 38
0/3
1
1136 42,5 0/2
2

Nr
Pow. Rejon
oferty
1411
600 Rembertów
1366
800 Mi´dzylesie
1446 3000 Mi´dzylesie
1450
804 Stara Milosna
1425
512 Stara Milosna

Rejon

Cena
w PLN
Anin
231.000
Stara Mi∏osna
320.000
Stara Mi∏osna
285.000
Anin
228.000
Praga Po∏udnie 255.000

Cena
w PLN
461.000
890.000
850.000
249.000
563.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu
731
130
757
340
726
140
745
249

Pow. dzia∏ki m2
774
700
150
200

Rejon
Anin
Wawer
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena w PLN
999.000
1.200.000
620.000
720.000

Rodzaj domu
Wolnostojàcy
Wolnostojàcy
Segment
Segment

Rok
2011
1996
2011
2011

Stan wykoƒczenia
Developerski
Wykoƒczony
Developerski
Developerski

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa

13

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
w kraju, który ma ulic´ z takà nazwà – ˚agaƒskich jest bowiem ∏àcznie (wed∏ug danych GUS) 18.

UTM – wawerskie ciekawostki
Nazwa z literówkà
12 IV 1954 roku g∏ówna
ulica Mi´dzylesia przesta∏a nazywaç si´ G∏ówna,
a otrzyma∏a nazw´ ˚egaƒska. Skàd taki pomys∏,
skoro miasto nazywa si´
˚AGA¡? B∏àd urz´dników? I nie, i tak.
RzeczywiÊcie, krótko po II wojnie Êwiatowej
miasto nazywa∏o si´ ˚EGA¡, jednak
19 V 1946 roku powrócono do historycznego
miana. Osiem lat póêniej ówczesny Przewodniczàcy Prezydium Rady Narodowej m.st.
Warszawy Jerzy Albrecht podpisa∏ decyzj´
o przemianowaniu kilkuset powtarzajàcych
si´ nazw ulic, zwiàzanà z przy∏àczeniem no-

wych terenów do stolicy. Czy˝by zatem tu nie dotar∏a ta informacja?
Raczej ma∏o prawdopodobne. Zapewne by∏a to zwyk∏a literówka
(podobnie jak z ul. Barburki), niemniej jesteÊmy jedynym miastem

Wilcza ¸apa
Na zachód od dzisiejszej ul. Celulozy na terenie dóbr Miedzeszyn wydzielono Karolew.
By∏a to niewielka osada o powierzchni ok.
60 ha, uw∏aszczona w 1864 roku. Na poczàtku XX w. w ˝y∏o tu ok. 80 osób i istnia∏o 5 gospodarstw. Z czasem sta∏a si´ letniskiem, które ponownie wch∏onà∏ Miedzeszyn. Frydrychstadt i w∏aÊnie Wilcza ¸apa to inne, dziÊ ju˝
chyba zupe∏nie zapomniane nazwy tych
z rzadka (jeszcze) zabudowanych pól...
Serwis UTM
Wi´cej ciekawostek pod adresem: utm.info.pl

Kilka s∏ów o ciszy, czyli sàsiedzkie ha∏asy
Zdrowy sen pozwala nam
wypoczàç i regeneruje si∏y
na nast´pny dzieƒ. Sen jest
najwa˝niejszym obok trybu
˝ycia i od˝ywiania czynnikiem wp∏ywajàcym na nasze
samopoczucie i witalnoÊç.
Ka˝dy bardzo ceni sobie prywatnoÊç i prawo do wypoczynku, które jest prawem bezwzgl´dnym i zak∏ócaç go nikomu nie wolno. Niestety przepisy
prawa i rzeczywistoÊç nie zawsze idà w dobranej parze w kwestii ciszy nocnej...
Jak powszechnie wiadomo, cisza nocna zosta∏a ustalona na godziny mi´dzy 22 w nocy
a 6 rano. To okres, w którym bezwzgl´dnie przys∏uguje nam prawo do odpoczynku. Zak∏ócanie
ciszy nocnej jest wykroczeniem, wi´c ka˝dy, kto
zak∏óca cisz´ w porze nocnej, mo˝e zostaç pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci.
Niestety, na poziomie ustawowym definicja
ciszy nocnej nie zosta∏a uj´ta. Godziny ciszy
nocnej mogà byç zatem indywidualnie ustalane np. w regulaminie porzàdkowym spó∏dzielni mieszkaniowej. W zale˝noÊci od takich uregulowaƒ godziny te mogà byç interpretowane
ró˝nie. Doktryna wskazuje jednak, ˝e to czas
w porze nocnej przeznaczony na odpoczynek,
który nie mo˝e zostaç zak∏ócony. Czas powszechnie uznawany za cisz´ nocnà to w∏aÊnie okres mi´dzy godzinà 22 a 6 rano. Przyjmuje si´ te˝, ˝e poziom ha∏asu w strefie zamieszkania powinien mieÊciç si´ w zakresie
50–60 decybeli.
Cz´stym problemem, z jakim borykajà si´
mieszkaƒcy miast, w szczególnoÊci domów
wielorodzinnych, sà prace wykonywane w godzinach nocnych. Je˝eli sàsiad przeprowadza
remont w czasie ciszy nocnej, z pewnoÊcià zak∏óca te˝ naszà cisz´ nocnà. Mo˝emy z nim porozmawiaç, a nawet wezwaç policj´ lub stra˝
miejskà, jeÊli rozmowa nie pomo˝e.
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Z ca∏à pewnoÊcià udr´kà dla mieszkaƒców niegaç, aby zaprzesta∏ przyjmowaç goÊci, bo przeruchomoÊci stajà si´ równie˝ prace remontowe
szkadza to innym sàsiadom. Zwykle dzieje si´
np. nawierzchni dróg przeprowadzane w nocy.
tak, ˝e impreza, która przed∏u˝a si´ do póênych
Takie prace sà przeprowadzane z regu∏y w porze
godzin nocnych wraz z towarzyszàcym jej ha∏anocnej, zw∏aszcza w du˝ych aglomeracjach.
sem, zaczyna byç ucià˝liwa dla sàsiadów. Trzeba
Z praktycznego punktu widzenia g∏oÊne ich wykopami´taç, ˝e nie ka˝dy ma ochot´ i musi wys∏unywanie równie˝ zak∏óca cisz´ nocnà. Jednak ze
chiwaç odg∏osów dobiegajàcych zza Êcian, zaÊ
wzgl´du na charakter tych dzia∏aƒ, poniewa˝ sà
ewentualne umieszczenie og∏oszenia o planowaniezb´dne, a ich wykonanie w dzieƒ znacznie
nej imprezie nie wy∏àcza odpowiedzialnoÊci sàutrudni∏oby komunikacj´, wykonywanie ich jest
siada za zak∏ócanie ciszy nocnej. Du˝o zale˝y
dopuszczalne, nawet je˝eli zak∏ócajà cisz´ nocnà.
od tego, jak cz´sto sàsiadowi zdarza si´ zak∏ócaç
Warto równie˝ wspomnieç, ˝e w przypadku
nocny odpoczynek pozosta∏ych domowników.
wywozu Êmieci, który odbywa si´ w godzinach
Je˝eli sytuacja ta jest jednorazowa, wówczas
ciszy nocnej, mieszkaƒcy mogà zwróciç si´ do
najprostszà metodà jest po prostu z∏o˝enie wizyszefów firm asenizacyjnych celem zmiany goty u sàsiada i zwrócenie mu uwagi. Gdy taka interwencja nie odniesie ˝adnego skutku albo nadziny wywozu Êmieci, poniewa˝ odg∏osy usuwawet podwoi emisj´ ha∏asu, kolejnym krokiem b´nia odpadów komunalnych stanowià tak˝e narudzie zawiadomienie policji lub stra˝y miejskiej.
szenie ciszy nocnej, a nie sà to prace, które
Cz´sto policja swoim autorytetem wzbudza niez wa˝nych przyczyn muszà si´ odbywaç nocà.
co wi´kszy respekt ni˝ stra˝ miejska, wi´c ich wiMimo i˝ polskie prawo nie definiuje poj´cia ciszy
zyta powinna zakoƒczyç trwajàcà imprez´. Mannocnej, to w kodeksie wykroczeƒ w art. 51 zawardat za zak∏ócanie ciszy nocnej wynosi 200 z∏. Jeto znaczàce unormowania dotyczàce ewentual˝eli sàsiad uporczywie zak∏óca spokój, wówczas
nych konsekwencji naruszania ciszy nocnej jak
sprawa mo˝e zostaç skierowana nawet do sàdu,
i spokoju publicznego, cyt. „kto krzykiem, ha∏asem,
a sàsiedzkie stosunki mocno nadszarpni´te.
alarmem lub innym wybrykiem zak∏óca spokój, poDlatego te˝ zawsze zaczynajmy od samych sierzàdek publiczny, spoczynek nocny albo wywo∏uje
bie, pilnujmy przestrzegania ciszy nocnej i zapizgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze
sów regulaminów wspólnoty mieszkaniowej. Ka˝aresztu, ograniczenia wolnoÊci albo grzywny”.
dy ma prawo do wypoczynku, remontu mieszkaWarto tu zauwa˝yç, ˝e zak∏ócanie spokoju
nia czy sp´dzenia mi∏ych chwil w gronie rodziny
i porzàdku publicznego nie jest przypisane tylko
lub znajomych, ale miejmy na uwadze, ˝e te same
do godzin nocnych. Mo˝e to byç równie˝ dzia∏aprawa nale˝à si´ te˝ naszym sàsiadom.
nie, którego sprawca podejmuje si´ poza wyznaczonymi godzinami ciszy nocnej, np. uporczywe
Joanna Dàbrowska
g∏oÊne puszczanie muzyki. A sytuacja, kiedy
w naszym lub pobliPRACE WYSOKOÂCIOWE
skim bloku bàdê na
„PO LINIE”
sàsiedniej posesji odbywa si´ impreza nie
nale˝y do rzadkoÊci,
szczególnie w okresie
• WYCINANIE I PODCINANIE DRZEW
letnim. Nie mo˝na jednak od nikogo wyma• MYCIE ELEWACJI I DACHÓW
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XIV Wawerska Olimpiada
Sportowa Przedszkolaków
XIV Wawerska Olimpiada Sportowa Przedszkolaków tradycyjnie odby∏a si´ na terenie
pi´knego ogrodu Przedszkola Nr 85 „LeÊny Zakàtek” – w tym roku 6 czerwca. Uczestnikami
olimpiady by∏y 5-latki z jedenastu przedszkoli
(dziesi´ç z dzielnicy Wawer i jedno przedszkole
goÊcinnie z ˚oliborza).
Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas: Przewodniczàcy Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
– Wies∏aw Domaƒski, Naczelnik Wydzia∏u Kultury – Miros∏awa Skoczeƒ, Naczelnik Wydzia∏u
Sportu – Rados∏aw Zió∏kowski. WÊród goÊci
znaleêli si´ tak˝e byli Olimpijczycy: W∏adys∏aw
Zieliƒski (medalista w kajakarstwie) i Kazimierz
Czarnecki (medalista w podnoszeniu ci´˝arów).
Impreza rozpocz´∏a si´ uroczystà defiladà
przedszkolaków i odÊpiewaniem Hymnu Olimpijskiego. Otwarcia Olimpiady dokona∏ Naczelnik
Wydzia∏u Sportu – Rados∏aw Zió∏kowski. Gdy
flaga olimpijska zosta∏a wciàgni´ta na maszt,
wypuszczone zosta∏y go∏´bie pocztowe oraz ba-

lony. Niezwykle donios∏e by∏o zapalenie
znicza olimpijskiego oraz z∏o˝enie olimpijskiego przyrzeczenia.
Po cz´Êci artystycznej w wykonaniu
dzieci z Przedszkola Nr 85, przedszkolacy
przystàpili do rywalizacji w 12 konkurencjach sportowych. Olimpiad´ prowadzi∏

Po zakoƒczonych konkurencjach sportowych
i zabawach na terenie ogrodu uczestnicy zostali
nagrodzeni brawami, otrzymali upominki i dyplomy. Nie zabrak∏o podzi´kowaƒ dla dyrektorów, nauczycieli, sponsorów, pracowników, rodziców
i w∏adz dzielnicy oraz szczególnych podzi´kowaƒ
dla p. Krystyny Fija∏kowskiej – organizatorki I Wawerskiej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków.
Ma∏gorzata Niedzió∏ka

Âwi´to szko∏y w rytmach Euro
2 czerwca 2012 r. SP 216 kolejny raz obchodzi∏a Âwi´to Szko∏y – tym razem oczywiÊcie
w rytmach Euro. Dominowa∏y kolory: bia∏y
i czerwony. Uczniowie i nauczyciele zaprezento-

Kazimierz W∏odarczyk – wspó∏organizator olimpiad sportowych, a role s´dziów przyj´li licealiÊci XXVI LO.

∏y gimnastyczno-taneczne uk∏ady z rekwizytami
kibiców do piosenki „Gimnastyczny blues”. Klasa 3a çwiczy∏a z zespo∏em Magnetic.
Has∏a naszego Êwi´ta – Fair Play, Respect – zabrzmia∏y wraz z klasà 2b, a piosenka zespo∏u
Qumple wcieli∏a 3b w dru˝yn´ pi∏karskà Polski. Pokaz ju-jitsu wykonali uczniowie, którzy trenujà t´
sztuk´ walki. Dziewczyny z 6a zamieni∏y si´

w chirliderki. Chór szkolny towarzyszy∏ w czasie
prezentacji uk∏adu tanecznego „Koko Euro Spoko”. Po spotkaniu w sali gimnastycznej uczniowie,
rodzice i nauczyciele udali si´ do stoisk, gdzie
sprzedawano specja∏y kulinarne i gad˝ety zwiàzane z Euro, które dzieci wykona∏y same. Na boisku
szkolnym odby∏ si´ mecz fina∏owy. Wygra∏a klasa 5b. Wszyscy brali udzia∏ w ró˝nych konkurencjach sportowych. By∏ to prawdziwy przedsmak
Mistrzostw Europy 2012.
SP 216

Wiosna na ludowo (i przyrodniczo)
w ZSS Nr 78 w IPCZD
wali si´ w strojach narodowych. Cz´Êç artystycznà rozpocz´li F. Mercury i M. Caballe (w te
role wcieli∏y si´ dzieci z kl. 4 i 6) utworem „Barcelona”. Maluchy z klas 0a i 0b dzielnie pokaza-

Od kwietnia do czerwca w szkole w IPCZD,
w ramach realizacji projektu „Wyczuj puls Mazowsza”, trwa∏y warsztaty artystyczne „Decoupage na ludowo” zorganizowane przez Pracowni´ De Margot
z Józefowa. Mali pacjenci i ich rodzice
w ciàgu pi´ciu sobotnich spotkaƒ poznali
tajniki techniki decoupage, odkryli jej recyklingowà
twarz,
a przede wszystkimradoÊnie sp´dzili czas
mi´dzy kolejnymi zabiegami i badaniami.
Warsztaty zrealizowano dzi´ki finansowemu wsparciu Fundacji
MacDonalda i prywatnym sponsorom.

26 kwietnia goÊcili w ZSS Nr 78 w IPCZD wyk∏adowcy i studenci z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z cyklem
warsztatów „W´drujàce laboratoria przyrody” –

dzi´ki podglàdaniu przyrody z bliska w czasie zaj´ç w terenie i obserwacji mikroskopowych bezpoÊrednio w salach szpitalnych – mieszkaƒcy
mazowieckich rzek i lasów odkryli przed uczniami swoje tajemnice...
Monika Wójtowicz
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Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo przy zakupie gitary. Tel. 695-622-848
◗ 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
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki, schody, kominki, parapety, blaty – doradz´ bezp∏atnie. Tel.
605 654 269.
◗ Wykonuj´ meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki. Tel. 889 970 189.
◗ Wycena nieruchomoÊci. Tel. 505-102-519.
◗ NADZORY BUDOWLANE: kierownik budowy, nadzór
inwestorski, pozwolenia na budow´, pozwolenia
na u˝ytkowanie. Tel: 604-286-998.
◗ MASA˚ Z DOJAZDEM – dla zdrowia, dla urody, dla relaksu. Dyplomowany fizjoterapeuta i masa˝ysta.
Warszawa, Otwock, Józefów, Sulejówek i okolice. E-mail:kontakt@masujemy.com tel.: 507 525 508,
www.masujemy.com
◗ PODNOÂNIK KOSZOWY – wykonuje us∏ugi na wysokoÊci – mycie/malowanie elewacji, przycinka/wycinka
drzew, monta˝ reklam, czyszczenie/ /naprawa rynien,
konserwacja oÊwietlenia itp. – tel. 792 077 071.
◗ Geodeta – mapy do podzia∏ów, mapy do sàdów, mapy
do projektów, wyznaczenie granic dzia∏ek, wytyczanie
budynków, inwentaryzacje podwykonawcze i inne. Warszawa – Mi´dzylesie, tel. 501 262 080, 22 615 29 26.

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie, koszenie trawników
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
◗ Psi Pensjonacik przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Us∏ugi Budowlane. Budowy, remonty, wykaƒczanie
wn´trz, uk∏adanie kostki brukowej, rozbiórki itp.
Tel. 601 851 660.
◗ Âlusarz-spawacz. Monta˝ zamków, blokad drzwiowych, wymiana wk∏adek b´benkowych. Drobne prace
elektryczne, hydrauliczne. Tel. 508-620-962 Sadowski.
◗ OGRODY – Oferujemy kompleksowe us∏ugi w zakresie
projektowania, realizacji, piel´gnacji, systemów automatycznego nawadniania dla ogrodów i terenów zieleni. Posiadamy wieloletnie doÊwiadczenie w projektowaniu i realizacji terenów zieleni oraz bran˝owe wykszta∏cenie. Tel.: 504-167-731, www.greenpartner.pl
◗ Narty, deski snowboardowe, kaski, kije, buty narciarskie – nie masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem?
Dzieci wyros∏y? Zadzwoƒ – wycenimy i przyjedziemy
do Paƒstwa, e-mail: etenis@wp.pl, tel. 602 231 318.
◗ Cyklinowanie uk∏adanie pod∏óg. DoÊwiadczony specjalista wykonuje renowacji, a jeÊli ˝yczysz sobie nowej pod∏ogi te˝ sobie z tym poradzi, parkiet, panele,
deska. Zadzwoƒ: 501126177.
◗ Anteny! Monta˝ i naprawa anten satelitarnych i naziemnych. www.tesat.eu. Tel. 500 63 63 93 lub
515 500 620.
◗ Odbiór z∏omu, niepotrzebnych mebli, makulatury,
starego AGD itp. Tel. 518-052-166.

◗ Drobne naprawy i remonty – z∏ota ràczka – tel. 601
313 561.
◗ MALOWANIE – Profesjonalne us∏ugi malowania wn´trz
i elewacji. Malujemy agregatem malarskim jak równie˝
tradycyjnie wa∏kiem i p´dzlem. Pracujemy na materia∏ach w∏asnych lub powierzonych. Tel. 792-077-071.
◗ N a p r a w y Serwis wc – kompakt, dolnop∏uk zabudowany z podwieszanà muszlà. Do napraw u˝ywam
oryginalnych cz´Êci zamiennych firm: Cersanit, Roca,
Ko∏o, Grohe, Geberit. Tel. 508-620-962 in˝. Sadowski.

!!! POGOTOWIE KOMPUTEROWE !!!

NAUKA, KOREPETYCJE, HOBBY:

Tel. 502 923 453
domikomp@domikomp.pl
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◗ Naprawa sprz´tu rtv w domu u klienta, wycena tel. 604591365, 22 678-50-00.
◗ Instalacje elektryczne i hydrauliczne oraz naprawy, fachowo i solidnie. Tel.: 509 358 336. Wawer i okolice.
◗ Internet bezprzewodowy LTE do 100 mb/s. Abonament – od 29 z∏. Telewizja cyfrowa. 6 miesi´cy bez
abonamentu. Multiroom na drugim dekoderze. Zestaw
satelitarny z monta˝em – 3 z∏. Tel.: 693 519 727.
◗ Remonty mieszkaƒ i domów jednorodzinnych – glazura, terakota, hydraulika, elektryka, malowanie, g∏adzie itp. Us∏ugi wykonywane fachowo i solidnie.
Tel.: 505 630 513.
◗ Glazurnik-profesjonalista. 20 lat praktyki. Tel. 501805-046,(22) 783-24-28.
◗ Remonty mieszkaƒ, elektryka, hydraulika, glazura, cyklinowanie, malowanie, g∏adê, uk∏adanie pod∏óg – szybko i solidnie. Cena do uzgodnienia. Tel. 785-972-835.

NIERUCHOMOÂCI:
◗ Poszukuj´ lokalu do wynaj´cia do 80m z przeznaczeniem na gastronomi´ /bez alkoholu/. Najch´tniej PragaPo∏udnie, Goc∏aw, Wawer, Weso∏a. Tel. 502 600 775.
◗ Sprzedam segment skrajny, Stara Mi∏osna
180/350 m2, zbudowany w technologii kanadyjskiej,
gara˝, 5 pokoi, kanalizacja, woda miejska, gaz. 650
tys. Tel. 602606158.
◗ Sprzedam pilnie dom RadoÊç Aleksandrów, dom 250
metrów, dzia∏ka 1100 metrów stan surowy z dachem
papa, pi´kna okolica w parku mazowieckim, media dom
parter z poddaszem u˝ytkowym. Tel. 602 231 318.

WYNAJM¢
LOKAL U˚YTKOWY 43 m2
Weso∏a – Centrum
obok sklepu obuwniczego

601 249 250
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US¸UGI:

◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà
w Starej Mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie
w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna, tel. 605 981 175,
e-mail:dzohar1@wp.pl
◗ Bia∏o∏´ka, ul. Aluzyjna, jednopokojowe studio 31 m2,
IV/IX p., gotowe, wyposa˝one, loggia. Cena 225 tys.
z∏. Dodatkowo winda do gara˝u. Tel. 501-099-394.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel 503 730 158.
◗ Sprzedam dzia∏k´ rekreacyjnà (wypoczynkowà) z domkiem na terenie ogródków dzia∏kowych,, „Pod Lasem”
w Rembertowie tel 508-797-304, (22) 773-28-52
◗ Do wynaj´cia budynek o powierzchni ok. 150 m2,
w Wiàzownie. Lokal nadaje si´ pod warsztat, magazyn lub podobne. Wi´cej informacji pod numerem telefonu 501 498 683.
◗ Sprzedam rezydencj´ 300 m2 w Aninie, 10 km od centrum Warszawy, 3 poziomy, 2 gara˝e, sauna, alarm.
Dzia∏ka 1500 m2, bajkowy ogród. Tel. 601-338-153.
◗ Dzia∏ka 1220 m2 po∏o˝ona w Zakr´cie, wydane war.
zabud. pod budow´ domu jednorodzinnego wolno-stojacego, ogrodzona i zagospodarowana, du˝o zieleni. Mo˝liwoÊç przyj´cia w rozliczeniu mieszkania
i dop∏aty/zamiany na mniejsza dzia∏k´ w Starej Mi∏osnej, mo˝liwa sprzeda˝ na raty. Cena do negoc.
Tel. 508 101 075, mail: basia@jjs.pl

◗ Bliêniak, pi´kna okolica, Bia∏o∏´ka Dworska, dzia∏ka
400 metrów, dom w 90 procentach wykoƒczony,
do wprowadzenia, ogrodzenie, barierki, kominek, wc,
gara˝. Cisza, spokój, same nowe budownictwo, bardzo dobry dojazd, komunikacja miejska, centrum
handlowe, przedszkole. Tel. 501 079 952.
◗ Do sprzedania lokal na przychodni´ lekarskà, 6 gabinetów, Mi´dzylesie. Tel. 668-983-173.
◗ Sprzedam lub wynajm´ lokal handlowy, 36 m2, Stara
Mi∏osna ul. Jana Paw∏a II. Tel. 603-607-663

◗ 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 7734 087.
◗ J´zyk rosyjski – skutecznie, sympatycznie – nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros. tel. 504 69 79 18.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem do ucznia,
profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim
doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ CHEMIA, FIZYKA, BIOLOGIA – dojazd do ucznia. Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do klasówek i testów. Egzaminy poprawkowe itd. Kontakt: 503410723.
◗ HISZPA¡SKI – nauka od podstaw, korepetycje
wszystkie poziomy, posiadam certyfikat C1 oraz Dyplom Nauczyciela j. Hiszpaƒskiego Instytutu Cervantesa, z dojazdem, tel. 663-778-776.
◗ CHEMIA, FIZYKA, BIOLOGIA – dojazd do ucznia. Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do klasówek i testów. Egzaminy poprawkowe! Kontakt: 503410723.

SPRZEDAM/ODDAM/ZAMIENI¢:
◗ Sprzeda˝ mebli holenderskich, antyków. Józefów, ul.
NadwiÊlaƒska 40, tel. 601 851 660.
◗ Sprzedam metalowe podesty na rusztowania i inne narz´dzia budowlane typu kielnie itp., tel. 601 851 660.
◗ Sprzedam fiata 125p, rok 1975, stan super, odnowiony lakier, zabezpieczone podwozie, w 90 procentach
orygina∏, tel. 501 079 952

◗ Sprzedam stó∏ mahoniowy Ludwik-Filip wykonany
w latach 1850–1865 wym. 79x133x76 Posiadam
opini´ konserwatora sztuki z Muzeum Narodowego,
tel. 501 126 177.

SK¸ AD KRUSZYW
Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 33.
Piasek, ˝wir, ziemia ogrodowa,
kliniec, mieszanka, t∏uczeƒ.
www.KAMEA.waw.pl
tel. 507-95-22-33, 506-721-980

◗ Sprzedam Honda Accord 1,8 lpg 2001 r, cena 13 tys
tel. 790 010 178.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel. 503 812 131.

WYNAJM¢:
◗ Wynajm´ powierzchni´ 100 m2 – 4 m wys., 15 m
d∏ug., 6 m szer. Kana∏ najazdowy, suwnica, biuro,
pom. socjalne. Przy Trakcie Brzeskim, ul. Cieplarniania 3A. Tel. 22 658 35 13, 530 588 250.

KUPI¢/PRZYJM¢:
◗ Kupi´ tanio starà/zb´dnà lub uszkodzonà gitar´ klasycznà, hiszpaƒskà lub niemieckà. Telefon: 695-622-848.
◗ Kupi´ chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe
z Chin i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare
widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582

PRACA – DAM/SZUKAM:
◗ M´˝czyzna 44. rencista: solidny, uczciwy, abstynent
– szukam pilnie pracy fizycznej zmianowej lub w godzinach nocnych z wynagrodzeniem minimum 1300 z∏.
Na sta∏e lub dorywczo. Tel.: 662.550.370.
◗ Pomog´ poprowadziç sklep z odzie˝à lub z kosmetykami. Doradz´ klientkom odpowiednie stylizacje
ubraƒ i makija˝u. 502 600 775 Alicja.
◗ Szukam pracy jako manager restauracji, baru, pubu,
pizzerii, sali weselnej lub sali zabaw dla dzieci. Mam
kilkunastoletnie doÊwiadczenie. Tel. 502 600 775.
◗ Szukam pracy organizacja imprez, urodzin, cena
od 50 z∏, tel.: 6000 300 96.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, najch´tniej od wrzeÊnia. DoÊwiadczenie zawodowe, referencje, w∏asny samochód.
Jestem mieszkankà Starej Mi∏osnej. Tel. 666 147 340.
◗ Szukam pani do prowadzenia domu czteroosobowej
rodziny i popo∏udniowej opieki nad dzieckiem. Praca
od wrzeÊnia w Józefowie. Konieczny samochód.
Tel. 602 606 158.
◗ Przyjm´ praktykantk´ do sklepu z odzie˝à. 503-159-109.
◗ DoÊwiadczona opiekunka osób starszych i chorych
zaopiekuje si´ Twoimi rodzicami dziadkami. Zadzwoƒ 500240976. Twoi bliscy b´dà pod dobrà opiekà posiadam referencje, ANIA.
◗ Do prac w ogrodzie, drobnych napraw w domu, malowanie ogrodzenia – RadoÊç. Tel. 601 36 37 66.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem po szkole/przedszkolu, 3–4
godziny dziennie. Samochód, wykszta∏cenie wy˝sze,
j´zyk angielski i polski. Tel. 609-660-687.

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

reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub pod numerem telefonu 607-288-348

W A W E R S K I E w i a d o m o Ê c i s à s i e d z k i e - pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer.
Redaguje zespó∏: Dorota Choiƒska, Joanna Dàbrowska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Hanna Kowalska (sekretarz redakcji – tel. 607-288-793),
Marcin Kurpios, Krzysztof Soko∏owski, Ilona Szymaƒska, W∏odzimierz Zalewski.
Foto: Ilona Szymaƒska, autorzy, osoby wymienione przy artyku∏ach.
Kontakt z redakcjà: tel. 22-810-26-04, faks: 22-812-09-98, e-mail: redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
Adres do korespondencji: ul. Zwyci´zców 20, lok. 2, 03-936 Warszawa.
Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 2082-3266 Nak∏ad: 9000 egz. Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie gwarantuje ich
publikacji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

meble sosnowe
oferujemy:

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

www.meblesosnowe.eu e-mail: meble@meblesosnowe.eu

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

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

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

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

åwiartka bliêniaka

Zapraszamy do zapoznania si´ z naszà inwestycjà po∏o˝onà przy ulicy Motylkowej w Mi´dzylesiu stanowiàcà docelowo kompleks 5 budynków o ca∏kowitej powierzchni 5 x 522,90 m2 na terenie 3497 m2
z bezpoÊrednim wjazdem od ulicy Motylkowej.
W pierwszym budynku znajdujà si´ dwa lokale o pow. 96,95 m2 (dwupoziomowe) plus ogród oraz dwa o pow. 62,32 m2.

•
•
•
•
•
•
•

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.

96,95 m2 powierzchni mieszkalnej
salon 26 m2
3 sypialnie
2 ∏azienki
ok. 100 m2 w∏asnego ogródka
gara˝
cena 5.400/m2

Rezerwujàc
na etapie budowy
mo˝esz zaoszcz´dziç
do 15% ceny!!!

Rzut parteru

Biuro Sprzeda˝y: tel. +48 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl

Rzut pi´tra

www.ulicamotylkowa.pl

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

