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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Wawerska Strefa Kultury ruszy ju˝ w lutym
W okresie od wrzeÊnia
do listopada 2012 roku
trwa∏y konsultacje spo∏eczne nt. kultury w Wawrze („Wawer. Kierunek Kultura!”), prowadzone przez
Centrum Komunikacji Spo∏ecznej Urz´du m.st. Warszawy we wspó∏pracy
z Urz´dem Dzielnicy Wawer. Mieszkaƒcy mogli wypowiedzieç si´ w ankiecie, na forum internetowym i poprzez e-mail oraz wziàç
udzia∏ w warsztatach konsultacyjnych. Choç
konsultacje takie odby∏y si´ w naszej dzielnicy po raz pierwszy, cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem. W ankiecie udzia∏ wzi´∏o ponad 700 osób, co na tle innych dzielnic by∏o
wynikiem rekordowym, a na ka˝dych warsztatach uczestników by∏o tylu, ile wolnych
miejsc. By∏ to czas ciekawych i owocnych rozmów o kulturze, pad∏o wiele interesujàcych
pomys∏ów, a g∏ówny cel – poznanie potrzeb
kulturalnych mieszkaƒców i stworzenie za∏o˝eƒ do programu rozwoju kultury w Wawrze
– zosta∏ w pe∏ni zrealizowany.
Na grudniowym spotkaniu podsumowujàcym konsultacje poznaliÊmy wyniki dzielnicowej ankiety i g∏ówne za∏o˝enia przysz∏ego

programu. Kluczowe dla wawerskiej kultury okaza∏o si´ 5 czynników: 1 – informacja o wydarzeniach kulturalnych docierajàca
do ka˝dego mieszkaƒca, 2 – zaktywizowanie mieszkaƒców, aby
bardziej uczestniczyli w ˝yciu kulturalnym dzielnicy, 3 – utworzenie Wawerskiego Centrum Kultury, które b´dzie zarówno konkretnym miejscem przeznaczo-

nym na kultur´, jak i organem koordynujàcym
lokalnie t´ dziedzin´ ˝ycia, 4 – rozwijanie
wspó∏pracy Wydzia∏u Kultury, klubów kultury
i organizacji pozarzàdowych i wreszcie 5 –
promowanie wyró˝ników Wawra – miejsc
i zjawisk, które kojarzone sà z tà dzielnicà i majà dla niej i jej
mieszkaƒców szczególne znaczenie.
Uwzgl´dniajàcy te
czynniki program
rozwoju kultury b´dzie tworzony etapami przez ca∏y 2013
rok, przez specjalnie
w tym celu powo∏anà rad´ programowà. B´dzie on unikalnà koncepcjà wawerskà, wkomponowanà w sto∏eczny
projekt: „Miasto Kultury i Obywateli. Program Rozwoju Kultury w Warszawie do
roku 2020”.
Ale zanim to nastàpi, ju˝ teraz wdra˝ane sà niektóre
dzia∏ania. Pierwsze
to usprawnienie sposobu informowania
mieszkaƒców o ofercie kulturalnej. Wiceburmistrz Przemy-

s∏aw Zaboklicki obieca∏ wykorzystanie do tego celu wszelkich dost´pnych kana∏ów informacyjnych
(strona urz´du i urz´dowy periodyk, prasa lokalna, ale te˝ serwis
SMS-owy i dzielnicowe billboardy).
Drugie to nienowy ju˝, ale teraz
powoli wcielany w ˝ycie pomys∏
utworzenia w budynku po Gimnazjum 103 (ul. ˚egaƒska 1a) Wawerskiego Centrum Kultury. Miejsce to ma posiadaç profesjonalnie wyposa˝onà sal´ widowiskowà i skupiaç twórców kultury, a tak˝e organizacje pozarzàdowe, które b´dà mog∏y nieodp∏atnie korzystaç z sal budynku, jeÊli tylko
ich dzia∏alnoÊç b´dzie wspiera∏a rozwój spo∏eczno-artystyczny dzielnicy i integrowa∏a spo∏ecznoÊç lokalnà. Jak czytamy w regulaminie,
chodzi tu o takie dzia∏ania jak „debaty, szkolenia, konsultacje, warsztaty i inne twórcze spotkania, których inicjatorami i wspó∏organizatorami sà przedstawiciele spo∏ecznoÊci lokalnych, organizacje spo∏eczne i pozarzàdowe,
a tak˝e komórki i jednostki organizacyjne Urz´du m.st. Warszawy”, a wi´c b´dzie to coÊ wi´cej ni˝ tylko spektakle i koncerty. WCK ma szanse staç si´ miejscem spotkaƒ trafiajàcych
w bardzo ró˝ne gusta i potrzeby wawerczyków. Na remont i adaptacj´ budynku do ww.
celów przyjdzie nam jeszcze troch´ poczekaç,
ale ju˝ w przysz∏ym miesiàcu rusza Wawerska
Strefa Kultury, czyli tymczasowy projekt dzia∏aƒ
kulturalnych w tym miejscu. Zainteresowane
osoby i organizacje mogà si´ zg∏aszaç, wype∏niajàc formularz dost´pny na stronie urz´du:
http://wawer.warszawa.pl/pl/news/regulamin-wawerskiej-strefy-kultury.
Realizacja projektów, które spe∏nià kryteria
wyboru, przewidziana jest na okres od 1 lutego do 31 grudnia 2013 roku. Sàdzàc po zainteresowaniu, jakim cieszy si´ ten pomys∏ od
chwili „puszczenia w Êwiat” informacji o nim,
mo˝na si´ spodziewaç, ˝e b´dzie to rok pe∏en
ciekawych wydarzeƒ spo∏eczno-kulturalnych
w naszej dzielnicy.

Fot. na ok∏adce – budynek dawnego Gimnazjum nr 103 przy ul. ˚egaƒskiej 1a, wkrótce Wawerska Strefa Kultury.

Hanna Kowalska

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
za tym do Rady Dzielnicy
dosz∏a skarga tylko z jednego osiedla, wi´c nie
mo˝na poruszanych w niej problemów rozciàgaç na pozosta∏e okr´gi wyborcze. W g∏osowaniu odrzucono skarg´ i, co za tym idzie, nie
uniewa˝niono wyborów do rad osiedli.
Rada Dzielnicy wyrazi∏a zdecydowane poparcie dla inicjatywy zmierzajàcej do rozbudowy OÊrodka Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci
„Helenów”. W rozbudowanej cz´Êci ma si´
mieÊciç Szko∏a Przysposabiajàca do Pracy, która rozpocznie swojà dzia∏alnoÊç z poczàtkiem
roku szkolnego 2013/2014. Rozbudowa
OÊrodka pozwoli równie˝ na rozwój innych
funkcji OÊrodka i pozwoli stworzyç komfortowe warunki do pracy i nauki w ramach rehabilitacji spo∏ecznej i zawodowej osób niepe∏nosprawnych.
Na sesji relacj´ ze swojej pracy zda∏ Zarzàd.
W okresie od poprzedniej sesji Zarzàd Dzielnicy podjà∏ 65 uchwa∏, g∏ównie w sprawach
zwiàzanych z zasobami lokalowymi i gospodarki nieruchomoÊciami. Zarzàd zajmowa∏ si´
równie˝, mi´dzy innymi, przygotowywaniem
zadaƒ z zakresu rozwoju kultury oraz sportu
i kultury fizycznej.

Grudzieƒ w Radzie Dzielnicy Wawer
Grudzieƒ jest zawsze
miesiàcem, w którym Rada Dzielnicy ma znacznie
mniej pracy. Tradycjà jest
organizowane przed sesjà
rady spotkanie op∏atkowe
Zarzàdu Dzielnicy, radnych
i urz´dników, uÊwietnione
w tym roku kol´dami Êpiewanymi przez dzieci z Klubu Kultury RadoÊç.
Na grudniowej sesji Rady Dzielnicy pozytywnie zaopiniowano uchwa∏´ dotyczàcà
nadania nazwy „Kwiatowa Polana” nowej ulicy le˝àcej na terenie osiedla Wawer. Kolejny
punkt porzàdku obrad by∏ zwiàzany z propozycjami zmian Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, w zakresie dotyczàcym naszej dzielnicy.
Propozycje zmian przyjmie Rada Warszawy,
zaÊ nasza dzielnica jedynie je opiniuje. Radni
podzielili si´ w ocenie zmian proponowanych
dla naszej dzielnicy. Wynikiem g∏osowania by∏
remis, b´dàcy tak naprawd´ brakiem wypowiedzi Rady w tej wa˝nej sprawie.
Nast´pny punkt obrad zwiàzany by∏ z przeprowadzanymi niedawno wyborami do rad

osiedlowych. Jeden z mieszkaƒców z∏o˝y∏ protest na niew∏aÊciwy, wed∏ug niego, sposób
przeprowadzenia tych wyborów. Skar˝àcy
podniós∏, ˝e nie dotrzymano ÊciÊle terminów
podania do publicznej wiadomoÊci informacji
o numerach i granicach obwodów g∏osowania oraz zbyt póêno opublikowano listy kandydatów. Wed∏ug cz´Êci radnych skarga by∏a
zasadna, gdy˝ przy minimalnej frekwencji wyborczej ka˝de, nawet niewielkie uchybienie
rzutowa∏o na wynik g∏osowania i mog∏o zdecydowaç o liczbie g∏osów oddanych na ka˝dego z kandydatów, a co za tym idzie, przy kilkug∏osowych ró˝nicach w wynikach g∏osowania, decydowaç o dostaniu si´ poszczególnych osób do rad osiedlowych. Przyj´cie skargi skutkowa∏oby uznaniem niewa˝noÊci ca∏ych wyborów. Radni chcàcy odrzuciç skarg´
stwierdzali, ˝e granice osiedli sà powszechnie
znane i zapisane w statutach, zaÊ w wi´kszoÊci osiedli by∏ tylko jeden okr´g wyborczy. Dodatkowo niewielkie spóênienie w og∏oszeniu
list nie rzutowa∏o w ˝aden sposób na wynik
wyborów, a jedynie powa˝ne naruszenie zasad przeprowadzania wyborów mo˝e byç
przyczynkiem do uznania ich niewa˝noÊci. Po-

Inwestycje drogowe w Wawrze
W 2013 roku w Wawrze rozpocznà si´ dwie
ogólnomiejskie inwestycje drogowe. B´dzie to
budowa ronda w Falenicy na skrzy˝owaniu
ulicy Bys∏awskiej z ulicami: M∏odà, Patriotów
i Walcowniczà oraz odbudowa ciàgu ulic Kadetów, Trakt Lubelski i Zwoleƒskiej po zakoƒczeniu budowy
kolektora „W”. W sprawie budowy ronda
przy stacji Falenica zosta∏ og∏oszony przetarg budowlany (jeszcze w grudniu poprzedniego roku), obecnie trwa weryfikacja otrzymanych dokumentów po zakoƒczeniu terminu zg∏aszania ofert, zg∏osi∏o
si´ a˝ 11 firm.
Wed∏ug rzecznika ZMID, pani Agaty
Choiƒskiej-Ostrowskiej, planuje si´ podpisanie umowy z wykonawcà jeszcze w tym
kwartale, jeÊli nie b´dzie odwo∏aƒ, a rozpocz´cie prac nastàpi na wiosn´ tego roku. Nowego ronda doczekamy si´ wi´c
najwczeÊniej po wakacjach, poniewa˝
wykonawca b´dzie mia∏ 6 miesi´cy
na zrealizowanie zleconego zadania.
Kolejny zadaniem ogólnomiejskim b´dzie przebudowa ciàgu ulic, pod którymi
do listopada poprzedniego roku trwa∏a
budowa kolektora „W”. W tym roku no-

wej nawierzchni, chodników itp. doczeka
si´ ulica Kadetów, ulica Trakt Lubelski
oraz ulica Zwoleƒska. Pod dwoma ostatnimi zbudowana zostanie równie˝ kanalizacja deszczowa.
W tym roku zakoƒczy si´ te˝ I etap przebudowy ciàgu ulic Marsa – ˚o∏nierska. Zostanà zbudowane dwa nowe wiadukty zewn´trzne nad linià kolejowà do Otwocka,
a stare wewn´trzne rozebrane. Przebudowane zostanà te˝ skrzy˝owania na odcinku od ulicy Naddnieprzaƒskiej do ulicy Rekruckiej. W przysz∏ych latach planuje si´
kontynuacj´ prac. Zakoƒczenie inwestycji
planuje si´ w 2017 roku.
Niestety w tym roku nie rozpocznie si´
budowa tunelu w Mi´dzylesiu, jak wczeÊniej zapowiadaliÊmy. Na pytanie, co si´
dzieje w kwestii tej inwestycji, pani rzecznik ZMID odpowiedzia∏a, i˝ „w obowiàzujàcej prognozie finansowej nie ma Êrodków pozwalajàcych na rozpocz´cie inwestycji w 2013 roku. Sytuacja ta oznacza,
˝e nie mo˝emy obecnie kontynuowaç
prac nad inwestycjà i musimy wstrzymaç
si´ ze sk∏adaniem wniosku o wydanie zezwolenia na realizacj´ inwestycji drogowej (zrid). Wydanie zrid skutkuje bowiem
koniecznoÊcià wyp∏aty odszkodowaƒ
w∏aÊcicielom gruntów przeznaczonych
pod realizacj´ inwestycji, a Êrodków fi-

Marcin Kurpios

nansowych na takie wyp∏aty w tym roku
nie posiadamy”.
Jednak nie ma co si´ martwiç, poniewa˝ inwestycja ruszy w przysz∏ym roku
(jest w czteroletniej prognozie finansowej
– WPF), a zakoƒczy si´ w 2016 roku.
W ramach tego zadania zbudowany zostanie tunel pod linià kolejowà do Otwocka, poszerzony zostanie ciàg ulic Zwoleƒskiej i ˚egaƒskiej na odcinku od ulicy
Mrówczej do Po˝aryskiego, powstanie
jedno nowe rondo, a kolejne dwa zostanà przebudowane oraz wybudowany zostanie odcinek kolektora „W” od ulicy Rogatkowej do ulicy Patriotów (do kolektora pod tà ulicà).

Krzysztof Soko∏owski

Naszej kole˝ance

Ani Gajewskiej
wyrazy wspó∏czucia i s∏owa
wsparcia po Êmierci

Córki Kasi
sk∏adajà
Dyrekcja oraz
kole˝anki i koledzy
ze Szko∏y Podstawowej nr 109
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Ci´cia komunikacyjne
Pod koniec poprzedniego roku rozgorza∏a dyskusja na temat planowanych
ci´ç w komunikacji publicznej w zwiàzku z obci´ciem wydatków bie˝àcych na us∏ugi ZTM
w 2013 roku i przekazaniem tych Êrodków do rezerwy celowej. Jednak tak naprawd´ dzisiaj
(czyli w chwili zamykania numeru) nie wiadomo, jaka b´dzie sytuacja bud˝etowa w Warszawie i czy b´dzie koniecznoÊç obci´cia wydatków bie˝àcych na komunikacj´ zbiorowà.
Bowiem wydatki „zamro˝one” w rezerwie celowej w ka˝dej chwili b´dzie mo˝na przesunàç z powrotem do bud˝etu na us∏ugi komunikacyjne, jeÊli sprawdzà si´ prognozy dochodów na 2013 rok, a jeÊli nie, to niestety bezpowrotnie przepadnà.
Pewne jest jedno, i nie sà to dobre wiadomoÊci. Poza przekazaniem do rezerwy celowej
sumy 190 milionów z wydatków bie˝àcych
ZTM, ju˝ w pierwotnym projekcie bud˝etu by∏y
pewne ci´cia. W zaczynajàcym si´ w∏aÊnie roku koƒczà si´ dziesi´cioletnie umowy na
Êwiadczenie us∏ug komunikacyjnych na rzecz
ZTM przez firmy Egged Mobilis oraz ITS Michalczewski i nie planuje si´ rozpisania nowego
przetargu. Dlatego te˝ z koƒcem czerwca 2013
roku z ulic zniknie 100 brygad (autobus + kierowcy) i tylko w niewielkim stopniu zostanà
one zastàpione przez autobusy MZA.
Co zatem czeka nas w 2013 roku?
Na pewno to b´dzie trudny rok dla pasa˝erów komunikacji zbiorowej. Ju˝ od 1 stycznia
br. uderzy∏a nas po kieszeniach znaczna pod-

wy˝ka cen biletów. W wi´kszym zakresie ni˝
w latach ubieg∏ych w czasie ferii, wakacji,
w Nowy Rok, Wielkanoc, Wigili´ i Bo˝e Narodzenie b´dà zawieszone linie okresowe, jak
równie˝ niektóre linie zwyk∏e. Ju˝ w tej chwili w rozk∏adach na przyk∏ad linii 305 czy 315
jest adnotacja o zawieszeniu funkcjonowania
w wymienionych wy˝ej okresach. ZTM zapowiedzia∏ równie˝ likwidacj´ kursów nocnych
metra w weekendy od 10 lutego (po feriach).
W zamian wzmocni nocne linie autobusowe
kursujàce na Ursynów i Bielany lub uruchomi
nowà linie wzd∏u˝ metra. Poza tym zmniejszy
si´ cz´stotliwoÊç metra wczesnym rankiem
i póênym wieczorem lub w niedziele.
ZTM wypowiedzia∏ umow´ na wspólny bilet poza granicami Warszawy, który b´dzie
obowiàzywa∏ tylko do 31 marca br. Prawdopodobnie w zamian zostanie wprowadzony
nowy wspólny bilet, ale na podobnych zasadach wspó∏pracy, jaka jest z gminà ¸omianki.
Czyli na przyk∏ad nie b´dzie mo˝liwoÊci przejazdu z tym samym biletem z Otwocka do
Pruszkowa linià obs∏ugiwanà przez Koleje
Mazowieckie (na liniach SKM nic si´ nie zmieni). Bilet b´dzie wa˝ny tylko na terenie gminy
dotujàcej przejazdy kolejowe, na terenie ca∏ej
Warszawy i zapewne równie˝ na terenie gminy, przez którà pasa˝erowie b´dà jechaç
do naszego miasta.
W dalszej kolejnoÊci ZTM b´dzie zmuszony
do weryfikacji siatki obecnych po∏àczeƒ autobusowych, a byç mo˝e i tramwajowych. Ju˝
w tej chwili padajà zapowiedzi skrócenia linii
521 do p´tli Wiatraczna od strony Wawra
w zwiàzku z tym, ˝e „linia dubluje zarówno lini´ kolejowà, jak i tramwaje kursujàce do cen-

Nowe zasady wywozu Êmieci
Jak Paƒstwo wiedzà, od 1 lipca 2013 r. zmienià si´ zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi w Warszawie, nasze Êmieci
stanà si´ w∏asnoÊcià gminy. Dotychczasowe
umowy na odbiór Êmieci ka˝dy powinien
wypowiedzieç z datà 30 czerwca 2013 r.
Od 1 lipca 2013 odpady bytowe b´dziemy mogli:
a) segregowaç do 3 pojemników (MIESZANE,
SUCHE (razem plastik, papier, metal), SZK¸O)
i ponosiç op∏at´ ustalonà dla Êmieci segregowanych. Tu trzeba b´dzie prawdopodobnie
samodzielnie zadbaç o komplet 3 pojemników (choç byç mo˝e firmy zrobià mieszkaƒcom prezent – to si´ oka˝e);
b) nie segregowaç i ponosiç op∏at´ rycza∏towà
ustalonà dla Êmieci niesegregowanych.
Ci, którzy nie zobowià˝à si´ do segregowania
odpadów, zap∏acà za ich wywóz 40 procent wi´cej.
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Na poczàtku stycznia br. ratusz og∏osi∏ nowy
cennik wywozu Êmieci. Od tej pory b´dziemy p∏aciç 45 z∏otych od lokalu albo 80 groszy od metra
kwadratowego mieszkania (do 60 metrów kwadratowych, powy˝ej tej powierzchni – po 80 groszy za pierwsze 60 metrów i 68 za ka˝dy kolejny
metr do 120 metrów kwadratowych). W nowej
propozycji przewidziano równie˝ ulgi dla najbiedniejszych. Na zarzut o uzale˝nienie stawki od iloÊci metrów kwadratowych, nie zaÊ liczby mieszkaƒców, w∏adze odpowiadajà, t∏umaczàc, ˝e obliczanie wed∏ug liczby mieszkaƒców nie jest mo˝liwe, poniewa˝ wiele osób mieszka bez meldunku.
Oba warianty op∏at zostanà przedstawione
sto∏ecznym radnym i na najbli˝szej sesji, czyli
ju˝ 17 stycznia zapadnie decyzja, który sposób
rozliczania zostanie wcielony w ˝ycie. Radni
Warszawy mogà wybraç tylko jednà z metod,
a mieszkaƒcy przed 1 lipca 2013 r. b´dà musieli

Strona internetowa
Rady Osiedla Sadul
W imieniu Rady Osiedla Sadul serdecznie zapraszamy na jej oficjalnà stron´
internetowà: www.sadul.waw.pl.
Znajdà tu Paƒstwo bie˝àce informacje z dzia∏aƒ rady, aktualnoÊci z osiedla, a tak˝e mo˝liwoÊç zapisania si´
do newslettera i oczywiÊcie dane
kontaktowe – zach´camy do cz´stego korzystania z nich w celu zg∏aszania swoich uwag, sygnalizowania
problemów i dzielenia si´ pomys∏ami
dotyczàcymi Sadula.
Hanna Kowalska
trum”. „Pod nó˝” pójdà te˝ zapewne inne linie, na przyk∏ad linia 510 czy 514 z Weso∏ej.
Nast´pnie, jeÊli i takie kroki nie wystarczà,
ZTM zmniejszy cz´stotliwoÊci linii autobusowych poza godzinami szczytu i w weekend.
Jednak to b´dzie ostatecznoÊç. Na t´ chwil´,
wed∏ug s∏ów przedstawicieli ZTM, nie ma
jeszcze planu zmian, który mo˝na by ujawniç
publicznie. Wed∏ug zapewnieƒ przedstawicieli ZTM zostanie on opracowany i upubliczniony pod koniec stycznia tego roku.
Wi´cej o bud˝ecie na ten rok mo˝na przeczytaç na stronie miasta pod adresem:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/
budzet_polityka_finansowa/default.htm, zaÊ
o nowej taryfie biletowej na stronie Zarzàdu
Transportu Miejskiego: http://www.ztm.
waw.pl/?c=576&l=1.
Krzysztof Soko∏owski

z∏o˝yç do Urz´du Dzielnicy deklaracj´ okreÊlajàcà powierzchni´ domu/mieszkania w przypadku
wybrania drugiego wariantu.
Ka˝de gospodarstwo domowe b´dzie wnosi∏o miesi´cznà op∏at´ za wywóz Êmieci. ÂciàgalnoÊç tej op∏aty b´dzie podlega∏a rygorom ustawy podatkowej.
Warszawa zostanie podzielona na 9 obszarów –
tzn. ˝e z obecnych 140 firm obs∏ugujàcych gospodark´ Êmieciowà w Warszawie pozostanie 9. OczywiÊcie b´dzie og∏oszony przetarg na wybór firm.
W ramach rycza∏towej (jeszcze nie ustalonej) ceny dodatkowo b´dziemy mogli 4 razy do roku oddaç liÊcie, traw´ i rzeczy wielkogabarytowe. Powstanà punkty odbioru odpadów komunalnych,
gdzie sami (prawdopodobnie bez dodatkowych
op∏at) b´dziemy mogli zawieêç bez ograniczeƒ np.
traw´ czy liÊcie cz´Êciej ni˝ 4 razy w roku.

Miros∏aw Gotowiec,
Radny Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

/ Martyna Nowosielska

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Bardzo Êwiàteczny Pchli Targ

Dnia 16 grudnia pogoda nas nie wystraszy∏a! Z dumà informujemy, ˝e Pchli Targ
na bazarku w RadoÊci mimo trudnoÊci zwiàzanych z mokrà aurà odby∏ si´. Jak to mówili
najdzielniejsi: „prawdziwym sprzedawcom
nawet deszcz ze Êniegiem nie straszny!”.
Jak ostatnim, tak i tym razem mogliÊmy zaopatrzyç si´ w ozdoby Êwiàteczne. PrzeÊliczne
bombki wykonane technikà decoupage, ozdobione choineczki, pocztóweczki handmade,
barwne stroiki Êwiàteczne r´cznie wykonane,
ozdoby wykonane na szyde∏ku czy przepi´kne
witra˝e. By∏y te˝ stanowiska z zabawkami,
ciuszkami dla dzieci lub z odzie˝à. Targu nie
przegapi∏a równie˝ nasza najdzielniejsza tar-

gowiczka z artyku∏ami dos∏ownie „wszystkimi”, potocznie zwanymi – „myd∏o i powid∏o”
☺ oraz przemi∏a babcia z przetworami w∏asnej roboty. By∏y artyku∏y gospodarstwa domowego czy domowego wystroju. Na imprezie zawita∏ równie˝ pan z pi´knymi obrazami
oraz nasza droga pani Judyta i dzielny BartuÊ
z gipsowymi anio∏ami oraz wielkimi bombkami bo˝onarodzeniowymi. Pani Judyta poprowadzi∏a równie˝ warsztaty dla najm∏odszych
polegajàce na malowaniu odlewów gipsowych farbkami. Ka˝dy za uczestnictwo otrzyma∏ odlew szopki i anio∏ków oraz zestaw farb.
Imprezie towarzyszy∏a równie˝ zbiórka rzeczy
dla psów, podczas której uda∏o si´ zgroma-

Podczas trwania projektu m∏odzi ludzie b´dà
mieli okazj´ spojrzeç na dzielnic´ oczami seniorów, uwieczniç Wawer, takim jaki by∏ kilkanaÊcie, a nawet kilkadziesiàt lat temu. Warsztaty
dla uczestników odbywajà si´ w ró˝nych miejscach w Warszawie, m.in. w „Domu Spotkaƒ
z Historià” (DSH), gdzie grupa m∏odzie˝y ma
poznaç rozmaite historie przy pomocy osobistych i niepowtarzalnych wspomnieƒ seniorów, czy w wawerskich lokalach us∏ugowych.
Przesz∏oÊç Wawra skrywa w sobie wiele niezwyk∏ych tematów, poczàwszy od historii
wspominajàcych II wojn´ Êwiatowà, poprzez
tradycje letniskowe i sanatoryjne, wreszcie

Termin nast´pnego Pchlego Targu przewidujemy na dzieƒ 20 stycznia 2013 r. Start: godzina 10.00. Sprzedajàcych zapraszamy ju˝ od
godziny 8.00. Wszystkie informacje znajdziecie
Paƒstwo na Facebooku – „Pchli Targ Bazarek
RadoÊç” lub pod numerem telefonu 600-383676 lub e-mail: pchlitarg@pizzazradosci.pl.

Anna Haraburda-Woltyƒska

Apel Instytutu Pami´ci Narodowej
Szanowni Paƒstwo,
Oddzia∏ IPN w Warszawie, w ramach realizacji projektu „Czerwona mapa Warszawy”, poszukuje miejsc zwiàzanych z powojennà obecnoÊcià placówek NKWD i UB
na terenie Wawra, Anina, Weso∏ej.
Informacje o tych miejscach wraz ze
zdj´ciami oraz relacjami Êwiadków, mieszkaƒców czy te˝ materia∏ami archiwalnymi
zostanà wydane w formie ksià˝ki bàdê al-

Spotkajmy si´ POMI¢DZY
Nie od dziÊ wiadomo, jak ci´˝ko m∏odzie˝y
nawiàzaç kontakt z osobami starszymi.
Dzielà ich poglàdy, zachowanie, przekonania oraz ró˝nica wieku. W miejscach szczególnych naszej historii, takich jak np. Wawer, brakuje równie˝ aktywnoÊci oraz
ÊwiadomoÊci spo∏ecznej. Naprzeciw problemowi wychodzi Stowarzyszenie Inicjatywa M∏odych „Razem”, które stworzy∏o
projekt „Spotkajmy si´ Pomi´dzy” z myÊlà
o m∏odszej i starszej spo∏ecznoÊci Wawra.

dziç koce, r´czniki, materace do psich bud
oraz 3 budy! Najspecjalniejsze podzi´kowania
dla pana Paw∏a! Darczyƒcy w zamian otrzymali po miseczce przepysznej domowej grochówki ugotowanej przez naszà mega ZoÊk´!
Wszyscy pchlitargowicze przez ca∏y czas
trwania imprezy byli cz´stowani rozgrzewajàcà herbatkà, którà nieprzerwanie roznosi∏ sam
organizator wydarzenia.

praktykowane tu, a odchodzàce ju˝ w niepami´ç tradycyjne rzemios∏a, czy te˝ tajemnice i ˝ycie artystyczne
mieszkaƒców.
Zderzenie
dwóch jak˝e ró˝nych pokoleƒ
ma po∏àczyç dialog i wspó∏praca przy pomocy Animatorów
i Organizatorów ze Stowarzyszenia. Do czerwca przysz∏ego roku przeprowadzà wspólnie szereg dzia∏aƒ artystycznych, z których powstanà rozmaite formy dokumentalne (fotograficzne, filmowe i dêwi´kowe). To w∏aÊnie one zaprezentujà t´ cz´Êç Warszawy. Zwrócà uwag´ na Wawer kiedyÊ i dziÊ
oraz poszerzà aktywnoÊç i ÊwiadomoÊç spo∏ecznà i wzmocnià patriotyzm, szczególnie m∏odych ludzi. Ca∏y projekt zapoczàtkuje równie˝
tworzenie lokalnego archiwum historii mówionej oraz wyjàtkowych opowieÊci opartych na
wspomnieniach Seniorów.
Cz∏onkowie Stowarzyszenia Inicjatywa
M∏odych „Razem” majà wielkie oczekiwania
wobec projektu, lecz jednoczeÊnie pragnà,
aby wydarzenie mia∏o charakter otwarty,
a dzia∏ania obu grup by∏y aktywne i kreatyw-

bumu. Osoby posiadajàce wiedz´ o tych
miejscach prosimy o kontakt telefoniczny
lub korespondencyjny na podany adres:

Dariusz Ga∏aszewski
Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej
w Warszawie
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 860 70 51
e-mail: dariusz.galaszewski@ipn.gov.pl

ne. Wspó∏praca ma pomóc ka˝demu z uczestników w wyra˝aniu
swojej twórczoÊci i pomys∏owoÊci. Nie bez powodu
projekt ma w swojej nazwie s∏owo „pomi´dzy” –
odzwierciedla ono miejsce
budowania relacji mi´dzy
pokoleniami oraz wspólnego utrwalania w ÊwiadomoÊci historii i niezwyk∏ych wspomnieƒ.
Projekt cieszy si´ popularnoÊcià nie
tylko ze strony m∏odzie˝y i seniorów – otrzyma∏ dofinansowanie z Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo∏ecznej. Stworzony specjalnie dla
niego fanpage na Facebooku równie˝ zdoby∏
zainteresowanie, które stale roÊnie. Wszystko
to zach´ca nas do wg∏´biania si´ w histori´
i niepowtarzalne wspomnienia swojego regionu. Kto wie, jakie niespodzianki skrywa?
Je˝eli chcesz w∏àczyç si´ do projektu, tworzàc dowolnie wybranà form´ dokumentalnà,
lub pragniesz opowiedzieç ciekawà histori´
dotyczàcà naszej dzielnicy, odwiedê stron´
www.inicjatywarazem.pl lub napisz na adres
spotkajmysiepomiedzy@gmail.com.
Anna Guzek
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Ruszy∏y wa˝ne inwestycje
Pas NadwiÊlaƒski to najbardziej rozleg∏e
osiedle w dzielnicy Wawer i jednoczeÊnie najbardziej niedoinwestowane, a przecie˝ to tutaj jak grzyby po deszczu powstajà nowe
osiedla mieszkaniowe. Brakuje tu nie tylko
utwardzonych dróg i kanalizacji, ale równie˝
infrastruktury spo∏ecznej. Nie by∏o placu zabaw ani ogólnodost´pnego boiska z prawdziwego zdarzenia. Mam nadzieje, ˝e te zasz∏oÊci inwestycyjne zosta∏y wreszcie prze∏amane.
Powstaje bowiem nowy kompleks sportowy
z placem zabaw u zbiegu ulic Trakt Lubelski
i Skalnicowej. Budowa nowoczesnego plac
zabaw z boiskiem do pi∏ki no˝nej o wymia-

Biegówki w Mi´dzylesiu
Moda na biegówki wcià˝ trwa. Zacz´∏o si´
rok temu, gdy „Biegówki w Mi´dzylesiu” wystartowa∏y. DziÊ obchodzà ju˝ swoje pierwsze
urodziny – w nowym miejscu po∏o˝onym nieopodal starego. Ze Âwiebodziƒskiej 11 przenieÊliÊmy si´ na Bursztynowà 2, przy parkingu
obok szpitala. Miejsce zmienione, ale kadra ta
sama. W∏aÊciciel Konrad M∏odziƒski dzieli
swój czas na dwa – dzia∏a równie˝ na Bia∏o∏´ce, ma zast´pców. Dzi´ki temu zmieniamy
tryb pracy – b´dziemy dzia∏aç równie˝ w dni
powszednie. Na lekcjach narciarskich wcià˝
wycisk daje Renata Klekotko – instruktor narciarstwa klasycznego i zawodowa kajakarka
(2 lata temu przep∏yn´∏a w ramach akcji cha-

rytatywnej 480 km z Warszawy do Gdaƒska
w... 4 dni!). Dalej kwitnie wspó∏praca z TN
Biegówki – „Biegówki w Mi´dzylesiu” b´dà
oficjalnym partnerem akcji „Krytyczna Masa
Biegówkowa” (bieg wzd∏u˝ Wis∏y na nartach
dla ponad 200 osób). Dopi´te zosta∏y wszelkie formalnoÊci i mi´dzyleska szkó∏ka zyska∏a
ju˝ status „licencjonowanej szko∏y narciarstwa biegowego TN Biegówki”. Liczymy, ˝e
od tego miesiàca rozkr´cà si´ wieczorne biegi
z instruktorem. Biegnàc po Mazowieckim Parku Krajobrazowym, 30-osobowa grupa rozÊwietla las niczym jupitery na stadionie.
Ka˝dy, kto chce przekonaç si´, czy biegówki
to sport dla niego – a przekonuje si´ o tym 90

Wszystko zostaje w rodzinie
Pierwszy Ênieg spad∏ ju˝ dawno, ale tenisiÊci w przeciwieƒstwie do niedêwiedzi nie zapadajà w sen zimowy. Trenujà i biorà udzia∏
w turniejach praktycznie przez ca∏y czas. Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Tenisowego
RadoÊç 90 nie sà w tutaj wyjàtkiem, grali
w zawodach we wszystkich kategoriach, od
imprez Tenis 10 po turnieje seniorskie.
WÊród najm∏odszych najcz´Êciej startowali
i najlepiej spisywali si´ Ola i Adrian Smater.
Ola dwukrotnie by∏a druga w turniejach kategorii pomaraƒczowej (do lat 9) na kortach Legii, a Adrian dwa razy okaza∏ si´ bezkonkurencyjny w turniejach w tej samej kategorii or-

ganizowanych przez KT Break. W finale jednego z nich pokona∏... swojà siostr´. Wi´c pomijajàc to, ˝e w tenisie niestety nie ma remisów,
lepiej byç nie mog∏o. Wszystko zosta∏o w rodzinie. W turnieju w kategorii zielonej (do
lat 10) organizowanym przez UKT RadoÊç 90
udzia∏ wzi´li i dzielnie si´ spisywali równie˝
Ola Micha∏owska, Natalia Brudkowska
i wÊród ch∏opców Miko∏aj Kuczmarski oraz JaÊ
i AntoÊ Brzuchalscy.
W kategorii skrzatów najlepiej spisywa∏ si´
Micha∏ „Misiek” Marchewka, który dotar∏ do
pierwszego w karierze fina∏u w turnieju do lat
12. Razem z Kubà P∏usà, który wczeÊniej wygra∏ swój pierwszy
mecz singlowy, doUs∏ugi hydrauliczne
tar∏ równie˝ do fina∏u
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
debla. W turnieju orkanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
ganizowanym przez
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
klub z RadoÊci najle- uprawnienia budowlane i gazowe
piej spisa∏ si´ Marcin
tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
Sadomski, który do-
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rach 30x60 metrów i do koszykówki to zwiastun dobrych zmian na terenie naszego osiedla. Oczekiwane przez mieszkaƒców boisko,
o które zabiega∏em od wielu lat, zostanie
otwarte wiosnà 2013 roku. Lada dzieƒ rusza
budowa niemal dwukilometrowego odcinka
ulicy Panny Wodnej, która po∏àczy Zasadowà
z Traktem Lubelskim. Na ukoƒczeniu jest kolektor „W” i kolektor w dalszej cz´Êci Traktu
Lubelskiego a˝ do ul Borowieckiej.
Te i inne mniejsze inwestycje spowodujà,
˝e NadwiÊle i Zerzeƒ majà szans´ dorównaç
innym osiedlom, które ju˝ wczeÊniej zyska∏y
odpowiednià infrastruktur´. Spowoduje to, ˝e
jakoÊç ˝ycia mieszkaƒców naszych osiedli
znaczàco si´ poprawi.
Leszek Baraniewski
procent tych, którzy spróbujà – niech przyje˝d˝a na Bursztynowà 2 i pokonuje nasze oznaczone leÊne trasy. Chcàc zaczerpnàç wi´cej narciarskiej wiedzy, mo˝na zamówiç sobie indywidualnà lub grupowà lekcj´ z instruktorem.
W tym roku wcielamy w ˝ycie tak˝e dzienne
masowe biegi z instruktorem – coÊ na wzór
tych wieczornych, lecz w dzieƒ. Przyjemne zm´czenie i lekki wycisk dla ka˝dego – od biegówkowego ˝ó∏todzioba po Justyn´ Kowalczyk.
Bycie na bie˝àco znacznie u∏atwi polubienie
naszej wypo˝yczalni na Facebooku (Facebook.
pl/BiegowkiwMiedzylesiu) – ka˝de wydarzenie
og∏aszane jest zarówno tam, jak i na stronie
internetowej www.biegowkiwmiedzylesiu.pl.
To jak, widzimy si´ na biegówkach? ☺
BwM
szed∏ do çwierçfina∏u w grze pojedynczej. Mateusz Smoliƒski w tej samej imprezie odniós∏
swoje pierwsze zwyci´stwo. W rozgrywkach
dru˝ynowych Marcin i „Misiek” po zaci´tej
walce pokonali 2/1 dru˝yn´ ST Tie-Break.
W kategorii juniorek najbardziej godne
podkreÊlenia wyniki uzyska∏y Asia Grzegrzó∏ka i Magda Sawicka. Asia dosz∏a do fina∏u Mistrzostw Województwa gdzie po trzysetowej
batalii uleg∏a Marcie Klukowskiej z UKS Ok´cie. Magda wybra∏a si´ na turniej OTK seria 1
do Grodziska Wielkopolskiego, gdzie dosz∏a
do çwierçfina∏u singla, pokonujàc po drodze
zawodniczk´ wy˝ej rozstawionà od siebie,
oraz do pó∏fina∏u debla.
Tu˝ przed Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia
zawodnicy UKT „RadoÊç 90” w restauracji
„Nowa Angelika” spotkali si´ na wigilii klubowej. By∏a pizza, upominki dla wszystkich
oraz Êwiàteczna atmosfera i ˝yczenia zdrowych, spokojnych Êwiàt oraz szcz´Êliwego
Nowego Roku.
Anna Niemiec

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Maszerujemy mimo mrozów
Choç niedzielny poranek 9 grudnia przywita∏
nas mrozem, na miejscu zbiórki II Mazowieckiego Marszu Nordic Walking w Weso∏ej zjawi∏a
si´, przewidywana na podstawie wczeÊniejszych
zapisów mailowych, liczna grupa 75 osób, sk∏adajàca si´ nie tylko z doros∏ych, ale te˝ m∏odzie˝y i dzieci – najm∏odszy uczestnik mia∏ 6 lat.
Punktualni musieli troszk´ poczekaç na pozosta∏ych, a kiedy wszyscy dotarli na miejsce, instruktorzy rozdali kijki i poprowadzili rozgrzewk´.

Po kilkunastu çwiczeniach grupa wyruszy∏a na
marsz, urozmaicony opowieÊciami przewodnika
o walorach przyrodniczych Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego i çwiczeniami rozciàgajàcymi.
By∏o bardzo mroêno i po kilku kilometrach trasy cz´Êç uczestników poprosi∏a o zaprowadzenie
ich do baru, by odpoczàç i ogrzaç si´. Grup´ podzielono na dwa zespo∏y. Najbardziej zmarzni´ci

pomaszerowali wraz z instruktorem do baru na
Dakowie. Pozostali, bardziej wytrwali i zahartowani, szybkim krokiem ruszyli z drugim instruktorem w kierunku Zagórza. Potem obydwie grupy spotka∏y si´ w barze na Dakowie,
gdzie przygotowane ognisko obdarza∏o swoim ciep∏em uczestników
marszu i pozwoli∏o usma˝yç kie∏baski. Goràca herbata z sokiem malinowym i s∏odkie rogaliki polepszy∏y humor zm´czonym. Na zakoƒczenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiàtkowe medale oraz ksià˝ki.
Wydarzenie odby∏o si´ dzi´ki dofinansowaniu m.st. Warszawy i rozbudzi∏o apetyty mieszkaƒców Wawra
i Weso∏ej na imprezy rekreacyjne promujàce nordic walking. Mamy tu doskona∏e warunki do uprawiania tego
rodzaju aktywnoÊci fizycznej, mamy wielu mieszkaƒców, którzy „z∏apali bakcyla” maszerowania,
a przede wszystkim mamy pr´˝nie dzia∏ajàcych
animatorów original nordic walking – Fundacj´
Trzy Kroki, która wywodzi si´ z Wawra, lecz propaguje ONW w ca∏ej Warszawie. W naszych
wczeÊniejszych numerach pisaliÊmy na bie˝àco
o organizowanych przez fundacj´ inicjatywach,
jak chocia˝by o ostatnim projekcie pn. „Âcie˝ki
biegowe i zaj´cia nordic walking” realizowanym

od lipca do koƒca listopada w Weso∏ej, Wawrze,
na ˚oliborzu i na Woli, w ramach którego odbywa∏y si´ bezp∏atne zaj´cia nordic walking.
Fundacja planuje kolejne marsze turystyczno-rekreacyjne dla wszystkich, którzy chcà aktywnie sp´dzaç wolny czas i dbaç o swoje zdrowie
oraz kondycj´ fizycznà. Z przyjemnoÊcià b´dzie-

my Paƒstwa informowaç o szczegó∏ach, ale zach´camy, abyÊcie ju˝ dziÊ zainteresowali si´ tà
finlandzkà formà rekreacji, która jest zdecydowanie czymÊ wi´cej ni˝ „spacer z kijkami”. Sami
b´dziecie zaskoczeni, jak wiele mi´Êni jest zaanga˝owanych podczas marszu nordic walking
i jak du˝o endorfin wyprodukuje wasze cia∏o
wdzi´czne za t´ zdrowà porcj´ ruchu.
Hanna Kowalska

Auto Kot
Twój partner na drodze

Mechanika pojazdowa
Blacharstwo-lakiernictwo
Stacja Kontroli
Pojazdów
Pomoc drogowa
Wypozyczalnia
samochodów

Wielgolas Duchnowski 66
05-074 Halinów
tel. 22 783 78 54
tel. alarmowy: 600 222 134
www.autokot.com.pl
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Ma∏a Gioconda,
czyli przedszkolak w Êwiecie obrazów
„Ka˝dego dnia trzeba pos∏uchaç choçby
krótkiej piosenki, przeczytaç dobry wiersz,
obejrzeç pi´kny obraz, a tak˝e, jeÊli to mo˝liwe powiedzieç par´ rozsàdnych s∏ów” (J.
W. Goethe)... a zw∏aszcza wtedy, gdy jest si´
dzieckiem i poznaje si´ Êwiat. Przedszkolaki
poznajà Êwiat poprzez obserwacj´ otaczajàcej je rzeczywistoÊci, próbujà dotknàç tego,
co jest w zasi´gu ich ràczek. Interesujà si´
kolorami, kszta∏tami, ruchem, dêwi´kiem.
Wzrok dziecka podà˝a za ilustracjà, a ràczki
za dzia∏aniem. Maluchy lubià obserwowaç
jak „powstaje rysunek” i ch´tnie podejmujà
wszelkà dzia∏alnoÊç plastycznà. W kszta∏towaniu m∏odego odbiorcy dzie∏ sztuki niezwykle wa˝ne jest to, aby pierwsze kontakty z wybitnym dzie∏em by∏y przyjazne dziecku, atrakcyjne i umo˝liwiajàce samodzielne
tworzenie. Dostarczanie dzieciom wartoÊciowych przyk∏adów, jak to robili najwybitniejsi malarze, jak widzieli i pokazywali
Êwiat, mo˝e byç dla przedszkolaka niezwykle cennym doÊwiadczeniem i inspiracjà
do samodzielnego tworzenia oraz odwa˝niejszego stawiania pierwszych kroków
w Êwiecie Sztuki.
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10 grudnia 2012 roku w Przedszkolu Integracyjnym Nr 86 przy Centrum Zdrowia
Dziecka otwarta zosta∏a wystawa wieƒczàca
projekt z zakresu edukacji kulturalnej „Ma∏a
Gioconda, czyli przedszkolak w Êwiecie
obrazów”. Od wrzeÊnia do grudnia przedszkolaki (3- i 4-latki z grupy II i III) uczestniczy∏y w cyklu zaj´ç i warsztatów inspirowanych obrazami wybitnych malarzy. Zaj´cia
zorganizowane i przeprowadzone zosta∏y
przez nauczycielki Renat´ Piwowarskà i Ew´
˚ebrowskà we wspó∏pracy z Katarzynà Âwiderek, Monikà Wentykier i Katarzynà Polnik.
W ramach projektu maluchy tworzy∏y i zaznajamia∏y si´ z tajnikami pracy artystów.
Kryterium doboru
dzie∏ by∏a ich tematyka, czyli... dzieci na
obrazie. Przedszkolaki obserwowa∏y swoich rówieÊników na
przestrzeni wieków,
dzieci w ró˝nych sytuacjach, w bogatych
i ubogich strojach,
bawiàce si´ i ci´˝ko
pracujàce.
Podczas zaj´ç dzieci uczestniczy∏y w animacjach teatralno-ruchowych, dzia∏a∏y
plastycznie, rozmawia∏y o kolorystyce,
kompozycji i nastroju
omawianego dzie∏a.
Tworzy∏y elementy
scenografii, t∏a i kostiumów zaobserwowanych na obrazach
wielkich mistrzów.
Realizatorki projektu
„Ma∏a Gioconda”
wspó∏pracowa∏y
z Dzia∏em Edukacji
Muzeum Narodowe-

go w Warszawie. W ramach wspó∏pracy dzieci bra∏y udzia∏ w warsztatach przeprowadzonych przez edukatorki z Muzeum Narodowego pt. „Muzeum na wynos” („Muzeum na
wynos” zdoby∏o Grand Prix II Warszawskiej
Gie∏dy Programów Edukacji Kulturalnej).
Zwieƒczeniem ka˝dego „spotkania z dzie∏em
sztuki” by∏o tworzenie „˝ywego obrazu”.
Dzieci upodabnia∏y si´ do postaci z obrazu,
ustawia∏y si´ tak, jak bohaterowie scenek rodzajowych, wykonywa∏y czynnoÊci podobne
do czynnoÊci dzieci na obrazie, naÊladowa∏y
ich mimik´ i gesty...
Podczas wystawy, którà uroczyÊcie otworzy∏a Pani dyrektor przedszkola Maria Szypnicka, mo˝na by∏o obejrzeç pi´kne fotografie, na których przedszkolaki wciela∏y si´
w bohaterów obrazów takich malarzy jak
Jan Matejko, Tadeusz Makowski, Claude Monet, Rafael Santi, Stanis∏aw Wyspiaƒski, Witold Wojtkiewicz i innych. Zaprezentowane
zosta∏y równie˝: prace i wytwory dzieci´ce,
film zrealizowany podczas zaj´ç z dzieçmi
oraz fotorelacja z realizacji projektu. Niespo-

dziankà dla goÊci by∏a mo˝liwoÊç wzi´cia
udzia∏u w tworzeniu „˝ywego obrazu” i wejÊcia w rol´ postaci z dzie∏a Rafaela Santi –
anio∏ków z obrazu „Madonna Sykstyƒska”.
Ka˝de dziecko uczestniczàce w projekcie
otrzyma∏o kalendarz na rok 2013, w którym
poszczególne miesiàce zilustrowane zosta∏y
obrazami z udzia∏em przedszkolaków i reprodukcjami oryginalnych dzie∏.
Projekt sfinansowany zosta∏ ze Êrodków
Urz´du Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w ramach Edukacji Kulturalnej. Wystaw´ mo˝na zwiedzaç do koƒca stycznia. Zapraszamy.
Ewa ˚ebrowska
Monika Wentykier

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
okolicznoÊciowe. Przestronny
lokal mieÊci 120 goÊci, Êwietnie nadaje si´ na wesela oraz
chrzciny i komunie. Nietuzinkowa atmosfera
i przyjazna obs∏uga sprawiajà, ˝e ka˝da impreza rodzinna lub firmowa zorganizowana w restauracji „Angelika” jest przez Paƒstwa d∏ugo
i mile wspominana. Menu ka˝dego przyj´cia
jest indywidualnie dopasowane do ˝yczeƒ goÊci. Co tydzieƒ w piàtek na scenie lokalu wyst´puje zespó∏ „Karamei”. W okresie wiosenno-letnim klienci restauracji b´dà mogli sp´dziç czas i odpoczàç w bardzo klimatycznym
ogródku z fontannà. Restauracja „Angelika”
oferuje tak˝e du˝y, bezp∏atny parking.
Lokal otwarty jest 7 dni w tygodniu, znajduje si´ w okolicy bazarku w Falenicy.

Wraz z nadejÊciem nowego roku falenicka restauracja „Angelika” zaprasza do
swojego odnowionego wn´trza. Lokal
mo˝e poszczyciç si´ ciep∏ym wystrojem,
przyjaznà dla rodzin z dzieçmi atmosferà
oraz s∏ynnà kaczkà w pomaraƒczach.
„Angelika” to restauracja, która usytuowana jest w sercu Falenicy. Jej w∏aÊciciele posia-

WAKACJE NA

dajà d∏ugoletnie doÊwiadczenie, a szef kuchni
codziennie proponuje pysznà, domowà, polskà kuchni´.
Oferta lokalu jest bardzo ró˝norodna, dlatego
nawet najbardziej kapryÊny smakosz znajdzie
w niej coÊ, co zaspokoi jego wyrafinowane gusta.
Dla tych, którzy uwielbiajà w∏oskà kuchni´,
pizzer Angeliki przygotowa∏ specjalnà ofert´
tego klasycznego w∏oskiego przysmaku. Aktualnie ka˝dy, kto kupi któràkolwiek z pizz, drugà otrzyma za jedyne 5 z∏.
Od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach
12.00–17.00 „Angelika” zaprasza na lunch, ka˝dego dnia oferujàc inne menu obiadowe. Mo˝liwe jest tak˝e dowiezienie posi∏ków do Paƒstwa domu lub pracy.
Wszystkie pociechy
sà tu szczególnie mile
widziane. Dzi´ki specjalnym daniom dla
dzieci i kàcikowi zabaw,
najm∏odsi klienci czujà
si´ w „Angelice” bardzo
dobrze, majà doskona∏e apetyty, a przy tym
Êwietnie si´ bawià.
Restauracja organizuje liczne imprezy

Olga ¸´cka

www.dom-kaszubski.pl

POKOJE LUB CAŁY DOM

W NOWOWYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Na skraju lasu, w pobliżu jeziora, duży teren – 14 ha
z dobrym dojazdem. Wspaniała baza wypadowa
na wycieczki rowerowe, kajakowe
i piesze. Wymarzone miejsce na
spokojny i cichy wypoczynek.

O więcej informacji prosimy dowiadywać się
mailem: marcin@dom-kaszubski.pl lub telefonicznie: 601 314 822 (wieczorem)
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Tekst sponsorowany

Nowa ods∏ona „Angeliki” w Falenicy

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Pocztówki wys∏ane, choinki przystrojone...
W zimowym nastroju w Klubie Kultury
„Zastów” odby∏o si´ wr´czenie nagród
w dwóch ogólnopolskich konkursach plastycznych „Pocztówka do Âwi´tego Miko∏aja” i „Ozdoba choinkowa”.
Niektórzy laureaci z obawy przed spóênieniem na gal´ wr´czenia nagród przybyli du˝o
wczeÊniej. Ale nie by∏ to stracony czas, gdy˝
mogli obejrzeç wystaw´ nagrodzonych pocztówek i ozdób oraz zrobiç pamiàtkowe zdj´cie
ze swojà pracà.
Ka˝dy, kto lubi ubieraç choink´ w r´cznie
wykonane ozdoby, mia∏ okazj´ nabyç takà
ozdob´ na naszym kiermaszu. A by∏o w czym
wybieraç – anio∏ki, diabe∏ki, dzwonki, ∏aƒcuchy, bajeczne bombki, a wszystkie pomys∏owe, wykonane z ciekawych materia∏ów.
Gdy sala zape∏ni∏a si´ goÊçmi, Pani Dyrektor
powita∏a wszystkich i zaprosi∏a na Êwiàteczny

Jadà, jadà sanie...

Grudzieƒ to czas spotkaƒ z Miko∏ajem,
a kto by∏ grzeczny, prezenty dostaje.
My dla mi∏ego goÊcia tak˝e upominki mieliÊmy,
wspania∏e przedstawienia na scenie daliÊmy.
Piosenki, taƒce i na instrumentach granie.
To by∏o bardzo udane spotkanie.

Uczestnicy spotkania z Miko∏ajem
w Klubie Kultury „Zastów”

koncert w wykonaniu sekcji
nauki gry na keyboardzie i gitarze. Zrobi∏o si´ bardzo nastrojowo – za oknem Ênieg,
a w sercach radoÊç z okazji
zbli˝ajàcych si´ Âwiàt.
Wreszcie nadesz∏a przez
wszystkich oczekiwana chwila
– wr´czenie nagród.
Jako pierwsi otrzymali podzi´kowania i upominki ci, bez
których wsparcia te prace by
nie powsta∏y – opiekunowie
artystyczni naszych laureatów.
Jurorzy: pan Dariusz Krysiak i pan Piotr Bechler ocenili 2269 pocztówek i 563 ozdoby.
¸àcznie w obu konkursach nagrodzili 135
osób. Nagrody zakupione przez Organizatora
to profesjonalne materia∏y plastyczne i za-

bawki interaktywne, które z pewnoÊcià pozwolà rozwijaç pasje plastyczne i zach´cà do
brania udzia∏u w kolejnych konkursach.
KKZ

XVII Ogólnopolski Przeglàd Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej

„RozÊpiewany Wawer”
Klub Kultury „Zastów” zaprasza do udzia∏u w kolejnej edycji konkursu „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 (4–5; 6–7; 8–10; 11–13; 14–16;
17–20; 21 i powy˝ej), regulamin do pobrania na stronie www.kkzastow.com.
Terminy:
• 13 lutego 2013 r. – nieprzekraczalny termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ (wype∏nione pismem drukowanym, wed∏ug wzoru),
• 23–25 lutego 2013 r. (sobota-poniedzia∏ek) – przes∏uchania konkursowe (18 lute-

go na stronie www klubu zostanà podane godziny przes∏uchaƒ),
• 1 marca 2013 r. – publikacja protoko∏u
jury na stronie internetowej klubu,
• 17 marca 2013 r. – koncert laureatów.
KK Zastów

Studio Zdrowia i Urody

Gabinet Masa˝u
Kosmetyka
Tel. 501 050 544, ul. Patriotów 309A

• MASA˚E: leczniczy, odchudzajàcy i inne...
twarzy i ciała, pedicure i manicure
• Kosmetyka
BHS-202
–
masa˝
pró˝niowy
•
Z TÑ REKLAMÑ
upominkowe
• Talony
do 20% rabatu
• Dojazd do klienta

Godz. otwarcia: pon.-pt. 8.00-21.00, sob. 8.00-14.00
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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wawer w styczniu
stycznia (wtorek), godz. 11.40–12.40.
Strefa zimna – arktyczne pustynie lodu i tundry – spotkanie z literatem i podró˝nikiem
Krzysztofem Dworczykiem. Podczas spotkania prelekcja i film autora.
Strefy oko∏obiegunowe to wielka przygoda, którà podejmowali liczni podró˝nicy, odkrywcy biegunów i arktycznych wysp. Romantyzm tych krain
przyciàga i dzisiaj, o czym Êwiadczà coraz liczniejsze wycieczki turystów. Organizator: Klub Kultury
„ANIN”, ul. V Poprzeczna 13.

15

stycznia (Êroda), godz. 17.00. „Kaukaz”
– pokaz slajdów i spotkanie z podró˝nikami
Annà i Marcinem Szymczakami. Wst´p wolny!
Ania i Marcin Szymczakowie zwiedzajà Êwiat od
Nowej Zelandii przez Japoni´, Chiny, Oman, Armeni´, Gruzj´, Europ´ po Maroko. Na wyjazdach
du˝o fotografujà, co znalaz∏o swój wyraz w trzech
wydanych albumach o Japonii, Boliwii i Tybecie.
www.fotografiapodroznicza.pl. Organizator: Klub
Kultury „FALENICA”, ul. W∏ókiennicza 54.

16

stycznia (Êroda). Pokaz baletowo-taneczny dla Rodziców oraz sesja zdj´ciowa dzieci: godz. 17.00 – gr. I, godz. 17.30 –
gr. II, godz. 18.00 – gr. Arabeski, godz. 18.45 –
ch∏opi´ca grupa taneczna. Organizator: Klub Kultury „RADOÂå”, ul. Planetowa 36.

16

stycznia (czwartek), godz. 17.30. Audycja muzyczna – Hej kol´da, kol´da
w wykonaniu uczestników sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych, uczniów Pani Lucyny
Affeltowicz. Organizator: Klub Kultury „RADOÂå”,
ul. Planetowa 36.

17

stycznia (czwartek), godz. 18.30.
Dzieci bywajà doros∏e – spektakl estradowy w wykonaniu zespo∏ów: Melodyjki, Intermedium, Melorytmika. Re˝yseria – Irena Rogowska.
Przygotowanie wokalne: S∏awomir ¸obaczewski,
Zbigniew Rogowski.
W programie: „Lecà, lecà Anio∏owie”- piosenki
w wykonaniu Melorytmiki, Co ja tutaj robi´? – etiudy teatralne w wykonaniu Melodyjek i Intermedium. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „FALENICA”, ul. W∏ókiennicza 54.

17

stycznia (piàtek), godz. 17.00–19.00.
Wyst´p zespo∏u bluesowego Pa∏ac Braku
Kultury pt. „Koci blues z pazurem”. Organizator:
Klub Kultury „ANIN”, ul. V Poprzeczna 13.

18

stycznia (piàtek), godz. 18.30. Audycja muzyczna – Hej kol´da, kol´da
w wykonaniu uczestników sekcji gry na instrumentach klawiszowych, uczniów Pani El˝biety Osiak.
Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „RADOÂå”, ul. Planetowa 36.

18

stycznia (sobota), godz. 15.00–16.00.
Spektakl teatralny dla dzieci pt. Kozio∏ek Niemato∏ek w wykonaniu krakowskiego
teatru Art-Re.

19

Bardzo màdry Kozio∏ek Niemato∏ek wyrusza
w Êwiat, zabierajàc ze sobà dzieci. Odwiedzajà Afryk´, Azj´, Ameryk´ Pó∏nocnà i Grenlandi´. Poznajà
nowe kultury, obyczaje i j´zyki. Celem spektaklu jest
pokazanie ró˝norodnoÊci w kulturach Êwiata. Organizator: Klub Kultury „ANIN”, ul. V Poprzeczna 13.

stycznia (wtorek), godz. 16.45. Dzieƒ
Babci i Dziadka w sekcji baletowej.
W programie: pokaz taneczny w wykonaniu dzieci,
obdarowanie mi∏ych goÊci podarunkami, s∏odki pocz´stunek. Organizator: Klub Kultury „MARYSIN”,
ul. Korkowa 96

stycznia (czwartek), godz. 15.00. Bal
u Ânie˝ynki – zabawa karnawa∏owa
dla dzieci. Mile widziane przebrania. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „RADOÂå”, ul. Planetowa 36.

stycznia (Êroda), godz. 17.00. D∏ugowiecznoÊç – wyk∏ad Anny Polanieckiej.
Wst´p wolny! Organizator: Klub Kultury „FALENICA”, ul. W∏ókiennicza 54.

19

stycznia (sobota), godz. 19.30. Niech
˝yje bal – Zabawa karnawa∏owa.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkaƒców
na znakomità zabaw´, jakiej nie mo˝e zabraknàç
w karnawale! B´dziemy si´ bawiç przy przebojowej
muzyce granej na ˝ywo przez zespó∏ „Promile”. Jak
zawsze zapewniamy wspania∏à atmosfer´ oraz goràcy bufet w przyst´pnych cenach. Wst´p: 20 z∏.
Rezerwacja miejsc w Klubie Kultury „Aleksandrów”
do 11 stycznia. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.

19

stycznia (sobota), godz. 20.00. Wieczór z rosyjskà piosenkà poetyckà
– Klub Kultury „Zastów” i zespó∏ „Piàty dzieƒ” zapraszajà na koncert poÊwi´cony bogatej twórczoÊci
autorów i wykonawców mniej znanych (w Polsce!),
takich jak Elena Kazancewa, Jurij Wizbor, Aleksander Gorodnicki, Aleksander Dolski, Timur Szaow czy
Weronika Dolina.
W koncercie udzia∏ wezmà Katarzyna Kucharzewska, Dominika Âwiàtek, René Koelblen i Stanis∏aw Waszak. Bezp∏atne wejÊciówki-zaproszenia –
do odbioru w Klubie Kultury „Zastów” w dniach od
14.01 do 18.01 w godzinach 10.00–20.00. Organizator: Klub Kultury „ZASTÓW”, ul. Lucerny 13.

19

stycznia (niedziela), godz. 10.00–
–16.00. I Turniej Bryd˝a Sportowego
o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer 2013. Turniej
s´dziowany przez s´dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego. Podczas przerwy uroczyste wr´czenie
nagród uczestnikom ca∏orocznego Turnieju Bryd˝a
Sportowego za 2012 r. Organizator: Klub Kultury
„ANIN”, ul. V Poprzeczna 13.

20

stycznia (niedziela), godz. 16.00. Królestwo bajek – zapraszamy dzieci w wieku
3–7 lat wraz z rodzicami na niezapomniany bal karnawa∏owy. Czekamy na królewny i rycerzy, mieszkaƒców lasów i miast, bohaterów kreskówek i tajemnicze postaci. W programie konkursy, taƒce, s∏odki pocz´stunek i weso∏a zabawa. Bilety na bal w cenie
10 z∏ do nabycia w Klubie Kultury „Zastów” w dniu
14 stycznia 2013 r. w godz. 10.00–20.00. Organizator: Klub Kultury „ZASTÓW”, ul. Lucerny 13.

20

stycznia (poniedzia∏ek), godz. 18.00–
–19.00. Wyst´p Kabaretu Seniorów
„Zadra” z Klubu Kultury „Anin” w Domu Kultury
„Orion” (ul. Egipska 7) pt. „Z Zadrà jest weso∏o”. Organizator: Klub Kultury „ANIN”, ul. V Poprzeczna 13.

21

22
23

stycznia (piàtek), godz. 13.00. Dzieƒ
Babci i Dziadka – impreza okolicznoÊciowa w wykonaniu sekcji kulturalnej dla dzieci m∏odszych. Wspólna zabawa przy muzyce z Babciami
i Dziadkami. Organizator: Klub Kultury „RADOÂå”,
ul. Planetowa 36.

25

stycznia (sobota), godz. 17.00.
Teatrzyk Zielona G´Ê – Bal u prof.
Bàczyƒskiego. Spektakl premierowy w wykonaniu
grupy teatralnej KK „Falenica”. Re˝yseria: Szczepan
Szczykno. Oprawa muzyczna: Dawid Ludkiewicz.
Bilety – 5 z∏.
Na balu u profesora pojawiajà si´, m.in. hrabina Hermenegilda Kociubiƒska, Zielona G´Ê, Pies Fafik, Osio∏ek Porfirion, Alojzy G˝eg˝ó∏ka, Piekielny
PiotruÊ i inne gwiazdy. Organizator: Klub Kultury
„FALENICA”, ul. W∏ókiennicza 54

26

stycznia – 18 lutego, godz. 8.00– 16.00.
„Zimowa Samba” – zaj´cia dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Organizator: Klub Kultury
„RADOÂå”, ul. Planetowa 36.

28

stycznia (wtorek), godz. 16.00 –17.00.
Wyst´p Kabaretu Seniorów „Zadra”
w Klubie Kultury „Anin” pt. „Prze˝yjmy to jeszcze
raz”. Organizator: Klub Kultury „ANIN”, ul. V Poprzeczna 13.

29

stycznia (Êroda), godz. 18.00. Jak w´drowne ptaki. Cyganie – projekcja filmów i spotkanie z Renatà Lipiƒskà-Kondratowicz.
Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „FALENICA”, ul. W∏ókiennicza 54.

30

stycznia (czwartek), godz. 17.00. TERMINAL KULTURY – zapraszamy na otwarcie wystawy malarstwa Paw∏a Czajkowskiego
– „WÊród kwiatów”. Tworzàc, autor poszukuje wewn´trznego bogactwa i w zupe∏nie nieoczekiwany
sposób znalaz∏ je, malujàc kwiaty. Organizator:
Klub Kultury „MARYSIN”, ul. Korkowa 96.

31

13 lutego 2013 r. – przyjmowanie zg∏oszeƒ do udzia∏u w XVII Ogólnopolskim
Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej
„RozÊpiewany Wawer”. Wi´cej informacji o konkursie na str. 8 . Organizator: Klub Kultury „ZASTÓW”, ul. Lucerny 13.

Do

èród∏o:
Wydzia∏ Kultury w Dzielnicy Wawer
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie
realizacyjnymi w bran˝y audiowizualnej), to
swoje jedne z najbardziej nowoczesnych scen i zasobów technicznych w Polsce udost´pnia równie˝ teatrom.
Swoje spektakle na wawerskich scenach
przy Wale Miedzeszyƒskim prezentujà mi´dzy
innymi tak znakomite teatry sto∏eczne jak
TR Warszawa (w najbli˝szym czasie b´dzie
mo˝na tu zobaczyç spektakle „Krum” oraz
„T.E.O.R.E.M.A.T.”), czy te˝ NOWY Teatr
(w styczniu w Wawrze pokazywaç b´dzie
sztuk´ „˚ycie seksualne dzikich”). Ale spektakle goÊcinne to od niedawna niejedyna dzia∏alnoÊç teatralna ATM Studio.
7 listopada 2012 roku w ATM Studio zapuÊci∏
korzenie Projekt Teatr Warszawa Roberta Kudelskiego. Jest to istniejàca od kwietnia 2008 roku
inicjatywa za∏o˝ona przez aktorskie rodzeƒstwo
Kudelskich – Agnieszk´ i Roberta. Do listopada
zesz∏ego roku pokazywali swoje spektakle
na ró˝nych scenach, nie mogàc znaleêç sta∏ego

Teatralnie w Wawrze
Mog∏oby si´ wydawaç,
˝e wszystkie najwa˝niejsze teatry warszawskie
prezentujà swoje premiery w okolicach ÂródmieÊcia. Jednak nic bardziej mylnego – w wawerskim ATM Studio
oprócz goÊcinnych spektakli mo˝na oglàdaç sta∏y repertuar w∏aÊnie
osiad∏ego tam teatru!
ATM Studio to Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej zlokalizowane przy Wale Miedzeszyƒskim 384. Chocia˝ w du˝ej mierze
dzia∏alnoÊç studia opiera si´ na produkowaniu
filmów oraz produkcji telewizyjnych (jest to
siedziba wielu producentów, jak równie˝ firm
zajmujàcych si´ us∏ugami technicznymi oraz

Poeci i pisarze wawerscy

LAETITIA REDIVIVA
Andrzej Lech opowiada o terenach
po∏o˝onych przy stacji PKP RadoÊç
Pociàg z Warszawy wolno wtoczy∏ si´ na stacj´. Tomasz zeskoczy∏ ze stopnia wagonu na niski peron. Zachwia∏ si´. Zrobi∏ kilka niepewnych kroków, zupe∏nie jak w malignie. Poczu∏
mroêne powietrze: w koƒcu by∏ ju˝ styczeƒ. To
go na moment otrzeêwi∏o. Âcisnà∏ mocniej trzymany w r´ku bukiet ró˝. Spojrza∏ na idàcego
w przeciwnym kierunku m´˝czyzn´. Jego twarz
zas∏ania∏a ogromna p∏achta „Kuriera Warszawskiego”. Tomasz zwróci∏ uwag´ na krzyczàcy
nag∏ówek: NIEMCY WYGRYWAJÑ PLEBISCYT
W ZAG¸¢BIU SAARY! Co go to mog∏o obchodziç? MyÊla∏ wy∏àcznie o majàcym nastàpiç
za chwil´ spotkaniu z Irenà. W wyobraêni ju˝
na ten temat fantazjowa∏ („ach, có˝ to za kobieta!”). Czu∏, jak wielka nami´tnoÊç bierze go
w swoje posiadanie! Minà∏ drewniany budyneczek stacyjny ze spiczastà wie˝à. Machinalnie
policzy∏ okna; by∏o ich pi´ç. Spyta∏ jakàÊ staruszk´ o ulic´ Izbickà. Zagadni´ta wskaza∏a kierunek. Po chwili ujrza∏ solidnà, dwupi´trowà
kamienic´. Obszed∏ jà z prawej strony. Przeczyta∏ szyld: „Gospoda W∏ócz´gów”. To tu sp´dzà
kilka najbli˝szych godzin...
Umieszczony w realiach mi´dzywojennej
RadoÊci harlequin? Na szcz´Êcie – nikt go jeszcze nie napisa∏. Gdyby ktoÊ chcia∏ zdobyç pieniàdze i s∏aw´ tworzàc takà proz´, musi koniecznie si´gnàç wczeÊniej po ksià˝k´ Andrzeja Lecha „W RadoÊci przy stacji 1920–1951”
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(Warszawa 2009). Autor, przedstawiciel zasiedzia∏ej „radoÊciaƒskiej” rodziny, wykona∏ iÊcie
benedyktyƒskà prac´. Przekopa∏ si´ przez istniejàcà literatur´. Przeprowadzi∏ dziesiàtki d∏ugich rozmów. Efektem tych staraƒ jest panorama ˝ycia spo∏ecznego RadoÊci mieszczàca si´
w trzech obj´tych tytu∏em dekadach. Ksià˝ka
a˝ roi si´ od nazwisk i nazw organizacji. Zamieszczono w niej multum fotografii. Autor zadba∏ nawet o pochodzàcy z lat 30. XX wieku
spis abonentów telefonicznych. Dzi´ki Andrzejowi Lechowi RadoÊç, ta sprzed kilkudziesi´ciu
lat, wciàga nas w wir swoich spraw.
To jeszcze nie wszystko. Najciekawszà cz´Êcià ksià˝ki jest bowiem rekonstrukcja ulic i budynków po∏o˝onych w pobli˝u stacji kolejowej.
Do∏àczone do publikacji mapy, plany oraz fotografie domów, umo˝liwiajà odtworzenie w wyobraêni krajobrazu osiedla. Z ksià˝kà Lecha, jak
z przewodnikiem, mo˝emy spacerowaç po
dawnej RadoÊci. Jest ona te˝ swego rodzaju
„gotowcem”, niezwykle przydatnym przy
tworzeniu nowych narracji, osadzonych w tej
historycznej przestrzeni. Oby tylko by∏y to narracje ambitniejsze od mojego harlequina...
„W RadoÊci przy stacji...” ma jeszcze inne zalety. Uwag´ czytelnika przyciàgajà zw∏aszcza historie, które przydarzy∏y si´ mieszkaƒcom tego
podwarszawskiego osiedla. Bywa, ˝e dorównujà one dramatyzmem antycznej tragedii. Bywa,
˝e pokazujà kontekst wa˝nych historycznych

miejsca. Na szcz´Êcie mieszkaƒców Wawra odnaleêli je w∏aÊnie w tej dzielnicy. Dzi´ki temu
na bie˝àco mo˝na oglàdaç spektakle z kreacjami takich aktorów jak Olga Boƒczyk, Olga Borys, Anna Guzik, Agnieszka i Robert Kudelscy,
Wojciech Majchrzak, Piotr Gàsowski... A i to
niepe∏na lista artystów prezentujàcych si´
w Projekcie Teatr Warszawa Roberta Kudelskiego. Poza tym teatr realizuje inne projekty, m.in.
warsztaty dla dzieci.
Marzeniem ka˝dego wielbiciela sztuki,
a zw∏aszcza scenicznej, jest teatr po∏o˝ony blisko domu, najlepiej w dzielnicy, w której
mieszkamy. Jest to trudne do zrealizowania
pragnienie dla tych, którzy na sta∏e osiedli
w miejscach oddalonych od t´tniàcego kulturalnym ˝yciem ÂródmieÊcia. W Wawrze jednak ten problem za˝egnano – teraz trzeba tylko pokazaç, ˝e w to miejsce warto by∏o zainwestowaç. Dlatego marsz do teatru!
Martyna Nowosielska
zmian. Tak jest w przypadku historii, która przydarzy∏a si´ Stanis∏awowi Suliƒskiemu. By∏ on
rzeênikiem. Sprzedawa∏ w rodzinnej kamienicy
przy Izbickiej 2 wyroby mi´sne w∏asnej produkcji. Wraz z koƒcem II wojny Êwiatowej zacz´∏y
si´ jego k∏opoty. ˚ony milicjantów, którzy zamieszkali w sàsiedztwie, znalaz∏y w sklepie Suliƒskiego dwukilowy kawa∏ek Êwie˝ego mi´sa.
Uzna∏y, ˝e mi´so pochodzi z nielegalnego uboju. Zachowa∏y si´, jak na awangard´ nowego
ustroju przysta∏o. Donios∏y na rzeênika.
(...) No ale okazja [aby? – JC] zniszczyç rzeênika-ku∏aka-kapitalist´ by∏a frapujàca. Rzeênik
Suliƒski znalaz∏ si´ w warszawskim wi´zieniu
„na G´siówce”. (...) Zamówienia dostarczane
do domów klientów si´ skoƒczy∏y, za to przed
sklepem WSS zobaczyç teraz mo˝na by∏o d∏ugie kolejki klientów, oczekujàcych na przyjazd
ci´˝arówki zaopatrzenia. Dawny w∏aÊciciel
wyszed∏ z wi´zienia na poczàtku roku 1956
i zmar∏ w koƒcu tego samego roku.
(Andrzej Lech „W RadoÊci przy stacji
1920–1951”, s. 122)
Na stronie 150 znajduje si´ fotografia dziesi´ciorga uczniów klasy 7b. Ucz´szczali oni
do szko∏y przy ulicy Wilgi. Fotografi´ wykonano w roku 1952. Kolejna ukazuje te same
osoby podczas spotkania klasowego w roku
2003. Laetitia rediviva! A jak by zaÊpiewa∏
o tym Jacek Kaczmarski?
Ju˝ nie ch∏opcy, lecz m´˝czyêni,
ju˝ kobiety nie dziewczyny.
M∏odoÊç szybko si´ zabliêni,
nie ma w tym niczyjej winy.
(Jacek Kaczmarski, „Nasza klasa”)
Jan Czerniawski

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

„Zima w mieÊcie 2013” w Dzielnicy Wawer
• Szko∏a Podstawowa nr 124
ul. Bartoszycka 45/47, tel.: 22 872-91-18
• Szko∏a Podstawowa nr 138
ul. Po˝aryskiego 2, tel.: 22 615-72-41
• Szko∏a Podstawowa nr 204
ul. Bajkowa 17/21, tel.: 22 615-73-43
• Szko∏a Podstawowa nr 216
ul. Wolna 36/38, tel.: 22 872-40-29
• Szko∏a Podstawowa nr 218
ul. M. Kajki 80/82, tel.: 22 812-03-93

Punkty zaj´ç specjalistycznych:
Jak co roku w czasie ferii zimowych w dniach
28.01. – 8.02.2013 r. Dzielnica Wawer proponuje dzieciom i m∏odzie˝y szkolnej szereg zaj´ç
w szko∏ach, bibliotekach i dzielnicowych oÊrodkach sportu i rekreacji. Poni˝ej podajemy podstawowe informacje wraz z telefonami kontaktowymi, pod którymi mogà Paƒstwo uzyskaç szczegó∏owe informacje i dokonaç zapisu swoich pociech.

Punkty dziennego pobytu w szko∏ach
podstawowych:
• Szko∏a Podstawowa nr 76
ul. Poezji 2, tel.: 22 872-92-71
• Szko∏a Podstawowa nr 86
ul. Koryncka 33, tel.: 22 812-01-28
• Szko∏a Podstawowa nr 109
ul. Przygodna 2, tel.: 22 615-70-10

• Klub Kultury „Aleksandrów”
ul. Samorzàdowa 10, tel.: 22 612-63-85
zaj´cia plastyczne, zaj´cia jujitsu, zaj´cia
ceramiczne, zaj´cia rytmiczno-muzyczne
• Klub Kultury „Falenica”
ul. W∏ókiennicza 54, tel.: 22 612 62 44
warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne,
spotkanie z bajkami
• Klub Kultury „Marysin”
ul. Korkowa 96, tel.: 22 812 01 37
warsztaty plastyczne, gry logiczne, warsztaty
muzyczne, warsztaty taneczne

Zaj´cia w dzielnicowych oÊrodkach
sportu i rekreacji:
• P∏ywalnia ANIN
ul. V Poprzeczna 22, tel.: 22 443 00 93
p∏ywanie rekreacyjne – indywidualne i grupowe

Centrum Sportu PZPN w Wawrze?
Dzia∏ajàcy w naszej dzielnicy klub pi∏karski PKS „RadoÊç” wraz z Fundacjà
Akademia M∏odego Pi∏karza z∏o˝y∏y Polskiemu Zwiàzkowi Pi∏ki No˝nej interesujàcà propozycj´ – wybudowania w Wawrze kompleksu sportowego sk∏adajàcego
si´ z: oÊrodka doskonalenia reprezentacji
PZPN, siedziby PZPN, krajowego centrum diagnostyki i rehabilitacji sportowej,
hotelu, siedziby i bazy treningowej reprezentacji Polski wszystkich grup wiekowych oraz Parafialnego Klubu Sportowego „RadoÊç” i fundacji Akademia M∏odego Pi∏karza. Obiekt zajmowa∏by obszar
o powierzchni 17 ha, zlokalizowany w RadoÊci pomi´dzy ulicami Patriotów a Mozaikowà. Co dok∏adnie znajdowa∏oby si´
na tym terenie? Osiem boisk treningo-

• Lodowisko ANIN
ul. V Poprzeczna 22, tel.: 22 443 00 91
jazda na ∏y˝wach – indywidualna i grupowa
• Hala sportowo-widowiskowa
ul. Poezji 5, tel.: 785-99-00-67
koszykówka, pi∏ka r´czna, siatkówka, pi∏ka
no˝na halowa

Zaj´cia w bibliotekach:
• Wypo˝yczalnia nr 82
ul. Agrestowa 1, tel.: (22) 872 43 78
warsztaty komputerowe, zaj´cia plastyczne,
pokaz filmów, uk∏adanie puzzli, g∏oÊne czytanie
• Wypo˝yczalnia nr 59
ul. Króla Maciusia 10, tel.: 22 815 40 02
gry planszowe scrabble – s∏owne ∏amig∏ówki,
warsztaty plastyczne origami, maski karnawa∏owe, zagadki literackie, czytanie na zawo∏anie
• Oddzia∏ Dzieci´cy Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Wawer
ul. Trawiasta 10, tel.: 22 815 33 21 w. 25
zaj´cia literacko-plastyczne, prezentacje multimedialne
Warunki korzystania z programu, karta uczestnika do
pobrania i szczegó∏owy program akcji „Zima w mieÊcie 2013” dost´pne na stronie Urz´du Dzielnicy
Wawer: http://wawer.warszawa.pl/pl/news/zima-w-miescie-2013-w-wawrze.

Hanna Kowalska

zdrowia oraz inwestor bazy hotelowo-gastronomicznej.
List otwarty z tà propozycjà trafi∏ do
decyzyjnych osób – nie tylko w PZPN-ie,
ale równie˝ we w∏adzach miejskich i paƒstwowych (m.in. Prezes Rady Ministrów
RP, Prezydent m.st. Warszawy).
Choç w chwili zamkni´cia numeru temat budowy nowej siedziby PZPN by∏
dyskusyjnym zagadnieniem i de facto nie
by∏o zgody na t´ inwestycj´ (bez wzgl´du
na jej lokalizacj´), sprawa nie jest jeszcze
przesàdzona. Teren pod inwestycj´ ma
byç w najbli˝szym czasie wizytowany
przez zarzàd PZPN. Co prawda szanse
na realizacj´ przedsi´wzi´cia sà niewielkie, jednak trzymamy kciuki za sukces.
Byç mo˝e doczekamy si´ imponujàcego
centrum sportowego w naszej dzielnicy.

wych z nawierzchnià trawiastà lub sztucznà i z oÊwietleniem, jedno boisko z trybunami, podgrzewane, z oÊwietleniem, trzy
boiska treningowe dla dzieci, budynek
centrum sportu wraz z zapleczem socjalnym, salami treningowymi i basenem, hale treningowe (w tym tenisowe), place zabaw oraz parking naziemny i podziemny.
Przedsi´wzi´cie by∏oby realizowane
w ramach umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, której stronami byliby: Urzàd m.st.
Warszawy, PZPN,
Konfekcja damska na ˝ałob´
korporacja medyczna z∏o˝ona
oraz inne okazje
z czo∏owych grup
www.odziezpogrzebowa.pl
prywatnej s∏u˝by

Czarny Styl

Hanna Kowalska

Warszawa-Wesoła
ul. Wspólna 2J
pn.-pt. 11-18
sob. 10-14

tel.

501 523 030
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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie

Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
◗ Sprzedam mieszkanie – pokój z kuchnià – 27 m2 Goc∏awek. tel. 781-496-613.
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej, w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà. tel. 503 730 158.
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◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià
w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja.
Mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym
remoncie. tel. 22 773 41 75 po godz. 17.
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STOLARNIA

◗ Wycena nieruchomoÊci. Tel. 505-102-519.
◗ NADZORY BUDOWLANE: kierownik budowy, nadzór
inwestorski, pozwolenia na budow´, pozwolenia
na u˝ytkowanie. Tel: 604-286-998.

KOREPETYCJE, NAUKA, HOBBY

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
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◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´
nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ Matematyka dla uczniów szkó∏ podstawowych i gimnazjów. Dojazd – bliski Wawer, Goc∏aw, Saska-K´pa;
tel. 602 19-48-09.

Z J¢ZYKA POLSKIEGO
gimnazjum, liceum
tel. 722 050 702
www.polski.waw.pl
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KOREPETYCJE

Tel. 606-808-358

przyjmuje zlecenia
603-673-777

◗ 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 jezyka rosyjskiego. Tel.
504 69 79 18.
◗ Angielski – ucz si´ w mi∏ej atmosferze w efektywny
sposób z doÊwiadczonà lektorkà. Przygotowanie
do egzaminów: FCE, CAE, matury i innych. DoroÊli,
m∏odzie˝. równie˝ Business English tel. 502 076 813.

◗ Studentka II roku pomo˝e w nauce uczniom szko∏y
podstawowej. Posiadam du˝e doÊwiadczenie w przygotowaniu dzieci do zaj´ç, potrafi´ poprowadziç zaj´cia w sposób interesujàcy, dzieki czemu dzieci ch´tniej
si´ uczà. Tel: 606-421-940, kasia.rogalska@vp.pl.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z jez. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie
do matury i prezentacji. Tel. 22 7734 087.
◗ Angielski z wykwalifikowanym lektorem i trenerem

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1 i 2.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761
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Kompleksowe remonty
i adaptacje wn´trz

z doÊwiadczeniem pracy w USA i UK – przygotowanie do nowej matury, egzaminów, Business English,
konwersacje. +48 501 131 224.
◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202.
◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´.
Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Etap wczesnoszkolny kl. I–III. Dojazd gratis. Tel: 728 814 601.
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem do
ucznia, profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki
z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.

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

reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl

Tel. 513-148-238

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób
STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez studenta. Efektywna, spokojna nauka
korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera 533 404 404.

Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

NIERUCHOMOÂCI

• Wycinanie i podcinanie drzew
• Drewno kominkowe
• Porzàdkowanie ogrodów
19
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Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.

US¸UGI OGRODOWE

Budowa: KOMINKI ,
GRILLE OGRODOWE,
W¢DZARNIE, kompleksowo.
Tel. 603-555-456
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KARMY dla psów i kotów oraz
art. zoologiczne na telefon, z dostawà
do domu GRATIS. Zapraszamy!
Tel. 602-323-888, 22 760-82-42.
www.hauhau24.pl

◗ Indywidualne zaj´cia logopedyczne w domu pacjenta prowadzone przez dyplomowanego pedagoga
– logoped´ (m. in. terapia opóênionego rozwoju mowy, wad wymowy, zaburzeƒ tempa mowy)
tel. 609 503 663.
◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ Poszukuj´ osoby do nauki j´zyka angielskiego,
do dwójki dzieci (6 i 7 lat) w domu tel. 609 503 663.

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Sprzedam w´dki, a tak˝e rega∏ i dwa fotele oraz maszyn´ do pisania ¸ucznik – walizkowà, nowà.
Tel. 781-496-613.

STUDIO

WYNAJM¢
◗ Do wynaj´cia kawalerka w Wawrze na ul. P∏owieckiej. tel. 660 281 236
◗ Dwa pokoje, kuchnia, ∏azienka, oddzielne wejÊcie Sulejówek-Mi∏osna, 2 min. od stacji PKP tel. 22 783 52 16.

STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA DLA
ZWIERZÑT
tel. 22 773-10-88, 698-422-928

HOTEL DLA KOTÓW
I MA¸YCH ZWIERZÑT
Stara Mi∏osna
Lek. wet. Izabela Rupiƒska
tel. 606-482-555, 22-773-10-88

Mi´dzylesie
94

◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.
◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym trenem) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon,
kwiat na g∏ow´ oraz futerko. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç zdj´cia. Tel.: 510-618-518, mail: olgasu@op.pl
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131.
◗ Okazja! Stó∏ do pracowni, du˝y, gruby blat, 11 du˝ych szuflad. Cena: 50 z∏, tel: 22 615-30-60.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam, tel.
22 615-30-60.
◗ Wyprzeda˝ ubraƒ ze stoiska stylizacji dla paƒ o rozm.
36/38/40 (spódnice, spodnie, naszyjniki, torebki)
tel. 502 600 775.

ZWIERZ¢TA
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników
w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na www.jamniki-szczotki.weebly.com.
◗ Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka” tel.
601313561.
◗ Sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien – tel.
503 836 166, 511 210 315.

GLAZURA–GRES
UK¸ ADANIE
Profesjonalnie

501-586-056

607-314-667 – Konrad Skorupka
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl

607-288-348 – Olga Turska
olga.turska@wiadomoscisasiedzkie.pl

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 i okolic.
JesteÊmy uczestnikiem programu

Reklama: Konrad Skorupka – tel. 607-314-667, e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl,
Olga Turska – tel. 607-288-348, e-mail: olga.turska@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Kontakt z redakcjà: tel.: 22-810-26-04, fax: 22-812-09-98, e-mail: redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Adres do korespondencji: 03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.
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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◗ Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki. Tel.
669 142 741.
◗ Opieka w domu, gotowanie, zakupy, spacery – tel.
503 836 166, 511 210 315.
◗ Poszukuj´ osoby do nauki j´zyka angielskiego,
do dwójki dzieci (6 i 7 lat) w domu, tel. 609 503 663.
◗ T´pi´ szkodniki – prusaki, mrówki, szczury, pluskwy
itp. Skutecznie. tel. 22 642 96 16.

lub pod numerami telefonów:

Zespó∏ redakcyjny: Dorota Choiƒska, Joanna Dàbrowska, Joanna Janisz, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny),
Hanna Kowalska (sekretarz redakcji – tel. 607-288-793), Marcin Kurpios, Krzysztof Soko∏owski, W∏odzimierz Zalewski.

7

PRACA – DAM/SZUKAM

STRZY˚ENIA PSA I KOTA
880-352-900

◗ Sprzedam metalowe podesty na rusztowania, cena
70 z∏ szt. Tel: 601-851-660.
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl
szawskich Inicjatyw
Kulturalnych.
Udzia∏ w projekcie
wzi´∏o oko∏o 100
uczniów szkó∏ wawerskich. Konkurs obejmowa∏ 4 kategorie:
piosenka, recytacja, fotografia oraz praca plastyczna – wszystkie tematycznie zwiàzane
z Warszawà. W Kinokawiarni odby∏o si´ rozdanie nagród, dyplomów i wyró˝nieƒ, a nagrodzeni uÊwietnili t´ imprez´ wyst´pami.
Po cz´Êci oficjalnej dzieci dosta∏y pocz´stunek i zosta∏y zaproszone na projekcj´ filmu pt.
„Sekret Eleonory”.

Festiwal M∏odych
Wawerskich Talentów
W poniedzia∏ek 10 grudnia Kinokawiarnia
na stacji w Falenicy zape∏ni∏a si´ rano uczniami i nauczycielami. Panowa∏a niezwyk∏a od-

SP 216

Bajkowe Jase∏ka
W Zespole Szkó∏ Nr 116 w tym roku odby∏y
si´ Bajkowe Jase∏ka. Ca∏e zdarzenie relacjonowa∏y sprytne dziennikarki. Do Ma∏ego Jezusa
przyszed∏ Czerwony Kapturek, który przyniós∏
kosz pe∏en smako∏yków. Pinokio obieca∏, ˝e ju˝
zawsze b´dzie mówi∏ prawd´. Ma∏y Jezusek
uÊmiechnà∏ si´ do radosnej Calineczki, a od
spracowanego Rybaka przyjà∏ z∏otà rybk´.
Dziewczynka z zapa∏kami ogrza∏a ognikiem
Âwi´tà Rodzin´, a poduszeczka Sierotki Marysi
by∏a bardzo praktycznym podarunkiem. Pszczó∏ka Maja mia∏a specjalnie przygotowany na t´
uroczystoÊç plaster s∏odkiego miodu. WÊród tylu
oryginalnych goÊci znalaz∏ si´ Kopciuszek, który
odnalaz∏ z∏oty pantofelek i postanowi∏ podarowaç go Jezusowi. Dobrze, ˝e niecne plany króla
Heroda zosta∏y w por´ przeÊwietlone i zaopiekowa∏a si´ nim kohorta czartów.

Êwi´tna atmosfera, poniewa˝ to
w tym oryginalnym miejscu odbywa∏ si´ uroczysty fina∏ Festiwalu
M∏odych Wawerskich Talentów
– projektu, którego pomys∏odawcami by∏y nauczycielki ze Szko∏y
Podstawowej nr 216, dofinansowanego przez Urzàd Dzielnicy
Wawer w ramach Programu War-

Bardzo miko∏ajowo w SP 109
W czwartek 6 grudnia 2012 r.
sala gimnastyczna Szko∏y Podstawowej nr 109 wype∏niona by∏a
odÊwi´tnie ubranymi dzieçmi
z klas I–III oraz zerówek. Na g∏owach mia∏y miko∏ajkowe czapki
i w ogromnym napi´ciu oczekiwa∏y
odwiedzin Âw. Miko∏aja, który
przyby∏, gdy tylko dzieci zaj´∏y
swoje miejsca. RadoÊç by∏a ogromna. Ka˝da klasa pod kierunkiem
wychowawcy przygotowa∏a piosenk´ o tematyce zimowej, którà
zaprezentowa∏a na scenie. Du˝à niespodziankà dla wszystkich by∏a inscenizacja „List do Âw. Miko∏aja”. Tym razem aktorami nie by∏y dzieci, ale nauczyciele – wychowawcy Êwietlicy. Taka forma uÊwietnienia tego wa˝nego dnia dla dzieci pojawi∏a si´ po raz pierwszy. G∏oÊne i d∏ugie brawa Êwiadczy∏y
o ogromnym zadowoleniu odbiorców. Punktem koƒcowym by∏a
wspólna zabawa z Miko∏ajem oraz rozdanie dzieciom drobnych upominków. Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystoÊci czuwa∏a Kierownik Êwietlicy Hanna Rataƒska-Szot.
Halina Wr´ga

W tym baÊniowym nastroju Smerfetka z∏o˝y∏a ˝yczenia Âwi´tej Rodzinie. Sprytne dziennikarki, koƒczàc swój reporta˝, przypomnia∏y, ˝e
historia z betlejemskiej szopki to nie bajka, ale
prawda, która na zawsze powinna byç w naszych sercach. Na zakoƒczenie wszyscy rozstali
si´ z kol´dà na ustach.
W szkole powsta∏a te˝ szopka, do której postaci wykona∏y dzieci na lekcjach religii. Mo˝na tam zobaczyç Józefa zrobionego z plastikowej butelki, Maryj´ z drewnianej ∏y˝ki oraz pasterzy, królów, anio∏ów i innych goÊci z materia∏ów recyclingowych.
Jase∏ka przygotowa∏y katechetki: Kamila Frejusz i Dorota Zàberg. Opraw´ muzycznà zapewni∏ Krzak.
Dorota Monika Zàberg

meble
Z DREWNA
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

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

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

