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Nowy Rok zaÊ niech przyniesie
wszystko to, czego zabrak∏o w starym,
aby zas∏u˝y∏ na miano szcz´Êliwego.
Redakcja

Fot. Ilona Szymaƒska

Drodzy Czytelnicy, niech nadchodzàce
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
wniosà du˝o nadziei do Waszych myÊli,
du˝o ciep∏a do Waszych serc
i ˝ebyÊmy wszyscy, nie tylko od Êwi´ta,
dzielili si´ wzajemnà ˝yczliwoÊcià.

Prawdziwie rodzinne Âwi´ta
Bo˝e Narodzenie tu˝-tu˝... Marzymy przez ca∏y rok o tej cudownej atmosferze wzajemnej
˝yczliwoÊci, radoÊci, jednoÊci. Cz´sto jednak jesteÊmy ju˝ tak zm´czeni wszystkimi pracami,
które przecie˝ TRZEBA (?) wykonaç, ˝e udziela
si´ nam ogólne zdenerwowanie. JeÊli nie zorganizujemy w tym czasie jakiegoÊ zaj´cia dla dzieci, to nie tylko b´dà nam one przeszkadza∏y, ale
te˝ nie odczujà takiej radoÊci ze Êwiàt, jakà mogà mieç UCZESTNICZÑC w ich przygotowaniu.

Przygotowywanie ∏aƒcuchów choinkowych
To zaj´cie nawet dla 3-latka. Mo˝liwoÊci jest
wiele, najprostszy ∏aƒcuch zrobimy ∏àczàc paseczki kolorowego papieru w kó∏ka. Inna wersja to po∏àczenie rurek s∏omkowych i krepiny. Trzeba te˝
przygotowaç zawieszki na tradycyjne cukierki – sople. Choinka udekorowana w∏asnor´cznie zrobionym ∏aƒcuchem, pachnàca pierniczkami jest nieporównywalnie pi´kniejsza ni˝ ta obwieszona nawet najcudowniejszymi, ale kupionymi girlandami.

Pieczenie pierniczków na choink´
Trzeba wczeÊniej zaopatrzyç si´ w foremki,
ale w wi´kszoÊci sklepów sà one teraz dost´pne. Wybieramy przepis, np. taki:
50 dkg màki, 40 dkg miodu, 20 dkg cukru pudru, 4 dkg mas∏a, 2 dkg t∏uszczu do wysmarowania formy, 2 jaja, 1 dkg sody, przyprawa
do piernika. Stopiç t∏uszcz, màk´ zmieszaç
z miodem. Dodaç pozosta∏e sk∏adniki. Wyrobiç
ciasto, rozwa∏kowaç i wykrajaç pierniczki. Piec
w nagrzanym piekarniku oko∏o 10 minut. Po
ostudzeniu przewlec zawieszk´ i schowaç do
zamkni´tego pude∏ka.
M∏odsze dzieci mogà np. mieszaç ciasto, wysmarowaç form´ do pieczenia czy pomóc wykrajaç kszta∏ty foremkà. Starsze odmierzà potrzebne
sk∏adniki, przewlekà nitki do zawieszenia. RadoÊci jest co niemiara, a zapach, jaki unosi si´
w domu przy pieczeniu pierniczków, pozostaje
w pami´ci na d∏ugie lata.

CoÊ dla kogoÊ
Pozwólmy dzieciom zakosztowaç, ˝e radoÊç
bierze si´ nie tylko z brania, ale i z dawania.
W Wawrze jest wiele placówek, które majà za
zadanie pomagaç innym (jad∏odajnie dla ubogich, Êwietlice socjoterapeutyczne, domy dziecka, domy pomocy spo∏ecznej itp.).
Paczka ˝ywnoÊciowa przygotowana przez rodziców mo˝e zach´ciç nasze dzieci do oddania jakiejÊ
swojej zabawki dla kogoÊ, kto mo˝e ich nie ma.
Muzyczne próby
To propozycja dla starszych dzieci. Tych, co
umiejà ju˝ pos∏ugiwaç si´ fletem (nie jako mieczem) i tych, co dadzà ju˝ rad´ trzymaç gitar´.
(M∏odszym mo˝emy podsunàç b´benek czy
tamburyno). Trzeba odnaleêç nuty i przeçwiczyç
granie kol´d, ˝eby w wigilijny wieczór nie traciç
ju˝ czasu na nauk´. Du˝o satysfakcji mo˝e dostarczyç zaÊpiewanie kol´dy w innym j´zyku.

Na co czekajà Polacy na Wschodzie?
Rusza XV edycja akcji „Âwiàteczna paczka”
Trudno jednoznacznie powiedzieç, czy Êwiàteczny nastrój sprzyja chrzeÊcijaƒskiej postawie.
W grudniowej goràczce czasem trudno skupiç si´
na czymÊ wi´cej ni˝ na porzàdkach, potrawach,
prezentach... Jednak nie b´dzie ˝adnym odkryciem
fakt, ˝e nie wszyscy sp´dzajà Bo˝e Narodzenie
przy zastawionym stole. Z tego, ˝e otaczajà nas ludzie ubodzy i samotni, wszyscy zdajemy sobie
spraw´. O tym, ˝e Âwi´ta to dla nich trudny okres,
wi´kszoÊç z nas te˝ wie. A teraz wyobraêmy sobie,
co czujà w wigilijnà noc ludzie, którzy nie tylko nie
majà jak i z kim jej uczciç, ale nawet nie majà
do kogo si´ odezwaç w ojczystym j´zyku.
Polacy za granicà – jest ich mnóstwo. Jednak
wi´kszoÊç z nich to ludzie, którzy nigdy nie wyjechali za granic´, ale znaleêli si´ na obczyênie, bo
granic´ przesuni´to. Wielu z nich marzy o tym,
by wróciç do Polski, czasem oddalonej zaledwie
o 100 kilometrów. Powrót jednak oznacza po
pierwsze koniecznoÊç zdobycia wizy i pieni´dzy
na podró˝, po drugie – budowania sobie ˝ycia
na nowo w rzeczywistoÊci, która tak bardzo
zmieni∏a si´ przez te kilkadziesiàt lat... Zresztà nie
majà cz´sto do kogo wracaç. Nasi rodacy z Litwy, Ukrainy i Bia∏orusi przez lata doÊwiadczali
rozmaitych szykan. Cz´Êç z nich to potomkowie
pomordowanych rodzin, wielu od lat ˝yje na gra-

nicy ubóstwa. ˚ycie ich nie oszcz´dza, a jednak
ich najwi´kszym cierpieniem jest to, ˝e Polska
o nich zapomnia∏a.
Co my, Polacy – mieszkaƒcy Polski, mo˝emy
z tym zrobiç? Przede wszystkim pami´taç. Wyciàgaç r´k´, z∏o˝yç ˝yczenia, podzieliç si´ posi∏kiem
i dobrym s∏owem. Ta idea przyÊwieca∏a autorom
akcji „Âwiàteczna Paczka dla Polaków na Wschodzie”, firmowanej od kilkunastu lat przez stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Zwiàzek Harcerstwa
Rzeczypospolitej. Plan jest prosty – zebraç dary
w koÊcio∏ach, szko∏ach, czasem tak˝e sklepach;
przygotowaç z nich Êwiàteczne paczki; wybraç najubo˝sze polskie rodziny u naszych wschodnich sàsiadów; w Êwiàtecznym okresie odwiedziç ich, podarowaç paczki i sp´dziç wspólnie kilka chwil.
Prosty plan, jednak iloÊç problemów, które pojawiajà si´ po drodze, nie pozwala organizatorom
spaç spokojnie. Wawerscy harcerze z ZHR, jak
co roku, ju˝ jesienià rozpoczynajà przygotowania.
– Zw∏aszcza Bia∏oruÊ to du˝e wyzwanie. Nasz
transport wymaga nieco konspiracji, bo celnicy nie
zgodziliby si´ na wwóz darów. Czasem to ich z∏a
wola jest najwi´kszym problemem, jak 3 lata temu,
gdy trzymano nas 8 godzin na granicy. Kilkakrotnie
musieliÊmy roz∏adowywaç autokar, wreszcie powiedzieli nam, ˝e nie przejedziemy. W pi´ç minut

Spacer wigilijny
Kiedy choinka jest ubrana i wszystko jest ju˝
gotowe, zamiast czekaç na pierwszà gwiazdk´,
mo˝na... wyjÊç jej na spotkanie. Coroczne liczenie oÊwietlonych choinek mo˝e staç si´ tradycjà, która oprócz innych walorów ma jednà wielkà zalet´ – pozwala Âwi´temu Miko∏ajowi na
spokojne przyniesienie prezentów pod choink´.
˚ycz´ Paƒstwu i sobie, byÊmy nie bali si´ siebie, byÊmy umieli w nawet najtrudniejszej sytuacji rodzinnej odnaleêç w naszych najbli˝szych
dobro i dzielàc si´ op∏atkiem, po prostu sobie podzi´kowali. To czasem du˝o wi´cej ni˝ ˝yczenia.
Ma∏gorzata Matyka

Z okazji nadchodzàcych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz Nowego 2011 Roku
pragn´ ˝yczyç
Czytelnikom WiadomoÊci Sàsiedzkich
wielu radosnych chwil, du˝o zdrowia
i spokoju oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci
w ˝yciu osobistym i zawodowym

Prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

podj´liÊmy awaryjnà decyzj´: jedziemy do Polaków
na Litwie – wspomina Wojtek Gorczyƒski, kilkukrotny koordynator akcji. Ukraina, a tym bardziej Litwa,
to nieco bezpieczniejsza wyprawa, ale i tu logistyka
wymaga dobrego planowania. W tym roku wawerscy harcerze odwiedzà w dniach 17–19 grudnia rodaków z Równego i Kostopola na Ukrainie, a tak˝e
z Wileƒszczyzny. Ju˝ wiadomo, ˝e na Ukrain´ nie
b´dzie mo˝na zawieêç mi´sa. Jakie jeszcze problemy pojawià si´ po drodze, nie sposób zgadnàç.
A co w tym wszystkim najwa˝niejsze? Raczej
nie paczki – choç odwiedzani Polacy sà naprawd´ biedni, czasem unoszà si´ honorem. – Za rok
przyjedêcie choçby i bez paczek! My rad´ sobie
jakoÊ damy, ale kto nam zastàpi Polsk´? – ˝egna∏a nas jedna z kobiet, obdarowanych w ˚ytomierzu na Bia∏orusi. Harcerze i wszyscy darczyƒcy starajà si´, by dzi´ki paczkom Êwiàtecznym
Wigilia by∏a w tym roku wyjàtkowa. Czasem
wÊród darów, prócz jedzenia, Êrodków czystoÊci
czy kosmetyków, znajdzie si´ kilkanaÊcie dolarów. Ale o tym, co naprawd´ si´ liczy, przypominajà nam listy, takie jak ten od pana W∏adys∏awa,
od 60 lat mieszkajàcego na Bia∏orusi. – MyÊla∏em, ˝e Polska o mnie zapomnia∏a. Ale dopóki
o mnie pami´tacie, wiem, ˝e mam po co ˝yç!
A dopóki s∏yszymy s∏owa takie jak te, wiemy, ˝e
mamy po co organizowaç Akcj´ Paczka. Za rok,
w grudniu, pojedziemy znowu – tym razem na Bia∏oruÊ. Pomóc mo˝e ka˝dy, kto chcia∏by tym ludziom
powiedzieç: nie zapomnieliÊmy.
Kuba K∏osiƒski

1

Nasze spotkania wigilijne
Spotkania wigilijne organizowane przez OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej oraz
przez Rady Osiedlowe sà
ju˝ w Wawrze tradycjà.
Wigilie te majà zawsze uroczysty charakter. Organizatorzy starajà si´, aby stworzyç mi∏à, rodzinnà atmosfer´. Na Êwiàteczne spotkanie przychodzà
mieszkaƒcy z ca∏ej dzielnicy. Organizatorzy zawsze mogà liczyç na ofiarnoÊç lokalnych sponsorów. Tak jak co roku b´dziemy w czasie tych
wigilii sk∏adaç sobie ˝yczenia, dzieliç si´ op∏atkiem i Êpiewaç kol´dy.
Wigili´ dla wszystkich mieszkaƒców dzielnicy
organizuje OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w dzielnicy Wawer razem z parafià Êw. Feliksa oraz Radami Osiedli Marysina Wawerskiego. Odb´dzie
si´ ona w dolnym koÊciele przy ulicy KoÊciuszkowców 85 w dniu 19 grudnia 2010, o godzi-

nie 14. Wigili´ poprzedzi Msza Âwi´ta, która
zostanie odprawiona o godzinie 13.
Swoje wigilie organizujà równie˝ samorzàdy mieszkaƒców w osiedlach: Aleksandrów,
Falenica, Las, Miedzeszyn, Sadul i Wawer.
Wigili´ dla mieszkaƒców z Anina, Mi´dzylesia, RadoÊci i Falenicy organizuje Stowarzyszenie Wawer 2002 w dniu 21 grudnia 2010,
lokalizacja i godzina wkrótce zostanie podana.
Wigilie organizowane przez rady osiedlowe:
– RO Miedzeszyn oraz Caritas przy Parafii
Matki Bo˝ej Dobrej Rady zapraszajà do domu parafialnego przy ulicy Szafirowej 58
w dniu 22 grudnia 2010 r., o godzinie 17.00.
– RO Aleksandrów zaprasza do Klubu Kultury
przy ulicy Samorzàdowej w dniu 18 grudnia
2010 r., o godzinie 16.00
– RO Falenica zaprasza do Klubu Kultury
przy ulicy W∏ókienniczej 54 w dniu 17 grudnia 2010 r., o godzinie 17.30.
– RO Las zaprasza do Szko∏y Podstawowej przy

Kol´dowanie

pukaç zazwyczaj póênym popo∏udniem, aby umiliç d∏ugie mroêne wieczory. Kol´dnicy sk∏adali
gospodarzom ˝yczenia Êwiàteczno-noworoczne,
a nast´pnie rozpoczyna∏y si´ Êpiewy i wspólne
kol´dowanie. Po tej cz´Êci kol´downicy rozpoczynali przedstawienie nawiàzujàce do narodzin
Pana Jezusa – zwane szopkà betlejemskà.
W dzisiejszych czasach ten pi´kny bo˝onarodzeniowy zwyczaj powoli zanika. Bardzo rzadko
mo˝na spotkaç prawdziwych kol´dników, których
g∏ównym zadaniem by∏o
niesienie pomyÊlnoÊci
i radoÊci z narodzin Jezusa. W dzisiejszych czasach dzieci bardziej przejmujà si´ amerykaƒskimi
nalecia∏oÊciami w postaci
dyƒ i Êwi´ta Halloween
ni˝ naszym starym polskim kol´dowaniem. To
smutne a zarazem dajàce
do myÊlenia. Mo˝e warto
uÊwiadomiç dzieciom naszà jak˝e pi´knà tradycj´
i zach´ciç je do jej kulty-

Tradycja kol´dowania jest jednà z najpi´kniejszych polskich tradycji. Niestety w dzisiejszych
czasach zaczyna zanikaç i niewielu ju˝ pami´ta,
co tak naprawd´ oznacza. Dawniej kol´dnicy od-

wiedzali domostwa poprzebierani w stroje ˝aków,
parobków, baka∏arzy oraz ludzi niskiego stanu.
Obowiàzkowymi postaciami byli te˝ Trzej Królowie. NieÊli ze sobà wielkà kolorowà gwiazd´, turonia i szopk´ betlejemskà. Do drzwi zaczynano
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ulicy Kadetów w dniu 18 grudnia 2010 r. o godzinie 17.00.
– RO Sadul zaprasza do siedziby Rady Osiedla
przy ulicy Lucerny w dniu 19 grudnia 2010 r.,
o godzinie 16.00.
– RO Wawer zaprasza do Szko∏y Podstawowej nr
86 w dniu 20 grudnia 2010 r., o godzinie 16.30.
W∏odzimierz Zalewski
wowania. Przygotowanie razem szopki i gwiazdy
betlejemskiej, wspólne kol´dowanie i odwiedziny
u sàsiadów – to z pewnoÊcià b´dà niezapomniane chwile dla naszych pociech. A mo˝e nie tylko
dla nich... Czasem sami nie zdajemy sobie z tego sprawy jak bardzo z takich odwiedzin móg∏by
ucieszyç si´ nasz sàsiad, który byç mo˝e sp´dzi∏
samotne Êwi´ta.
Ilona Szymaƒska

Nietypowe prezenty pod choink´
Zbli˝a si´ czas Êwiàt. Choinka, zapach piernika, pachnàca jemio∏a. Zbli˝a si´ równie˝ czas
prezentów dla najbli˝szych. Tych starannie wybranych, wymyÊlonych i precyzyjnie trafionych.
Ale czy zawsze?
Wydawa∏oby si´, ˝e zakup prezentu dla dziecka jest rzeczà najprostszà na Êwiecie. Sklepowe
pó∏ki a˝ si´ uginajà od ró˝nych gier, konsoli, zabawek reklamowanych w telewizji. Wybór nie
powinien nam sprawiaç najmniejszego problemu. Jednak po wnikliwej analizie okazuje si´, ˝e
gr´ sprezentowaliÊmy w zesz∏ym roku – a ta najnowsza zabawka wydaje dêwi´ki nie przystosowane do naszego ucha.
Wi´c w jaki sposób znaleêç ten jeden jedyny
prezent, który pozostanie w pami´ci naszego
dziecka jeszcze przez d∏ugie lata?
Okazuje si´, ˝e to wcale nie jest trudne. Nie
wszystkie prezenty sà drogie, i nie wszystkie mo˝na kupiç w sklepie z zabawkami. Nasza redakcja
przeprowadzi∏a sond´ wÊród czytelników Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich pod nazwà – „Najbardziej udany prezent dla mojego dziecka”.
Poni˝ej przedstawiamy wyniki:
Fotopuzzle ze zdj´cia
Wiele laboratoriów oferuje fotogad˝ety – mi´dzy innymi fotopuzzle. Dla naszej 5-letniej córeczki ten prezent by∏ strza∏em w 10-tk´. Sfoto-

grafowaliÊmy jej ulubionego misia. Ma∏a by∏a zachwycona. Uk∏ada∏a te puzzle tak d∏ugo, a˝ uda∏o jej si´ skoƒczyç. A potem znowu i znowu.
W tym roku zaplanowaliÊmy wi´ksze i z innym
zdj´ciem. Nie zapomn´ jej radoÊci kiedy dumnie
patrzy∏a na swoje ukoƒczone dzie∏o.
Monika B. – Mi´dzylesie
Gwiazdozbiór
Podczas kolacji Wigilijnej wymknà∏em si´
do pokoju mojego siostrzeƒca Mateusza i naklei∏em na suficie 80 gwiazdek Êwiecàcych w ciemnoÊci. Jak wielkie by∏o zdumienie ma∏ego, kiedy
po wieczorze pe∏nym emocji po∏o˝y∏ si´ do ∏ó˝ka i spojrza∏ w gór´. By∏ zachwycony – gwiazdki Êwiecà co noc – i nie ma ju˝ najmniejszych
problemów z zasypianiem! To by∏ prawdziwy
prezent roku.
Krzysztof W. – Marysin

Warsztaty dla ma∏ych naukowców
Prezenty dla moich dzieci wybiera∏em zawsze
w ostatniej chwili. W zesz∏ym roku postanowi∏em
troch´ bardziej si´ w to zaanga˝owaç. Znalaz∏em
ofert´ warsztatów z fizyki. Poniewa˝ mój syn mia∏
zawsze problem z tym przedmiotem, postanowi∏em zaryzykowaç. Wykupi∏em udzia∏ w warsztatach i kupon podarunkowy umieÊci∏em pod choinkà. Po rozpakowaniu prezentu widzia∏em ˝al
w oczach syna, gdy˝ spodziewa∏ si´ najnowszej
gry na konsol´. Nie zrazi∏em si´ jednak i postanowi∏em poczekaç. Po 4 zaj´ciach syn przyszed∏
do mnie i serdecznie mi podzi´kowa∏. Zrozumia∏
ca∏y sens przedmiotu, a na warsztatach bawi∏ si´
wyÊmienicie. Od tamtej pory ju˝ nigdy nie mia∏
problemów z tym przedmiotem!!
Witold D. – Falenica

Sesja zdj´ciowa
Moja córka Monika by∏a w ósmym miesiàcu
cià˝y. D∏ugo zastanawia∏am si´ nad prezentem,
który sprawi∏by jej najwi´kszà przyjemnoÊç. Przez
znajomych dowiedzia∏am si´ o mo˝liwoÊci sesji
zdj´ciowej dla przysz∏ych mam. Fotograf przyjecha∏ do niej do domu ze swoim sprz´tem. Wykona∏ sesj´, której wynikiem by∏o kilkadziesiàt profesjonalnie wykonanych zdj´ç. Córka by∏a zachwy-

Jak widaç, doskona∏ym prezentem nie musi
byç najnowsza konsola albo droga wycieczka do
Disneylandu. Wystarczy rozejrzeç si´ dooko∏a
i pomyÊleç – zapewne po chwili zastanowienia
sami b´dziemy wiedzieli, jaki prezent dla naszego
dziecka b´dzie mia∏ w sobie tà niepowtarzalnà
magi´ nadchodzàcych Êwiàt.
Ilona Szymaƒska

cj´, jakà odczu∏am wiele lat temu,
kiedy jeszcze jako dziecko, otrzyma∏am pamiàtkowy dyplom po
przejÊciu ostatniego z 236 kilometrów.
Rozpoczynamy w´drówk´ przy p´tli autobusowej (m.in. 125 i 525) w Mi´dzylesiu. Wchodzimy
w las po stronie stojàcego nieopodal najwi´kszego szpitala dzieci´cego w kraju – Centrum Zdrowia
Dziecka. Od strony drogi trudno mo˝e zobaczyç,
wi´c pewnie nie ka˝dy wie, ˝e na terenie Centrum
powstaje, budowana przez Fundacj´ Akogo, Klinika Budzik. B´dzie mia∏a ona za zadanie budzenie
dzieci pogrà˝onych w Êpiàczce. Otwarcie jest planowane ju˝ na wiosn´ przysz∏ego roku.
Âcie˝ka biegnie poczàtkowo przez dosyç m∏ody las sosnowy. Sosna zresztà jest w krajobrazie
Parku najliczniejsza. Trudno si´ dziwiç, skoro najcz´Êciej wyst´pujàcymi tu glebami sà tzw. gleby
bielicowe (utworzone na piaskach, ma∏o urodzajne). Takim warunkom sprosta niewiele drzew. Ca∏e szcz´Êcie, krajobraz Parku nie jest monotonny.
Wynios∏ym wydmom towarzyszà zabagnione
obni˝enia, takie jak to, które mijamy po oko∏o
dwóch kilometrach w´drówki. Zielony ¸ug, bo
o nim mowa, pi´knie prezentuje si´ równie˝ w zimowej szacie. Choç na drzewach nie ma ju˝ liÊci i ˝ycie w lesie jakby zamar∏o, to jednak nie
wszystkie ptaki odlecia∏y. Pozosta∏y sikory – bogatki i modre, dzi´cio∏y – np. czarne, wielkie, zielone, kowaliki, sójki i wiele innych.
Podà˝amy dalej na po∏udnie, a˝ do charakterystycznej wysokiej wydmy w sàsiedztwie zabudowaƒ Zbójnej Góry. Ponoç niegdyÊ pewien karcz-

marz napada∏ tutaj na bogatych podró˝nych.
Po zejÊciu z wydmy – krzy˝ówka szlaków; my
trzymamy si´ czerwonego. Kolejne trzy kilometry
do nast´pnego uroczyska to idealny odcinek
do rozmów – poczàtkowo wàska Êcie˝ka rozszerza si´, ∏askawie pozostajàc u stóp wydmy,
na którà tym razem nie musimy si´ wspinaç. Jak
inne podwarszawskie lasy, tak i ten teren by∏ na
przestrzeni dziejów Êwiadkiem tragicznych wydarzeƒ. Krzy˝, który mijamy, poÊwi´cony jest
pami´ci powstaƒców 1863 r. oraz ˝o∏nierzom
polskim poleg∏ym w latach 1920 i 1939. Dochodzimy do najpi´kniejszego chyba miejsca na trasie naszej wycieczki – Bia∏ego ¸ugu. NiegdyÊ
s∏owo „∏ug” oznacza∏o moczary, trudno dost´pne, nadrzeczne ∏àki. Kolor bia∏y pojawi∏ si´ w nazwie tego urokliwego miejsca prawdopodobnie
od wyst´pujàcej tu bia∏ej we∏nianki, roÊliny charakterystycznej dla torfowisk wysokich (zasilanych wy∏àcznie wodami opadowymi). Szlak
okrà˝a torfowisko i po oko∏o dwóch kilometrach,
mijajàc pochodzàce z I i II wojny Êwiatowej
schrony, dochodzimy do Wiàzowny. Stàd mo˝na
wróciç od razu autobusami podmiejskimi do
Warszawy lub te˝ zjeÊç wczeÊniej obiad, np.
w znanej w okolicy restauracji „Mazowsze”. Wiàzowna poszczyciç si´ mo˝e zabytkowym koÊcio∏em w stylu empire, wybudowanym pod koniec
XVIII wieku, oraz nieudost´pnionym niestety
do zwiedzania parkiem z pa∏acem Lubomirskich.
Trasa liczy oko∏o 10 km, czas przejÊcia wynosi oko∏o trzech godzin.
Ma∏gorzata Matyka

Zimowe w´drówki
Nie da si´ ukryç, ˝e przysz∏a zima. Najcz´Êciej
nie jest to nasza ulubiona pora roku, wolimy raczej
okryç si´ kocem, zaparzyç dobrà herbat´ i pozostaç w domu ni˝ wybieraç si´ na jakieÊ w´drówki.
Ja jednak zapraszam dziÊ Paƒstwa do zimowych
spacerów. Zw∏aszcza ˝e Êwi´towanie bardzo temu
sprzyja. Nic tak dobrze nie robi na przejedzenie, jak
odrobina ruchu. Przy g∏´bokim Êniegu trudno oczywiÊcie spacerowaç po lesie, ale przecie˝ sà jeszcze
narty biegowe. Mo˝e warto si´ w nie zaopatrzyç?
Znane powiedzenie mówi „cudze chwalicie,
swego nie znacie”. Aby wi´c uniknàç takiego zarzutu, proponuj´ najpierw spacery po naszym
rodzimym Mazowieckim Parku Krajobrazowym.
Wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym oraz
Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym tworzy
on wokó∏ Warszawy Zielony PierÊcieƒ, dzi´ki
któremu do stolicy nap∏ywa dolinà Wis∏y bogate
w tlen i olejki eteryczne powietrze. Rola „naszego” Parku jest wi´c ogromna.
Na pierwszà wycieczk´ wybra∏am tras´ czerwonym szlakiem z Mi´dzylesia do Wiàzowny. Jest to
fragment tzw. Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej, tworzàcej dooko∏a stolicy p´tl´ d∏ugoÊci 236 km. Trzy lata temu Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze ustanowi∏o trójstopniowà odznak´ dla piechurów podà˝ajàcych tà trasà.
Wystarczy przejÊç 50 km, zwiedziç jednà ze wskazanych miejscowoÊci i ju˝ mo˝na ubiegaç si´
o „bràzowy medal”. Ja do dziÊ pami´tam satysfak-

cona. Ma teraz pamiàtk´ na ca∏e ˝ycie, a ja zaraz
po narodzinach umówi∏am si´ na sesj´ mojego
ukochanego wnuczka Damianka. Jego przeÊliczne
zdj´cia zdobià teraz mój kominek.
Wies∏awa K. – Anin
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Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Wawer
Wyniki szczegó∏owe w okr´gu
wyborczym nr 1 (os. Las, Marysin)
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
– 330 g∏osów
Widerska Anita Agnieszka -175 g∏osów
Asfal Renata Gra˝yna – 32 g∏osy
J´drzejewska Joanna – 47 g∏osów
Werner Janina – 17 g∏osów
Lesiak Jan – 29 g∏osów
Bojanowicz Teresa Marianna – 30 g∏osów
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY
PLATFORMA OBYWATELSKA RP
– 2 285 g∏osów
Zaboklicki Przemys∏aw Mi∏osz – 743 g∏osy
Gàsiorowski Piotr Robert – 349 g∏osów
Kurpios Marcin Jacek – 364 g∏osy
Ksi´˝opolski Pawe∏ Zbigniew – 249 g∏osów
Blautenberg Leszek Zenon – 105 g∏osów
Hamernik Ma∏gorzata Bo˝ena – 115 g∏osów
Zajàczkowski Ryszard Stanis∏aw – 15 g∏osów
Zajàc Justyna Bogna – 152 g∏osy
Dybkowska Gra˝yna Ewa – 148 g∏osów
Zieliƒski Waldemar Andrzej – 45 g∏osów
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå
– 1 992 g∏osy
Werbanowski Rafa∏ Zbigniew – 374 g∏osy
Debert Jerzy Andrzej – 391 g∏osów
Kalwarczyk Edward – 320 g∏osów
Dalkowska Ma∏gorzata Maria – 75 g∏osów
Jaworowska-Górska Monika – 83 g∏osy
Gàsiorowski Jan – 258 g∏osów
Kacprowicz Tadeusz – 12 g∏osów
Ryniewicz Magdalena Dorota – 39 g∏osów
Jurkiewicz Cezary Andrzej – 440 g∏osów
Lista nr 34 – KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW WAWERSKA INICJATYWA
SAMORZÑDOWA – 546 g∏osów
Wolf-Jedynak Izabella – 181 g∏osów
Staszewska El˝bieta – 87 g∏osów
Dawidziuk Rados∏aw Artur – 12 g∏osów
J´drzejewska Ewa -129 g∏osów
Witczak Alicja Ewa – 7 g∏osów
Dopiera∏a-Pipczyƒska Edyta Marlena
– 35 g∏osów
Feraƒski Zygmunt – 49 g∏osów
Grzegorczyk-Nurek Marzena Ewa – 22 g∏osy
MoÊcicka Beata Dorota – 24 g∏osy
Lista nr 35 – KOMITET WYBORCZY
„WAWER 2002” – 730 g∏osów
Jarczyƒski Lucjan – 93 g∏osy
Rola Kamila – 179 g∏osów
Danielewicz Jerzy – 60 g∏osów
Zdzieb∏owska Anna – 87 g∏osów
Pasoƒ Ma∏gorzata – 39 g∏osów
Siedlecka Ewa Teresa – 33 g∏osy
Wojtasiewicz Agata – 33 g∏osy
Wiàcek Leszek – 11 g∏osów
Korycka Laura – 46 g∏osów
Rostek Marta – 149 g∏osów

Kowalski Pawe∏ S∏awomir – 33 g∏osy
Na∏´cka-Ring Ingeborg – 44 g∏osy
Asfal Krzysztof Marek – 9 g∏osów
Lesiak Janina – 57 g∏osów
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY
PLATFORMA OBYWATELSKA RP
– 2 504 g∏osy
Grudzià˝ Micha∏ – 603 g∏osy
Baraniewski Leszek Piotr – 504 g∏osy
So∏tysiak Micha∏ Jerzy – 242 g∏osy
Sko∏o˝yƒska Ewa Gra˝yna – 304 g∏osy
Hrycan Gra˝yna Barbara – 195 g∏osów
Kruszewski Patryk Jakub – 78 g∏osów
Wolska Agata Jadwiga – 326 g∏osów
Gerulewicz Grzegorz Jan – 22 g∏osy
Gacyk Maciej – 230 g∏osów
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå
– 1 311 g∏osów
Plakwicz Andrzej Wies∏aw – 356 g∏osów
Kacprowicz S∏awomir Stanis∏aw
– 499 g∏osów
St´pieƒ Maciej Stanis∏aw – 169 g∏osów
Wielogórski Waldemar Grzegorz – 73 g∏osy
Leszko Wies∏aw – 45 g∏osów
Zalewski Grzegorz Maksymilian – 60 g∏osów
Grodecki Janusz Marek – 109 g∏osów
Lista nr 34 – KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW WAWERSKA INICJATYWA
SAMORZÑDOWA – 1 117 g∏osów
Gójski Zdzis∏aw – 553 g∏osy
Wilczyƒska Henryka Urszula – 168 g∏osów
Zakrzewska Wanda – 125 g∏osów
Roszkowski Józef – 58 g∏osów
Strzeliƒski Jan – 37 g∏osów
Prusakowska Bo˝ena Hanna – 94 g∏osy
Migut Wies∏aw Tadeusz – 20 g∏osów
Kosowska Jadwiga – 16 g∏osów
Malinowski Krzysztof – 13 g∏osów
Zabrzyjewski Maciej – 33 g∏osy
Lista nr 35 – KOMITET WYBORCZY
„WAWER 2002” – 856 g∏osów
Zajàc Adam – 134 g∏osy
Tobijasz Waldemar – 157 g∏osów
Kurek Beata – 142 g∏osy
Miara Anna – 58 g∏osów
Jesiotr Pawe∏ – 30 g∏osów
Zi´ba Anna – 71 g∏osów
Kowalski Adam Antoni – 16 g∏osów
Gotowiec Miros∏aw – 175 g∏osów
Jankowski Krzysztof – 73 g∏osy

Wyniki szczegó∏owe w okr´gu
wyborczym nr 3 (os. Anin,
Mi´dzylesie, RadoÊç)

Wyniki szczegó∏owe w okr´gu
wyborczym nr 2 (os. Wawer,
Sadul, Zerzeƒ, NadwiÊle)

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
– 477 g∏osów
Lesiak Micha∏ Jan – 206 g∏osów
Wachowicz Ma∏gorzata Rozalia – 117 g∏osów
Be∏c-KoÊla Ewa – 31 g∏osów
Maniecki Mariusz Jacek – 17 g∏osów
Konopka Izaella Barbara – 72 g∏osy
Surowiecki Andrzej Lucjan – 34 g∏osy

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
– 245 g∏osów
Maicki Miron – 102 g∏osy

Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY
PLATFORMA OBYWATELSKA RP
– 3 636 g∏osów
Szczepaƒski Norbert – 825 g∏osów
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Marczewski Miros∏aw – 264 g∏osy
Wieczorek Micha∏ Krzysztof – 123 g∏osy
Chodecka Hanna Maria – 436 g∏osów
Nerc Marek – 256 g∏osów
Kaszuba Pawe∏ Jan – 575 g∏osów
Karniewska Barbara – 101 g∏osów
Kucz Jakub Pawe∏ – 42 g∏osy
Jeziorski ¸ukasz Tomasz – 121 g∏osów
Zajàczkowska Aneta – 113 g∏osów
Sadomski Jacek Jerzy – 243 g∏osy
Sierajewski Jacek Andrzej – 15 g∏osów
¸adyko Magdalena Maria – 134 g∏osy
Gwadera Rados∏aw Witold – 105 g∏osów
Kubik ¸ukasz Piotr – 283 g∏osy
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå
– 2 359 g∏osów
Kulesza Maciej Piotr – 663 g∏osy
Skotnicki Tadeusz Maksymilian – 264 g∏osy
Krasnowolski Andrzej Jan – 288 g∏osów
Karpiƒski S∏awomir Kajetan Wies∏aw
– 146 g∏osów
Olszewski Andrzej Antoni – 107 g∏osów
Ga∏da Janusz Krzysztof – 251 g∏osów
Paw∏owska Halina – 152 g∏osy
Boksa Jerzy Wojciech – 12 g∏osów
˚u∏awnik Marcin Bogus∏aw – 33 g∏osy
Talarek Mariusz Stanis∏aw – 187 g∏osów
Wielogórska Luiza Maria – 22 g∏osy
Kacprowicz Hanna Zofia – 21 g∏osów
Popek Ryszard Bernard – 34 g∏osy
Szulc-Beck Ewa Irmina – 44 g∏osy
Wardzyƒski Tomasz Ludwik – 135 g∏osów
Lista nr 34 – KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW WAWERSKA INICJATYWA
SAMORZÑDOWA – 1 551 g∏osów
Barciƒski Janusz Bogdan – 189 g∏osów
Sierakowska Gra˝yna Teresa – 307 g∏osów
Bilska-Cudny Ewa Renata – 104 g∏osy
Cyngot Stanis∏awa – 149 g∏osów
Kaliciƒska Danuta – 136 g∏osów
Papis-Kozelska Zofia Barbara – 142 g∏osy
Fic Iwona Ma∏gorzata – 71 g∏osów
Kwiatek Jacek – 25 g∏osów
Ulmer-Tomasiewicz Maria Ewa – 44 g∏osy
Borkowska Katarzyna Ewa – 60 g∏osów
Broniatowski Andrzej – 100 g∏osów
Dàbrowska Bo˝ena Maria – 38 g∏osów
W´g∏owska Iwona Jolanta – 6 g∏osów
Zielonka Agnieszka – 102 g∏osy
Bielicki W∏adys∏aw – 51 g∏osów
Walczyk-Signori Lilianna Julitta
– 27 g∏osów
Lista nr 35 – KOMITET WYBORCZY
„WAWER 2002” – 909 g∏osów
Domaƒski Wies∏aw – 252 g∏osy
Borkowski Janusz – 78 g∏osów
Lewandowska El˝bieta – 92 g∏osy
Wàsowska Ma∏gorzata – 59 g∏osów
Ciukta Andrzej Tadeusz – 20 g∏osów
Gàska Dariusz – 142 g∏osy
Poniatowicz Tomasz – 20 g∏osów
Ba∏kowiec Izydor – 32 g∏osy
Krasieƒko Adam Andrzej – 13 g∏osów
Kryƒska Marianna – 17 g∏osów
Jarzy∏o Krzysztof – 27 g∏osów
Samson Marek – 19 g∏osów
Solecki Eryk – 31 g∏osów
Kaêmierczak Justyna – 33 g∏osy
Rybarczyk Henryk – 23 g∏osy
Roso∏owski Pawe∏ – 51 g∏osów

Lista nr 36 – KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW PONADPARTYJNA
INICJATYWA M¸ODYCH – 220 g∏osów
Dumieƒski Marcin – 59 g∏osów
Stachurski Norbert – 50 g∏osów
Rzepiƒski Micha∏ – 18 g∏osów
Kurkowski Wojciech – 3 g∏osy
P´kul Ewa – 90 g∏osów

Wyniki szczegó∏owe w okr´gu
wyborczym nr 4 (os. Miedzeszyn,
Aleksandrów, Falenica)
Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
– 261 g∏osów
Bojanowicz Piotr Rados∏aw – 159 g∏osów
Ka∏uski Piotr – 22 g∏osy
Nowicka Anna Katarzyna – 49 g∏osów
Konopka Karol Jerzy – 15 g∏osów
Ha∏uszczak Eugeniusz Adam – 16 g∏osów
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY
PLATFORMA OBYWATELSKA RP
– 2 164 g∏osy
Jankowski Jaros∏aw Juliusz – 295 g∏osów
Waligóra Joanna Alicja – 347 g∏osów
Wojda Andrzej – 358 g∏osów
Godus∏awski Adam Piotr – 519 g∏osów
Wilczyƒski Marek Konstanty – 224 g∏osy
Wàsowski Piotr Pawe∏ – 185 g∏osów
Rakoczy Henryk Czes∏aw – 60 g∏osów
Grzegdala Andrzej Marian – 21 g∏osów
Pieƒkowski Jan – 155 g∏osów
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOÂå
– 1 357 g∏osów
Zalewski W∏odzimierz Jacek – 578 g∏osów
Seferyƒska Izabella Maria -162 g∏osy
Przonek Wies∏awa – 242 g∏osy
Sadowska Maria – 42 g∏osy
Mik∏aszewicz Lech Janusz – 161 g∏osów
Machay-Blicharska Gra˝yna – 30 g∏osów
¸´towska-Jaroni Anna Zofia – 86 g∏osów
Maciejowska Maria Janina – 11 g∏osów
Jankowski Marcin Karol – 45 g∏osów
Lista nr 34 – KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW WAWERSKA INICJATYWA
SAMORZÑDOWA – 1 143 g∏osy
Kroszczyƒska Helena – 327 g∏osów
Weso∏owski Bart∏omiej Kazimierz
– 316 g∏osów
Pi∏ka Krzysztof – 187 g∏osów
Wiktorowski Wojciech – 29 g∏osów
Kamiƒski Wojciech – 22 g∏osy
¸aszczewska Jolanta Krystyna – 32 g∏osy
Walerczuk Gra˝yna – 59 g∏osów
Pyza Mieczys∏aw – 42 g∏osy
Wiatr Marta – 86 g∏osów
Buczyƒski Miko∏aj Janusz – 43 g∏osy
Lista nr 35 – KOMITET WYBORCZY
„WAWER 2002” – 594 g∏osy
Godlewski Wojciech Dariusz – 205 g∏osów
Jarzymowska-Ka∏udowa Ewa – 47 g∏osów
Julewicz Andrzej – 45 g∏osów
Fiejka Ireneusz – 170 g∏osów
Szymaƒski Miko∏aj – 14 g∏osów
Marciniak El˝bieta – 51 g∏osów
Karczewski Adam – 19 g∏osów
Armatys Maria Jolanta – 15 g∏osów
Borzewska Beata – 20 g∏osów
Luboiƒski Rafa∏ – 8 g∏osów

Sylwetki nowych radnych
Leszek Baraniewski (PO)
– 49 lat. W wyborach zdoby∏ 504 g∏osy (8,35% g∏osów w okr´gu). Radny
w kadencji 2002–2006.
Przewodniczàcy Rady Osiedla NadwiÊle.

Zdzis∏aw Gójski (WIS) – 57
lat, dotychczasowy zast´pca Burmistrza Dzielnicy.
W wyborach zdoby∏ 553 g∏osy (9,17% g∏osów w okr´gu). Przewodniczàcy Rady
Osiedla Wawer.

Hanna Chodecka (PO)
– 58 lat, dotychczasowa
radna dzielnicy. W wyborach zdoby∏a 436 g∏osów
(4,76% g∏osów w okr´gu).
W poprzedniej kadencji
przewodniczàca Komisji
Spo∏ecznej. Cz∏onkini Rady
Osiedla RadoÊç.

Micha∏ Grudzià˝ (PO) – 31
lat, dotychczasowy radny
dzielnicy. W wyborach zdoby∏ 603 g∏osy (10% g∏osów
w okr´gu). W poprzedniej
kadencji przewodniczàcy
Komisji Rewizyjnej.

Jerzy Debert (PiS) – 56 lat,
dotychczasowy radny dzielnicy. W wyborach zdoby∏
391 g∏osów (6,65% g∏osów
w okr´gu). Cz∏onek Rady
Osiedla Marysin Po∏udniowy, dzia∏acz TPD Wawer.
Wies∏aw Domaƒski (Wawer 2002) – 71 lat. W wyborach zdoby∏ 252 g∏osy
(2,75% g∏osów w okr´gu)
By∏y radny Dzielnicy i Gminy Wawer.

Piotr Gàsiorowski (PO)
– 31 lat, dotychczasowy
radny dzielnicy. W wyborach zdoby∏ 349 g∏osów
(5,93% g∏osów w okr´gu).
W poprzedniej kadencji
przewodniczàcy Komisji
Bud˝etowej.
Adam Godus∏awski (PO)
– 30 lat, dotychczasowy
radny dzielnicy. W wyborach zdoby∏ 519 g∏osów
(9,40% g∏osów w okr´gu)
W poprzedniej kadencji zast´pca Przewodniczàcego
Rady.
Miros∏aw Gotowiec (Wawer 2002) – 43 lata. W wyborach zdoby∏ 175 g∏osów
(2,90% g∏osów w okr´gu).

Cezary Jurkiewicz (PiS) –
47 lat. W wyborach zdoby∏
440 g∏osów (7,48% g∏osów w okr´gu). Cz∏onek
Rady Osiedla Marysin Po∏udniowy.
S∏awomir
Kacprowicz
(PiS) – 48 lat. W wyborach
zdoby∏ 499 g∏osów (8,27%
g∏osów w okr´gu).

Pawe∏ Kaszuba (PO) – 30
lat. W wyborach zdoby∏
575 g∏osów (6,28% g∏osów
w okr´gu). Radny w kadencji 2002–2006.

Andrzej
Krasnowolski
(PiS) – 61 lat, dotychczasowy radny dzielnicy.
W wyborach zdoby∏ 288
g∏osów (3,15% g∏osów
w okr´gu). Cz∏onek Rady
Osiedla Anin.
Helena
Kroszczyƒska
(WIS) – 62 lata. W wyborach zdoby∏a 327 g∏osów
(5,92% g∏osów w okr´gu).

¸ukasz Kubik (PO) – 23
lata. W wyborach zdoby∏
283 g∏osy (3,09% g∏osów
w okr´gu). Cz∏onek Rady
Osiedla Miedzeszyn.

Maciej Kulesza (PiS) – 31
lat, dotychczasowy radny
dzielnicy. W wyborach zdoby∏ 663 g∏osy (7,24% g∏osów w okr´gu).
Marcin Kurpios (PO) – 37
lat, dotychczasowy radny
dzielnicy. W wyborach zdoby∏ 364 g∏osy (6,19% g∏osów w okr´gu). W poprzedniej kadencji przewodniczàcy Komisji ¸adu Przestrzennego i Statutowej. Przewodniczàcy Rady Osiedla Marysin Pó∏nocny.
Gra˝yna Sierakowska (WIS)
– 56 lat, dotychczasowa
radna dzielnicy. W wyborach
zdoby∏a 307 g∏osów (3,35%
g∏osów w okr´gu). W poprzedniej kadencji przewodniczàca Komisji OÊwiaty.
Norbert Szczepaƒski (PO)
– 32 lata, dotychczasowy
radny dzielnicy. W wyborach zdoby∏ 825 g∏osów
(9,01% g∏osów w okr´gu).
W poprzedniej kadencji
Przewodniczàcy Rady.
Joanna Waligóra (PO) –
52 lata, w wyborach zdoby∏a 347 g∏osów (6,29%
g∏osów w okr´gu).
Andrzej Wojda (PO) – 57
lat, dotychczasowy radny
dzielnicy. W wyborach zdoby∏ 358 g∏osów (6,49% g∏osów w okr´gu). W poprzedniej kadencji przewodniczàcy Komisji Inwestycyjnej.
Przemys∏aw Zaboklicki
(PO) – 34 lata, dotychczasowy zast´pca Burmistrza
Dzielnicy. W wyborach
zdoby∏ 743 g∏osy (12,63%
g∏osów w okr´gu).
W∏odzimierz Zalewski (PiS)
– 51 lat, dotychczasowy
radny dzielnicy. W wyborach
zdoby∏ 578 g∏osów (10,47%
g∏osów w okr´gu). W poprzedniej kadencji zast´pca
Przewodniczàcego Rady.
èród∏o: internet, materia∏y wyborcze
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Pierwsza sesja nowej Rady Dzielnicy
Pierwszego grudnia wieczorem rozpocz´∏a si´ pierwsza sesja nowo wybranej Rady Dzielnicy Wawer. Na sesj´
przybyli radni, ust´pujàcy Zarzàd Dzielnicy, mieszkaƒcy
oraz pe∏nomocnik Prezydenta
Warszawy, Marcin Wojdat,
który rozpoczà∏ sesj´, po czym przekaza∏
g∏os radnemu seniorowi – Wies∏awowi Domaƒskiemu.
Radny senior pogratulowa∏
wyboru wszystkim radnym
i zwróci∏ si´ do przewodniczàcej dzielnicowej komisji wyborczej, Agaty Witki, o odczytanie
komunikatu o wyborze radnych. Po odczytaniu komunikatu radni otrzymali pisemne potwierdzenie o wyborze i z∏o˝yli
Êlubowanie.

Po przerwie nastàpi∏y wybory Przewodniczàcego Rady. Jedynym zg∏oszonym kandydatem
by∏ Norbert Szczepaƒski, który otrzyma∏ 16
g∏osów za, przy szeÊciu wstrzymujàcych si´.
Przed zamkni´ciem obrad zg∏oszono przewodniczàcemu powstanie trzech klubów radnych:
PO, PiS i WIS.
mjk

Koniec „Rosyjskiej ruletki”?
„Rosyjskà ruletkà” nazwana zosta∏a sytuacja
jaka mia∏a miejsce na skrzy˝owaniu Lucerny /
Kadetów/ Trakt Lubelski. Takie sformu∏owanie
pad∏o z ust jednej z radnych miejskich w czasie
rozmowy na temat skrzy˝owania, kilka miesi´cy
temu. Po paru miesiàcach staraƒ wielu osób
chyba w koƒcu mo˝na powiedzieç: Uda∏o si´!

Powsta∏o rondo, które ma na celu popraw´ bezpieczeƒstwa ruchu drogowego w tym miejscu.
Zacznijmy jednak od poczàtku. Lucerny by∏a kiedyÊ spokojnà ulicà, po której mo˝na by∏o bez obaw
jeêdziç rowerem. Jednak nadszed∏ czas, ˝e zbudowano przed∏u˝enie ulicy w kierunku Wa∏u Miedzeszyƒskiego, ∏àczàc ulic´ Wàbrzeskà nowym Êladem z Traktem Lubelskim. Obecnie nowy odcinek
ulicy Wàbrzeskiej nazywany jest ulicà Kadetów,
która istnia∏a ju˝ wczeÊniej w osiedlu Las. Zbudowano te˝ Tras´ Siekierkowskà. Tym samym nowy
ciàg komunikacyjny sta∏ si´ atrakcyjnà alternatywà
dla ciàgle zakorkowanej ulicy P∏owieckiej. Ruch
na ca∏ym ciàgu wzrós∏ kilkukrotnie i w tym samym
czasie spad∏o bezpieczeƒstwo ruchu drogowego.
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Szczególnie niebezpieczne sta∏o si´ skrzy˝owanie Kadetów / Lucerny / Trakt Lubelski, gdzie w roku 2008 dosz∏o do oko∏o 80 zdarzeƒ drogowych,
a w nast´pnym roku by∏o ich ju˝ o 10 wi´cej.
G∏ównym powodem spadku bezpieczeƒstwa
ruchu by∏o pozostawienie pierwszeƒstwa przejazdu Traktem Lubelskim oraz z∏a widocznoÊç
przed samym skrzy˝owaniem.
Jako mieszkaniec okolic skrzy˝owania postanowi∏em coÊ z tym zrobiç.
Zaczà∏em interweniowaç u radnych dzielnicowych, miejskich oraz w urz´dach odpowiedzialnych
za to miejsce. Poczàtkowo nie dawa∏o to skutku, ale
z czasem zosta∏y zaproponowane dwie koncepcje:
– tymczasowe Êwiat∏a,
– tymczasowe „minirondo”.
W koƒcu wybrano opcj´ numer dwa i w lipcu
tego roku in˝ynier ruchu podpisa∏ si´ pod projektem organizacji ruchu. Po czterech miesiàcach,
dnia 26 listopada 2010 roku, zacz´∏y si´ prace.
Skrzy˝owanie zosta∏o zamkni´te na 7 dni, do
4 grudnia 2010 roku.
Linie autobusowe 119, 142, 213, 305, 702,
N72 oraz ruch indywidualny zosta∏y skierowane
na objazdy. W zamian powsta∏y zast´pcze linie
Z-1 i Z-2 dowo˝àce mieszkaƒców Lucerny
i Traktu Lubelskiego w okolice skrzy˝owania.
W ciàgu siedmiu dni powsta∏o ma∏e rondo
o Êrednicy wewn´trznej 9 metrów, zewn´trznej 19
metrów. Utworzono te˝ dwa azyle dla pieszych na
wlocie ulicy Kadetów i Traktu Lubelskiego, patrzàc
od ulicy P∏owieckiej. Na pozosta∏ych dwóch wlotach, z braku miejsca powstanà tylko same „zebry”.
Sama wyspa centralna na rondzie zosta∏a wy∏o˝ona kostkà, wi´c mo˝na teoretycznie przez nià przejechaç, w razie jakichÊ kryzysowych sytuacji. Nowa
jezdnia ma 5 metrów szerokoÊci i jest podwy˝szona o 10 centymetrów, w porównaniu do sytuacji

Nocna i Êwiàteczna pomoc
lekarska i piel´gniarska
Mieszkaƒcy dzielnicy Wawer ubezpieczeni
w NFZ mogà w razie nag∏ej zaistnia∏ej potrzeby
skorzystaç, w nocy oraz w dni Êwiàteczne, z pomocy lekarskiej (w tym pediatrycznej) i piel´gniarskiej w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. ˚egaƒskiej 2 c (Mi´dzylesie) tel. (22) 615-78-76.
NFZ Êwiadczy równie˝ nocnà i Êwiàtecznà
wyjazdowà pomoc lekarskà i piel´gniarskà. Wizyty nale˝y zamawiaç pod nast´pujàcymi nr tel.:
• (22) 888-29-20 pomoc lekarska
• (22) 535-91-47 pomoc piel´gniarska
Ww. nr tel. czynne sà w godzinach dy˝urów, czyli w dni powszednie 18.00–8.00 oraz
w soboty, niedziele i Êwi´ta ca∏odobowo.
Pogotowie ratunkowe mo˝na wezwaç
dzwoniàc pod nr tel.: 999 lub 112.
Ponadto w Warszawie ostry dy˝ur stomatologiczny pe∏nià nast´pujàce poradnie:
• Prywatna Przychodnia Lekarska
Stefana Bry∏y 6
Tel.(22) 857 48 48
• Poradnia Rodzinna Zdrowie
Kondratowicza 27 B
Tel.(22) 814 58 16
• Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej
Lecznica Stomatologiczna Goc∏aw
Fieldorfa 5
Tel.(22) 671 46 65
W powy˝szych poradniach pacjent powinien
byç przyj´ty w nag∏ych przypadkach w dzieƒ
powszedni w godz. 19.00–7.00, w sobot´, niedziel´ i Êwi´ta dy˝ur pe∏niony jest ca∏odobowo.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl
sprzed budowy ronda. Warstwa Êcieralna jezdni
ma byç wykonana w póêniejszym terminie, poniewa˝ ze wzgl´du na obecne warunki pogodowe,
nie jest to mo˝liwe w tym roku. Prawdopodobnie
nastàpi to ju˝ wiosnà 2011 r., w jednà noc. W tym
czasie skrzy˝owanie b´dzie wy∏àczone z ruchu.
Docelowo po przebudowie Traktu Lubelskiego, do roku 2014, majà powstaç azyle na pozosta∏ych wlotach, powstanà te˝ prawoskr´ty na
wszystkich wlotach, Êcie˝ka rowerowa po zachodniej stronie ronda, zatoka przystankowa
na ulicy Lucerny w kierunku Sadula oraz miejsca
parkingowe przy Lucerny, wzd∏u˝ pó∏nocnego
kraƒca jezdni. Utworzone zostanie te˝ odwodnienie ca∏ego skrzy˝owania, poprzez wprowadzenie „deszczówki” do kana∏ów zbiorczych.
Jak widaç, mamy za sobà pierwszy etap
przebudowy skrzy˝owania, za cztery lata czeka
nas drugi. Na pewno poprawi si´ bezpieczeƒstwo na samym skrzy˝owaniu, ju˝ teraz, chocia˝by ze wzgl´du na uspokojenie ruchu. W jakim stopniu, przekonamy si´ wkrótce.
Historia ronda pokazuje, ˝e op∏aca si´ naciskaç na urz´dników czy radnych w nurtujàcych
nas sprawach, do czego Paƒstwa zach´cam.
Krzysztof Soko∏owski

Rocznica niemieckiej zbrodni w Wawrze
Tragedia wydarzy∏a si´
w nocy z 26 na 27 grudnia.
W odwecie za zabicie dwu
niemieckich ˝andarmów
w karczmie przy ulicy Widocznej w Wawrze hitlerowcy zamiast Êcigaç znanych
z imienia i nazwiska sprawców, przeprowadzili w miejscu zabójstwa karnà ekspedycj´, ob∏aw´, w której mieli byç uj´ci wszyscy m´˝czyêni w wieku
od 16 do 70 lat. Ostatecznie Niemcy zatrzymali
sto kilkadziesiàt osób zebranych po domach
w Wawrze, Aninie, Marysinie Wawerskim i Zastawie. Przeprowadzony w poÊpiechu, na komendzie policji w Aninie proces przyniós∏ wyrok
Êmierci dla wszystkich niewinnych, schwytanych osób. Skazaƒców trzymano na placu komendantury w Aninie. Partiami po oko∏o 10 osób odprowadzano na pusty plac przy
ulicy Spi˝owej (obecnie ulica
27 Grudnia) i tam rozstrzeliwano w Êwietle reflektorów
samochodowych.
Napis „Wawer pomÊcimy”
lub tylko litera W na murach
Warszawy to pierwszy przejaw buntu mieszkaƒców stolicy, którzy zrozumieli, jakie
prawo stanowiç b´dzie okupant i jakà rol´ pe∏niç b´dà
mieszkaƒcy Warszawy.

Tragedia w Wawrze to dla
nas symbol walki i oporu
wobec si∏y okupanta. O tym,
jak g∏´boko w ÊwiadomoÊci
zaistnia∏y te wydarzenia,
Êwiadczy∏ herb by∏ej Gminy
Wawer. Umieszczono tam
w prawym polu czerwony
ceglany mur z literà W w kolorze z∏otym. Jest to w∏aÊnie
nawiàzanie do zbrodni wawerskiej dokonanej przez
w∏adze hitlerowskie 27 XII
1939 r. na 107 niewinnych
mieszkaƒcach.
Co jeszcze jesteÊmy winni ofiarom tej tragedii? Ho∏d
i pami´ç tych dni i tych ofiar.

W∏odzimierz Zalewski

Plaga wy∏udzeƒ „na wnuczka”
- bàdê czujny, by nie daç si´ oszukaç
23 listopada, w Klubie Kultury „Anin” funkcjonariusze Dzielnicowej Komendy Policji – aspiranci Jaros∏aw Florczak i Beata ˚urawska-Kucza oraz dzielnicowy Anina, Bogus∏aw Kostecki – zdradzili sztuczki oszustów, którzy podajàc si´ za wnuków, bratanków bàdê siostrzeƒców, potrafià wy∏udziç
od seniora nawet 40 tys. z∏.
Scenariusz tego typu przest´pstw jest zazwyczaj
podobny. Naciàgacz wyszukuje w ksià˝ce telefonicznej osob´ o imieniu, które mog∏oby wskazywaç na s´dziwy wiek w∏aÊciciela, wykr´ca numer
i wita si´: „Dzieƒ dobry ciociu/wujku/babciu/
dziadku. Czy wiesz kto dzwoni?”. NieÊwiadomy zasadzki senior odpowiada zazwyczaj: „Ach tak, to ty
Kasiu/Tomku/Olu/Janku”, zdradzajàc tym samym
autentyczne imi´ wnuka. Kiedy zorientuje si´, ˝e
g∏os w s∏uchawce brzmi obco, z∏odziej zapewnia,
˝e to z powodu chrypy lub nadszarpni´tego zdrowia. Nast´pnie, jeÊli ofiara „∏yknie haczyk”, oszust
prosi jà o po˝yczenie gotówki – kilku, czasem kilkudziesi´ciu tys. z∏. Nag∏à potrzeb´ t∏umaczy pilnym interesem, niepowtarzalnà sytuacjà bàdê po
prostu awarià samochodu. Kiedy dobroduszny i ∏atwowierny senior uwierzy w wymyÊlonà histori´,
przest´pca dodaje, ˝e nie b´dzie móg∏ stawiç si´
po pieniàdze osobiÊcie, a gotówk´ odbierze za niego

W opowiadaniach przewija si´ jeszcze jeden szczegó∏ tamtej nocy. W prowadzonym procesie natkni´to
si´ na niemiecko brzmiàce
nazwisko. Wyznanie ewangelickie i dobra znajomoÊç
j´zyka niemieckiego przes∏uchiwanej osoby spowodowa∏y przedstawienie jej
propozycji, ˝e nie zostanie
zabita, gdy g∏oÊno oÊwiadczy, ˝e jest Niemcem. Mimo
kilkakrotnych namów, nawet
tu˝ przed rozstrzelaniem,
Daniel Gering, bo tak nazywa∏a si´ ofiara niemieckiej
zbrodni, oÊwiadczy∏ stanowczo: „Jestem Polakiem”. Zginà∏ tak jak inni.
WÊród rozstrzelanych byli uczniowie i studenci,
robotnicy, rolnicy, kupcy, w∏aÊciciele domów,
urz´dnicy, in˝ynierowie i lekarze. Najm∏odszy
mia∏ 15 lat, a szeÊciu powy˝ej 60 lat. We wspólnych mogi∏ach spocz´li obok siebie katolicy,
ewangelik, prawos∏awny i wyznawcy judaizmu.
Polacy, ˚ydzi i Rosjanin, w wi´kszoÊci obywatele
polscy, ale tak˝e dwóch obywateli amerykaƒskich.
Pami´tajmy szczególnie w tych dniach,
w tych miejscach o naszej to˝samoÊci narodowej, bo mamy naszà chlubnà histori´, którà mo˝emy si´ szczyciç wÊród narodów Europy.

kolega/kole˝anka. Nast´pnie odpowiadajàcy opisowi
znajomy zg∏asza si´ po ustalonà kwot´, a kiedy ju˝ jà
dostanie, pr´dko ucieka. Dopiero wtedy senior orientuje si´, ˝e pad∏ ofiarà przest´pstwa.

Wy∏udzanie pieni´dzy od starszych ludzi to ju˝
niemal plaga. „Ostatni przypadek oszustwa
«na wnuczka» mia∏ w Wawrze miejsce dzieƒ
przed naszym spotkaniem” – powiedzia∏ Jaros∏aw
Florczak. Naciàgacz, po wy∏udzeniu od aniƒskiej

emerytki 10 tys. z∏, zepchnà∏ jà ze schodów. Innym
razem, 60-latka wyda∏a z∏odziejowi 22 tys. z∏, które
oszcz´dza∏a przez ca∏e ˝ycie. Aspirant zaznaczy∏, ˝e
zarówno nag∏aÊnianie wykroczeƒ, jak i potwierdzanie
to˝samoÊci telefonujàcej osoby to najlepsze zabezpieczenie przed podobnymi incydentami.
JeÊli ju˝ na wst´pie zorientujemy si´, ˝e rozmówca
nie jest naszym krewnym, zamiast ujawniaç, ˝e rozpoznaliÊmy w nim przest´pc´ i przerywaç po∏àczenie,
przygotujmy dla niego zasadzk´. Mo˝emy wówczas
oznajmiç, ˝e potrzebujemy czasu na pobranie z banku wymaganej kwoty, a zamiast tego zg∏osiç przest´pstwo funkcjonariuszom, dzwoniàc pod numer
„112”, „997” lub do Dzielnicowej Komendy Policji.
Pami´tajmy, ˝eby w telefonicznym kontakcie
z nieznajomymi zachowywaç czujnoÊç i ostro˝noÊç. Pochopne przekazanie pieni´dzy w r´ce
osoby, która podaje si´ za naszego krewnego,
mo˝e spowodowaç, ˝e zostaniemy bez grosza
przy duszy. Dlatego nim po˝yczymy gotówk´,
skontaktujmy si´ z wnuczkiem bàdê jego rodzinà,
czy bliskimi znajomymi, w celu upewnienia si´, ˝e
rzeczywiÊcie potrzebuje pomocy finansowej. JeÊli
˝adna z osób nie potwierdzi tej informacji, zg∏oÊmy zajÊcie na policj´.
Bàdêmy rozwa˝ni! Okazuje si´, ˝e czasem wykonanie jednego telefonu do rzekomego wnuczka,
za którego podaje si´ obca osoba, mo˝e uratowaç nie
tylko nas, ale i innych starszych ludzi przed utratà
wieloletnich oszcz´dnoÊci lub co gorsza – dobytku
ca∏ego ˝ycia.
Magdalena Prokop-Duchnowska
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W trosce o zdrowie seniorów
17 listopada w Klubie Kultury Marysin kilkudziesi´ciu seniorów podda∏o si´ bezp∏atnym badaniom poziomu glukozy, cholesterolu i tlenku
w´gla oraz pomiarowi ciÊnienia. Warsztaty zorganizowa∏a, dzia∏ajàca od przesz∏o 15 lat, wawerska fundacja „Zdrowie i my”. Towarzyszàce
spotkaniu konsultacje medyczne poprzedzi∏a
prelekcja, podczas której prezes organizacji Gra˝yna Brodowicz opowiedzia∏a o wp∏ywie diety na
uk∏ad krà˝enia.
Oty∏oÊç, cholesterol, podwy˝szone ciÊnienie
i nadmiar tlenku w´gla we krwi to tylko niektóre
czynniki powodujàce nadciÊnienie t´tnicze,
zawa∏ serca, mia˝d˝yc´ czy udar. Przyczyny te
mogà wyst´powaç równoczeÊnie, a wraz ze
wzrostem ich liczby zwi´ksza si´ równie˝ ryzyko wystàpienia schorzeƒ uk∏adu sercowo-naczyniowego. Co mo˝na zrobiç, ˝eby im zapobiec? Receptà na unikni´cie powik∏aƒ – obok
rzucenia palenia – jest odpowiednio skomponowana dieta.
Cholesterol, mimo ˝e powszechnie êle kojarzony, jest sk∏adnikiem niezb´dnym do ˝ycia
i prawid∏owego funkcjonowania. Kiedy wyst´puje w umiarkowanej iloÊci, buduje tkanki oraz produkuje witamin´ D, kwasy ˝ó∏ciowe i niektóre
hormony. Problem zaczyna si´ wówczas, kiedy
cholesterolu we krwi jest za du˝o. T∏uste ˝ywienie: cz´ste spo˝ywanie czerwonego mi´sa (wieprzowiny i wo∏owiny), t∏uszczy mlecznych (sera,

mleka i bia∏ka) powoduje nadmierne gromadzenie si´ tego sk∏adnika.
Poziom cholesterolu nie przekraczajàcy 250
miligramów mo˝na skorygowaç dietà. Nale˝y
wówczas ser ˝ó∏ty, t∏uste mleko i w´dliny zastàpiç rybami, indykiem, warzywami, winogronami
i zielonà herbatà. Dodanie do chudego twaro˝ku
„dobrych” t∏uszczy w postaci zmielonych orzechów lub siemienia lnianego ochroni przed chorobami uk∏adu krà˝enia i rakiem.
Przy poziomie cholesterolu przekraczajàcym 250 miligramóm konieczne jest ju˝ leczenie farmakologiczne. Wówczas, o ile jeden plasterek sera ˝ó∏tego nie wyrzàdzi choremu
krzywdy, o tyle ju˝ ten sam plasterek w po∏àczeniu z t∏ustym befsztykiem, jajkiem i kurczakiem powa˝nie zaszkodzi jego zdrowiu. Spowodowany nieodpowiednià dietà nag∏y skok ciÊnienia mo˝e bowiem przyczyniç si´ do powstania zalegajàcych w t´tnicach grud t∏uszczu, które utrudnià bàdê ca∏kowicie sparali˝ujà
przep∏yw krwi w organizmie.
Konsekwentne ograniczanie t∏ustych potraw
lub zastàpienie ich mniej kalorycznymi odpowiednikami, mimo ˝e nie ka˝demu przychodzi
z ∏atwoÊcià, jest dla cia∏a bardzo korzystne. Dieta obni˝ajàca poziom cholesterolu nie tylko ratuje serce, ale i pomaga zrzuciç zb´dne kilogramy.
Magdalena Prokop-Duchnowska

SKM na linii
otwockiej –
wyd∏u˝ona trasa
i nowy rozk∏ad
Od 12 grudnia linia SKM S1 z Otwocka zosta∏a wyd∏u˝ona do Pruszkowa i jeêdzi wg nowego
rozk∏adu jazdy. Zmiana ta to spe∏nienie danej ju˝
jakiÊ czas temu obietnicy, ale te˝ przygotowanie
do uruchomienia, na prze∏omie 2011/2012 r.,
tzw. „linii lotniskowej”, czyli po∏àczenia Lotniska
Chopina z centrum Warszawy oraz z Sulejówkiem i z Legionowem.
Pociàgi na trasie Otwock – Pruszków (a wi´c
przez kluczowe stacje przesiadkowe lub docelowe: W-wa Wschodnia, W-wa ÂródmieÊcie i W-wa Zachodnia) b´dà jeêdzi∏y przez ca∏y tydzieƒ
z cz´stotliwoÊcià ok. 30 min. Dzi´ki skoordynowaniu rozk∏adu S1 z rozk∏adem Kolei Mazowieckich pociàgi b´dà odje˝d˝a∏y z przystanków na
przemian co ok. 15 minut.
Zwi´kszona równie˝ zosta∏a liczba nocnych
kursów SKM na trasie Dworzec Zachodni –
Otwock. W noce: z piàtku na sobot´ i z soboty
na niedziel´, z Dworca Zachodniego odje˝d˝aç
b´dà po dwa nocne kursy (po godz. 0.00 i po
godz. 1.00) SKM do Otwocka i Sulejówka.
Obok prezentujemy nowy rozk∏ad jazdy linii S1.
Hanna Kowalska

Autobusem czy pociàgiem, a mo˝e promem?
Pod koniec listopada Zarzàd Transportu Miejskiego w ramach unijnego projektu CAPRICE
wprowadzi∏ na swojà stron´ internetowà
(www.ztm.waw.pl, zak∏adka „zaplanuj podró˝”)
wyszukiwark´ HAFAS, obok funkcjonujàcej ju˝
od jakiegoÊ czasu wyszukiwarki „jakdojade.pl”.
Dzi´ki obu rozwiàzaniom mo˝na dok∏adnie zaplanowaç podró˝ komunikacjà miejskà jeszcze
przed wyjÊciem z domu lub z pracy.
Sposób dzia∏ania obu wyszukiwarek jest podobny, a ich obs∏uga prosta i intuicyjna. Po wpisaniu punktu poczàtkowego i docelowego, daty
i godziny odjazdu bàdê przyjazdu oraz wybraniu
kilku dodatkowych opcji otrzymujemy list´ najdogodniejszych po∏àczeƒ z u˝yciem Êrodków
komunikacji miejskiej. Narz´dzia ró˝nià si´ jednak mi´dzy sobà kilkoma detalami.
Nowa wyszukiwarka ma minimalistyczny
interfejs, wpisujàcy si´ swà stylistykà w wyglàd strony internetowej ZTM. Sk∏ada si´ on
g∏ównie z okienek do wpisywania danych i doprecyzowania zapytania. W przypadku wyszukiwarki „jakdojade.pl” centralne miejsce na
stronie zajmuje mapa. „Jakdojade.pl” oferuje
sporo dodatkowych opcji, mo˝na np. zdefiniowaç, które linie preferuje si´ przy wyborze
po∏àczenia lub których chce si´ unikaç. Wyszukiwarka mo˝e nam podpowiedzieç po∏à-
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czenie najwygodniejsze, gdzie przesiadek
i odcinków do pokonania pieszo jest niedu˝o,
ale podró˝ d∏u˝sza, bàdê te˝ szukaç takiego
po∏àczenia, które pozwoli nam w jak najkrótszym czasie dotrzeç do celu.
W wyszukiwarce HAFAS informacje domyÊlnie wyÊwietlane sà w postaci tekstowej. Na mapie mo˝emy je zobaczyç dopiero po klikni´ciu
opcji „poka˝ na mapie”. W „jakdojade.pl” wybrane po∏àczenia sà od razu wyÊwietlane zarówno tekstowo, jak i graficznie. W przypadku cz´sto u˝ywanego przez nas po∏àczenia w wyszukiwarce HAFAS mo˝na wygenerowaç „osobisty
rozk∏ad jazdy” dla tej trasy, w postaci pliku PDF,
który nast´pnie otrzymamy drogà mailowà bàdê
Êciàgniemy spod podanego linka.
Funkcjà najbardziej przydatnà dla dzielnicy,
w której linia kolejowa stanowi istotny element
transportu miejskiego, jest zintegrowanie wyszukiwarek z rozk∏adami jazdy Kolei Mazowieckich i SKM. W „jakdojad´.pl” opcja taka
ju˝ jest dost´pna, w HAFAS wkrótce zostanie
wdro˝ona.
W przysz∏oÊci wyszukiwarka HAFAS b´dzie
umo˝liwia∏a równie˝ znalezienie zarówno naziemnych, jak i lotniczych po∏àczeƒ mi´dzynarodowych. Dzi´ki niej mo˝na planowaç, na zasadzie „od drzwi do drzwi”, po∏àczenia z War-

szawy do cz´Êci niemieckich landów (Badenia-Wirtembergia, Saara, Nadrenia Palatynat,
Dolna Saksonia, Brandenburgia, Berlin, Hamburg, Brema i Szlezwik-Holsztyn), krajów
skandynawskich, Holandii, Luksemburga i regionu Alzacji. I tak np. mo˝liwe b´dzie wyszukanie po∏àczeƒ z przystanku PKP Wawer na
Alexanderplatz w Berlinie.
Wyszukiwarka HAFAS zosta∏a wdro˝ona na
stronie ZTM pilota˝owo na rok. Zarzàd Transportu Miejskiego zaprasza wszystkich u˝ytkowników do przetestowania obu wyszukiwarek i przekazania swoich uwag na adres:
wyszukiwarka@ztm.waw.pl.
Ja zaÊ zach´cam do korzystania z tych narz´dzi na co dzieƒ, nie tylko w ramach testów.
Znacznie u∏atwiajà planowanie podró˝y, szczególnie w sytuacji, gdy na wielu przystankach
brakuje rozk∏adów jazdy. Ca∏a strona ZTM-u,
a wraz z nià obie wyszukiwarki, dost´pne sà
równie˝ w wersji mobilnej. ¸àczàc si´ za pomocà telefonu komórkowego z adresem
m.ztm.waw.pl uzyskamy dost´p do „odchudzonej” wersji strony, dzi´ki czemu szybko i sprawnie sprawdzimy rozk∏ad jazdy autobusów bàdê
zaplanujemy podró˝.
Hanna Kowalska
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Dwudziestolecie UKT RadoÊç 90
Najlepszy tenisowy klub dzielnicy Wawer powsta∏ równo dwadzieÊcia lat temu i obchodzi
w tym roku jubileusz istnienia. Przez te wszystkie lata wychowa∏ ponad stu zawodników, którzy zdobyli kilkadziesiàt medali Mistrzostw Polski, mimo wyjàtkowo skromnej bazy treningowej. Zach´camy do zapoznania si´ z podsumowaniem dzia∏alnoÊci tego wyjàtkowego klubu.
W celu poznania poczàtków UKT RadoÊç 90
trzeba si´ cofnàç do 1990 roku. Pewnego wieczoru Micha∏ Niemiec wraz ze swojà ˝onà Hannà spotka∏ si´ ze znajomymi, Adamem i Bo˝enà
Kniagin. „Na pomys∏ za∏o˝enia klubu tenisowego
wpadliÊmy wspólnie podczas tego spotkania.
Luêno rzucona myÊl zacz´∏a przybieraç coraz
konkretniejsze kszta∏ty. Korty wybudowaliÊmy
wraz z rodzinà i przyjació∏mi na przedwojennej
dzia∏ce nale˝àcej do przodków Hani. Wszystko
zrobiliÊmy w∏asnor´cznie. To by∏a naprawd´
ci´˝ka praca” – przywo∏uje poczàtki Niemiec.
Za∏o˝yciel i prezes klubu sam by∏ kiedyÊ jednym
z najlepszych polskich zawodników. Zdobywa∏
medale Mistrzostw Polski, reprezentowa∏ Polsk´
w Pucharze Davisa, pokona∏ kiedyÊ samego Ivana
Lendla. Wyjecha∏ na studia do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra∏ na pierwszej rakiecie w dru˝ynie
Bradley University w Peorii w stanie Illinois. Po powrocie nie straci∏ kontaktu z rakietà. Niemiec tak
wspomina poczàtki klubu. „Bardzo mi∏o wspominam tamte czasy. Atmosfera by∏a bardzo rodzinna. Na poczàtku grali u nas sami znajomi amatorzy. Organizowane by∏y dla nich zarówno turnieje
tenisowe, jak i wyjazdy w góry. Wieczorami klubowicze spotykali si´, grali w bryd˝a lub bilard.
Na koniec roku bawiliÊmy si´ na corocznej imprezie Êwiàtecznej na zakoƒczenie sezonu”.
Poczàtkowe wyniki pracy z zawodnikami by∏y
dosyç skromne. Pierwsza szkó∏ka liczy∏a zaledwie
szóstk´ dzieci. W 1995 roku pierwsi wychowankowie wystartowali w turniejach. Cztery lata trzeba
by∏o poczekaç na pierwszy du˝y sukces. Dru˝yna skrzatów (do lat 12) w sk∏adzie Artur Romanowski, Piotr Zieliƒski, Patryk Pàgowski oraz Piotr
Olechowski zdoby∏a Dru˝ynowe Mistrzostwo Polski. Od tamtej pory dru˝yny w ró˝nych kategoriach
wiekowych zdoby∏y kilkanaÊcie medali DMP. W tym
z∏oto, które zdobyli zimà juniorzy, Piotrek Zieliƒski
i Marcin Omieciƒski. WartoÊciowe by∏y równie˝ wicemistrzostwa Polski, które zdobyli seniorzy oraz
seniorki. Najbardziej medialny sukces zanotowa∏a
na swoim koncie Maxi Wandel, która w Barcelonie
w 2005 roku razem z siostrami Radwaƒskimi zdoby∏a Dru˝ynowe Mistrzostwo Âwiata juniorek.
Zawodnicy „RadoÊci” mogà si´ pochwaliç
równie˝ wieloma medalami z indywidualnych
MP. Te z najcenniejszego kruszcu z ró˝nymi partnerami w grze podwójnej zdobyli: Maxi do lat 14,
Maciej KierkuÊ i Marcelina Cichoƒ do lat 16,
Piotrek Zieliƒski do lat 18 i 21, Kacper Procki
do lat 18 oraz Anna Niemiec w MP Kobiet. Zawodnicy „RadoÊci” ju˝ 3 razy wyst´powali
w fina∏ach singla, wi´c byli o krok od zdobycia
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ostatniego brakujàcego „skalpu” w kolekcji klubu – MP w grze pojedynczej.
Prezes Micha∏ jest dumny z zawodników. „Najbardziej cieszymy si´ z faktu, ˝e zawodnicy, b´dàc
u nas w klubie, ca∏y czas robili post´py. Uczestniczyli w sportowej rywalizacji na wysokim poziomie
przez wiele lat. Wi´kszoÊç z nich dorasta∏a u nas.
ObserwowaliÊmy jak z maluchów biegajàcych z rakietà przeistaczajà si´ w doros∏ych ludzi i doÊwiadczonych zawodników”. Cz´Êç wychowanków próbowa∏a kariery zawodowej. Spora cz´Êç zawodni-

Zwyci´zcy jubileuszowego RadoÊç Open
wraz z prezesem klubu
ków studiuje, nie tylko na AWF, bo sà równie˝ tacy,
którzy b´dà przysz∏ymi prawnikami, dziennikarzami czy psychologami. Sonia Klamczyƒska oraz Pawe∏ Grzegrzó∏ka dostali stypendia sportowe
na Uniwersytetach w USA. Niektórzy za∏o˝yli rodziny i prowadzà w∏asny biznes np. Tomek Budziszewski, który ma w∏asnà restauracj´ w Falenicy.
Doskona∏e wyniki klubu to sporo zas∏uga bardzo dobrej kadry szkoleniowej. Oprócz Micha∏a
Niemca w klubie za nauk´ gry w tenisa odpowia-

Anna Niemiec i Natalia Ko∏at odbierajà puchar
za zwyci´stwo w grze podwójnej
w Mistrzostwach Polski w Gliwicach 2009

da jego ˝ona Hanna, która zajmuje si´ najm∏odszymi, ¸ukasz Kubik oraz Mariusz Furmaƒski.
Pierwsze kroki jako trenerzy stawiajà równie˝
Piotrek Zieliƒski i Ania Niemiec. Z klubem wspó∏pracowa∏ Pawe∏ Motylewski, wielokrotny medalista
MP oraz reprezentant naszego kraju w Pucharze
Davisa. Za treningi ogólnorozwojowe odpowiedzialny jest lekkoatleta Jan Marchewka, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce w biegach d∏ugich, reprezentant kraju.
Klub przez wszystkie lata dzia∏alnoÊci organizowa∏ w miar´ swoich mo˝liwoÊci ró˝ne imprezy
i obozy sportowe. Od poczàtku swego istnienia
urzàdza∏ trzy imprezy dla amatorów: Challenge,
RadoÊç Open i Mistrzostwa Klubu. W jubileuszowych edycjach zwyci´zcami zostali: w RadoÊç
Open Krzysztof „Ironman” ˚elazek, w Mistrzostwach Klubu „Lutek” Sarnowski, a w Challenge’u triumfowa∏ Artur Wierbi∏owicz. Z czasem zacz´∏y odbywaç si´ imprezy dla zawodników,
na poczàtku jedna, dwie w roku. Teraz jest ich kilka w ró˝nych kategoriach i rangach. W tym roku
przy z wspó∏pracy z Urz´dem Dzielnicy Warszawa
Wawer klub zorganizowa∏ VI Wawerskà Talentiad´.
Na wiosn´ i latem zawodnicy „RadoÊci” wyje˝d˝ajà na obozy. Klub w swoich dzia∏aniach jest
wspierany przez miasto sto∏eczne Warszawa,
Urzàd Gminy Wawer oraz Warszawsko- Mazowieckà Federacj´ Sportu. Razem z tymi instytucjami klub stara∏ si´ pomagaç finansowo najzdolniejszym zawodnikom. Teraz bierze udzia∏ w akcji
„Sportowy Talent”. Przy organizacji imprez pomaga∏y równie˝ osoby prywatne i firmy tj. Wandalex,
Reda, Makita, Cobi, Wilson czy Korty Miedzeszyn.
Przysz∏oÊç klubu zale˝y od tego, czy poradzi
sobie z dwoma najwi´kszymi problemami, które
go trapià. Pierwszym jest brak dzieci ch´tnych
do wyczynowego uprawiania sportu. Nabór
do szkó∏ek nie jest teraz prostà sprawà. Dzieci
wolà pograç na komputerze ni˝ wyjÊç i troch´ si´
poruszaç. Dochodzà do tego zaj´cia dodatkowe,
na które rodzice zapisujà swoje pociechy po
szkole. Na tenis zostaje wtedy ma∏o czasu, maksymalnie jedna lub dwie godziny tygodniowo. To
za ma∏o, ˝eby wytrenowaç dobrego zawodnika.
Prezes klubu stara si´ przekonywaç rodziców,
którzy martwià si´, ˝e ich pociechy przez sport
zaniedbajà nauk´. „Nasi podopieczni udowadniajà, ˝e przy dobrej organizacji czasu spokojnie
mo˝na pogodziç uprawianie sportu na poziomie
wyczynowym z dobrymi wynikami w szkole. Problemy zaczynajà si´ dopiero przy przejÊciu na zawodowstwo. Wtedy trzeba wybraç”.
Drugim problemem, z którym klub bardzo
chcia∏by sobie poradziç, jest brak w∏asnego
obiektu zimà. Kortów przy ulicy Patriotów niestety nie da si´ przykryç na zim´, bo jest tam za ma∏o miejsce na postawienie np. balonu. Zimà konieczne jest wynajmowanie kortów od innych, co
utrudnia funkcjonowanie. Klub od wielu lat stara
si´ o to, ˝eby gmina z wielkiego terenu, który
chce przeznaczyç na sport, wyodr´bni∏a kawa∏ek
na tenis. JeÊli uda si´ uporaç z tymi przeciwnoÊciami, to UKT RadoÊç 90 ma szans´ na nast´pne dwadzieÊcia lat dzia∏alnoÊci z sukcesami.
Anna Niemiec

Klub Kultury „Zastów”

Z Fortepianu
Pana Fryderyka
W 2010 roku od stycznia do listopada Klub
Kultury „Zastów” realizowa∏ projekt artystycznoedukacyjno-wychowawczy od 0 do 100 lat, którego celem by∏o uczczenie 200. rocznicy urodzin
Fryderyka Chopina, uÊwiadomienie roli jego muzyki w rozwoju dziecka, nastolatka, doros∏ego
oraz stworzenie warunków do przybli˝enia muzyki klasycznej w nowatorskiej formie.
ZaprosiliÊmy do udzia∏u w nast´pujàcych wydarzeniach.
W maju odby∏y si´ otwarte warsztaty z muzykoterapii dla animatorów kultury, nauczycieli,
rodziców, które pomog∏y zrozumieç, jakà wartoÊç niesie s∏uchanie muzyki klasycznej.
Uczestnicy otrzymali Êwiadectwa i tytu∏ „Czarodzieja emocji”, który uprawnia do wprowadzania ∏adu i harmonii za pomocà muzyki.
W czerwcu odby∏ si´ Ogólnopolski Konkurs
Muzyczny „Chopin inaczej” na instrumentalne

kawiarenek. Marszowym krokiem w krain´ muzyki wprowadzi∏a wszystkich, zachwycajàc swoim kunsztem, Orkiestra Vivat! z Sierakowa.
Tajemnice fortepianu zdradza∏ stroiciel pan Bogdan Bàberski. Zaciekawi∏ on swoimi opowieÊciami
niejednà osob´. Mo˝na by∏o zobaczyç jak powstaje ten instrument muzyczny.
Swoje podwoje otworzy∏a
przed naszymi goÊçmi staropolska kuênia. Kowal, pan Micha∏ Pastwa, pokaza∏ pi´kne
przedmioty, które mo˝na wykuç z metalu, a zobaczy∏ je
ten, kto nas odwiedzi∏.
Na wielbicieli malarstwa
czeka∏a galeria prac, mo˝na powiedzieç, prawdziwych
dzie∏ sztuki, nagrodzonych
w III Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Cztery pory
roku – lato inspirowane muzykà Fryderyka Chopina”.
Kolejna wystawa to prace nagrodzone
w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Pocztówka z wakacji”. Laureaci obu konkursów
otrzymali w tym dniu dyplomy i nagrody.
Zespó∏ taƒca dawnego
„Pawanilia” ze Staromiejskiego Domu Kultury zataƒczy∏
dla nas taƒce dworskie. Tancerze ubrani w pi´kne stroje
pozwolili poczuç ducha epoki, a niejedna kobieta zat´skni∏a za minionymi czasami.
M∏odzi artyÊci z Doro˝karni brawurowo odegrali
spektakl teatralny. Na scenie
pojawi∏ si´ m∏ody Fryderyk
Chopin ze swoimi przyjació∏mi. To by∏a prawdziwa
podró˝ w czasie, a kto
chcia∏by jà przed∏u˝yç, móg∏

zakupiç na stoisku Ksi´garni Muzycznej Sawart
tematyczne upominki.
Swojà obecnoÊcià zaszczyci∏ nas Pan W∏odzimierz Paszyƒski wiceprezydent m.st. Warszawy. Z∏o˝y∏ nam gratulacje i ˝yczenia dalszych sukcesów.

Pani Dyrektor podzi´kowa∏a osobom wspierajàcym dzia∏alnoÊç Klubu, a w szczególnoÊci pani Magdalenie Badurze i Zbigniewowi Wróblewskiemu, którzy mieli ogromny wk∏ad w przygotowanie naszej imprezy.
O godzinie 17 pochwaliliÊmy si´ swoimi sukcesami. Na scenie zaprezentowa∏y si´ wszystkie
Klubowe sekcje. Zataƒczy∏y i zaÊpiewa∏y nasze
zespo∏y, zagrali uczestnicy sekcji muzycznych.
Pani Dyrektor podzi´kowa∏a swoim pracownikom za dotychczasowà wspó∏prac´. Na zakoƒczenie wieczoru odby∏ si´ recital piosenki francuskiej
w wykonaniu Jacka Boƒczyka. Wyst´p bardzo si´
podoba∏ i artysta musia∏ dwukrotnie bisowaç.
Ostatnià niespodziankà by∏ ogromny tort dla
wszystkich goÊci, którzy przyszli wspólnie z nami
Êwi´towaç nasze XV-lecie. Zap∏on´∏y Êwieczki,
a póêniej smakowaliÊmy, smakowaliÊmy, smakowaliÊmy... wspominajàc nasze pi´tnaÊcie lat.
KKZ

wykonanie utworu Fryderyka Chopina z wy∏àczeniem fortepianu, pianina, keyboardu. By∏ on
skierowany do osób powy˝ej 13. roku ˝ycia.
W konkursie królowa∏y skrzypce, wiolonczele,
klarnety i gitary. Jurorzy zwrócili uwag´ na wysoki poziom wykonania utworów.
Kolejnym wydarzeniem w ramach projektu by∏
Ogólnopolski Konkurs Malarski „Lato inspirowane muzykà Fryderyka Chopina” w ramach
III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego
„Cztery pory roku – lato”. Celem by∏o zilustrowanie jednej z pór roku – lata p´dzlem, który
„poprowadzi” muzyka Chopina. Na konkurs
wp∏yn´∏o wiele prawdziwych dzie∏ sztuki, a nagrody mistrzom p´dzla wr´czono w listopadzie.
Zwieƒczeniem projektu by∏a impreza plenerowa „Z Fortepianu Pana Fryderyka”. 7 listopada 2010 roku Klub Kultury „Zastów” zamieni∏ si´
w muzycznà krain´. Przy dêwi´kach muzyki Fryderyka Chopina Klub obchodzi∏ swój jubileusz
– XV-lecie wznowienia dzia∏alnoÊci. Po przekroczeniu goÊcinnych progów placówki mo˝na by∏o odbyç podró˝ w czasie i przenieÊç si´
w Êwiat XIX-wiecznych dworków i francuskich
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Wyniki konkursu fotograficznego
„Ludzie, których spotykam i miejsca, które wspominam”
Kategoria doroÊli:
9 listopada odby∏o si´ rozstrzy• I miejsce – Agata Hubert
gni´cie konkursu fotograficznego
za zdj´cia „Oddech na
organizowanego przez Urzàd
oknie”, „Brama natury”,
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
„Gdy smutno”;
Konkurs mo˝e poszczyciç si´ ju˝
• II miejsce – Olga Roszwieloletnià tradycjà, cieszy si´
kowska za zdj´cia „Stacja
nies∏abnàcà popularnoÊcià i co
Falenica – tryptyk”;
roku zach´ca do nowego spojrze• III miejsce – Ilona
nia na naszà dzielnic´.
Szymaƒska za zdj´cie
W tym roku komisja w sk∏adzie:
„Âwidermajer”.
Leszek Pogorzelski – fotografik,
Wyró˝nienia:
Miros∏awa Skoczeƒ – naczelnik
• Katarzyna OlszewWydzia∏u Kultury, Anna Orzeska za zdj´cia „Ul. Zachowska – g∏ówny specjalista,
pomniana”, „Okna”;
Joanna Podsiad∏y – podinspektor,
• Piotr Bechler za zdj´przyzna∏a nast´pujàce miejsca
fot. Agata Hubert – „Odbicie”
cie ch∏opaka uprawiaw poszczególnych kategoriach:
jàcego motocross;
Kategoria dzieci i m∏odzie˝:
• Maksymilian Wierzbicki za zdj´cie „Ba• I miejsce Katarzyna Tausiewicz za zdj´cie
sen w Aninie”;
„Chatka”;
• Waldemara Kossak-Chodnicka za zdj´• Wyró˝nienie Olga Czeranowska za zdj´cie
cie „Spacer”.
„Zuch ze 144 WGZ «Ko∏o ratunkowe»”.

Przyznane zosta∏y równie˝ dyplomy za udzia∏ w konkursie.
Otrzymali je: Maria Jaczewska,
Maksymilian Szot, Karolina Szot
oraz Ma∏gorzata Strupiechowska.

W WiadomoÊciach Sàsiedzkich prezentujemy
fotografie, które zaj´∏y pierwsze miejsca. Pozosta∏e prace mogà Paƒstwo obejrzeç w Urz´dzie
Dzielnicy przy ul. ˚egaƒskiej 1 – w gmachu
g∏ównym przy schodach.
Hanna Kowalska

fot. Katarzyna Tausiewicz – „Chatka”

Anin wierszem pisany
28 listopada, z okazji obchodów 100-lecia Anina, na terenie osiedla odby∏a si´ terenowa gra literacko-historyczna pt.: „Anin wierszem pisany”.
Organizatorem imprezy by∏ Urzàd Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy, w Wydziale Kultury
zrodzi∏ si´ pomys∏ na takà form´ uczczenia obchodów jubileuszu Anina. Scenariusz oraz
przygotowanie gry powierzono firmie arete
(www.arete-art.pl). Wydarzeniu patronowali:

Burmistrz Dzielnicy Wawer Jacek Duchnowski,
Radio dla Ciebie, Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy oddzia∏ Anin oraz portal tuwyjezdzam.pl.
Gracze wystartowali z Klubu Kultury Anin,
gdzie otrzymali karty do gry wraz z zadaniami
do wykonania. Frekwencja pomimo pierwszego
Êniegu i niskiej temperatury by∏a zaskakujàca,
bowiem zarejestrowano blisko pi´çdziesi´ciu
uczestników. Ponadto, grupa oko∏o trzydziestu
zuchów z SP 218, uczestniczy∏a w grze na oddzielnych prawach, bez indywidualnej rejestracji.
To sukces jak na tego typu zabaw´. Gry miej-
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skie, pomimo ˝e organizowane sà
w wielu miejscach Warszawy przez
ró˝ne instytucje, stajà si´ dopiero
popularne i nie zawsze spotykajà si´
z tak entuzjastycznym przyj´ciem.
Uczestnicy aniƒskiej gry odwiedzili
miejsca zwiàzane z historià 100-letniego Anina. W historycznym Kasynie
wzi´li udzia∏ w konkursie na naj∏adniejszy uÊmiech uczestnika gry. Biblioteka
przy ulicy Trawiastej na czas gry udost´pni∏a nie
tylko swojà galeri´, ale zamieni∏a si´ tak˝e w pracowni´ artystycznà. Aby rozwiàzaç zadania i uzupe∏niç has∏o fina∏owe nale˝a∏o obejrzeç wystawy,
m.in. Jerzego Zaruby, ks. Wolffa oraz Aniƒskich
D´bów Pami´ci. W grze nie zabrak∏o spotkaƒ z poezjà Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego, ks.
Twardowskiego, jak równie˝ Juliana Tuwima, którzy byli zwiàzani z Aninem. W ogrodzie pani Aldony Kraus na uczestników czeka∏ animator, który
wcieli∏ si´ w postaç ks. Twardowskiego. Harcerze
147 WDH pilnowali ognia (w tym dniu wilgotnoÊç
by∏a bardzo wysoka i trzeba by∏o nie lada wysi∏ku,

˝eby ogieƒ ogrza∏ uczestników gry). Pani Aldona podejmowa∏a goÊci ciep∏à herbatà i kanapkami
z pysznym, osobiÊcie przyrzàdzonym smalcem.
Oprócz spotkaƒ ze sztukà pisarskà gracze obejrzeli wystaw´ malarskà ks. Wolffa, a tak˝e spróbowali swoich si∏ w wykonaniu w∏asnej wizji „Prawdziwej mi∏oÊci” w specjalnie zaaran˝owanej na ten
dzieƒ pracowni Galerii na Trawiastej. Wykonanie
tego zadania zapewnia∏o udzia∏ w Wielkim Finale,
który odby∏ si´ w XXVI Liceum Ogólnokszta∏càcym
im. Gen. Henryka Jankowskiego „Kuby” przy ul.
Alpejskiej 16. Zanim jednak uczestnicy dotarli do
Fina∏u, musieli zdà˝yç na zbiórk´ harcerskà, którà
poprowadzi∏a druhna Danuta Rozner, a tak˝e zwiedziç Izb´ Tradycji Szko∏y. Wielki Fina∏ zadziwi∏ na
pewno ka˝dego: organizator zapewni∏ bowiem nagrody wszystkim uczestnikom.
Z ca∏à pewnoÊcià by∏ to mi∏o sp´dzony czas,
pe∏en dobrej zabawy i przyjemnej edukacji. Zabawa spotka∏a si´ z dobrym przyj´ciem oraz zainteresowaniem „ma∏ych i du˝ych”.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zabawy
na www.arete-art.pl.
przy wspó∏pracy
z Wydzia∏em Kultury Urz´du Dzielnicy Wawer
Eliza Radzanowska

Najbli˝sze wydarzenia kulturalne
SPOTKANIA, PROJEKCJE, WYK¸ADY

•21 grudnia (wtorek), godz. 14.30

„Spotkanie wigilijne”. Spotkanie przed Êwi´tami organizowane przez Uniwersytet III Wieku.
Jak co roku, b´dziemy goÊciç u nas na wigilijnym
spotkaniu najaktywniejszych seniorów. W mi∏ej
atmosferze nie zabraknie kol´d, goràcych ˝yczeƒ
i s∏odkiego pocz´stunku. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
•29 grudnia (Êroda), godz. 17.00
Âwiàteczne spotkanie wigilijne Towarzystwa
Przyjació∏ Warszawy – oddzia∏ Anin. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
WYSTAWY, WARSZTATY, KONKURSY

•18 grudnia (sobota), godz. 17.00

Wystawa prac dzieci z Pracowni Rzeêbiarskiej
„Droga” i Pracowni Ceramiki Artystycznej po∏àczona z kiermaszem Êwiàtecznym ich prac.
Przyj´cie wraz z pocz´stunkiem dla zaproszonych rodziców i przyjació∏. Organizator: Klub
Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
WYDARZENIA PATRIOTYCZNE, TURNIEJE, INNE

•21 grudnia (wtorek), godz. 16.00

Wigilia w obu pracowniach plastycznych: Pracownia Sztuki dziecka „PlastuÊ” i Pracownia
Sztuki M∏odych „Ko∏o”. Organizator: Klub Kultury
„Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

•31 grudnia (piàtek), godz. 19.00

„Zabawa Sylwestrowa”. W ostatni wieczór
roku, przy znakomitej muzyce na ˝ywo granej
przez zespó∏ „Akord”, zapraszamy mieszkaƒców
Aleksandrowa na po˝egnanie roku. Tym razem
czas nie b´dzie si´ liczy∏. Zabaw´ zakoƒczymy
w przysz∏ym roku. Organizator: Klub Kultury
„Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
OFERTA KULTURALNA BIBLIOTEKI

•Warsztaty Integracyjne dla Niepe∏nosprawnych

Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
• 23.12. 2010 r. (czwartek, godz. 11.00)
• 30.12. 2010 r. (czwartek, godz. 11.00)

•„Brykajàce Maluszki”

•Wystawy:

1. „Aniƒskie domy” – wystawa fotografii; autorzy
– cz∏onkowie „Stowarzyszenia W∏aÊcicieli NieruchomoÊci w Aninie”. Anin, ul. Trawiasta 10.
2. Wystawa malarstwa ksi´dza Jerzego Wolffa. Prezentowane obrazy pochodzà z kolekcji
Muzeum Narodowego w Warszawie. Galeria
„Na Trawiastej”, Anin, ul Trawiasta 10.
3. Wystawa malarstwa Doroty Kwiatkowskiej-Ryszewskiej (szk∏o i olej) – wernisa˝ 20 listopada, godz. 17.00, Anin ul. Trawiasta 10,
„Galeria na Trawiastej”.
4. Wystawa prac Walerego Sle˝uka. Pejza˝e,
martwe natury, olej i akwarela. Anin, ul. Trawiasta 10, „Galeria Na Trawiastej”.

•G∏oÊne czytanie

Wtorek, godz. 13.00
• 21.12.2010 r. – „Ksià˝´ Pokrzywa” – baÊƒ
w´gierska,
• 28.12.2010 r. – „Mucha” – baÊƒ wietnamska.
Piàtek, godz. 16.30
• 31.12.2010 r. – „O rybaku i jego ˝onie” – baÊƒ
niemiecka.

G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Ilustrowana Ksi´ga BaÊni” – opowiada Neil Philip. Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.

Zaj´cia ruchowe dla dzieci wieku 1–3 lata. Ka˝dy
wtorek, godz. 10.00–11.00, Anin, ul. Trawiasta 10.

•Konkursy/ Testy

Krzy˝ówka Bo˝onarodzeniowa dla dzieci w kategorii wiekowej 7–10 lat. Czas trwania 1.12–
–23.12.2010 r. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin
Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
Konkurs plastyczny dla dzieci do lat 10 „Moja choinka”, termin sk∏adania prac do 22 grudnia 2010 r. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.

•Quizy

Quiz internetowy: „Nie ka˝dy ptak lata” –
quiz przyrodniczy. Wypo˝yczalnia nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
èród∏o: Wydzia∏ Kultury
Urz´du Dzielnicy Wawer

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
1062 37
1/2
1
1070 42
0/2
2
1054 44
2/2
2
1071 63
3/3
3
986
98
0/2
4

Nr
Pow. Rejon
oferty
1341
755 Wawer
1316
581 Stara Mi∏osna
1269 2050 Mi´dzylesie
1343
800 Stara Mi∏osna
1342
325 Stara Mi∏osna

Rejon
Mi´dzylesie
Weso∏a
Mi´dzylesie
Stara Mi∏osna
Anin

Cena
w PLN
268.000
340.000
309.000
490.000
800.000

Cena
w PLN
498.000
421.000
1.537.000
585.000
200.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty
531
671
677
687

Pow. domu
300
86
130
160

Pow. dzia∏ki m2
860
214
150
214

Rejon
RadoÊç
Wawer
Falenica
Wawer

Cena w PLN
Do uzg.
513.000
630.000
1.125.000

Rodzaj domu
wolnostojàcy
wolnostojàcy
segment
segment

Rok
1988
1960
2010

Stan wykoƒczenia
Do remontu
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony

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
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Wawer zaczarowany w s∏owie i obrazie

Stacja historii
W witrynie sklepu papierniczego „Kajet” przy
radoÊciaƒskim odcinku ulicy Patriotów – sklepu
znanego w ca∏ej okolicy z bogatego asortymentu i mi∏ej obs∏ugi – pojawia∏y si´ od czasu do
czasu pere∏ki wydawnicze zwiàzane z historià
osiedla, takie jak np. kalendarze czy pocztówki
z historycznymi zdj´ciami dawnego letniska.
W ostatnich tygodniach wspomnianà witryn´
wzbogaci∏ prawdziwy diament – rzec mo˝na
Koh-i-noor – historiografii radoÊciaƒskiej. Mowa
tu o ksià˝ce „W RadoÊci przy stacji 1920–1951”
pióra Andrzeja Lecha.
Bogato ilustrowana zdj´ciami, które w wielu wypadkach wydobyte po dziesiàtkach lat z rodzinnych
archiwów mieszkaƒców osiedla ukazujà praktycznie wszystkie aspekty ˝ycia radoÊcian w tytu∏owych latach, napisana zwi´êle i rzeczowo, pe∏na
anegdot i relatywnie tania (30 z∏) ksià˝ka to pe∏na
panorama RadoÊci, która ˝yje ju˝ tylko w pami´ci
nestorów tej cz´Êci Wawra. A raczej ˝y∏a tylko
w ich wspomnieniach, bo dziÊ przelana na 222
strony tej pozycji mo˝e dotrzeç do wszystkich radoÊcian XXI stulecia cz´sto zadajàcych sobie pytania w stylu „Ile lat mo˝e mieç ten dom?” albo „Co
te˝ mog∏o staç w miejscu dzisiejszego kiosku?”.
Ksià˝ka ta – co zresztà widaç w tytule – skupia
si´ przede wszystkim na tzw. „centrum” RadoÊci,
czyli czworoboku, którego serce stanowi radoÊciaƒska stacja kolejowa, a którego pó∏nocnà Êcian´ tworzà ulice Króla Kazimierza i Planetowa, zachodnià
– ul. Bajkowa, po∏udniowà – ulice Panny Wodnej
i Izbicka, zaÊ wschodnià – ulice Limby i Gremplarska. Niektórzy zapewne wezmà to za minus tej publikacji, ale warto zwróciç uwag´ na fakt, ˝e ten tak
niewielki wycinek osiedla stanowi∏ g∏ówny w´ze∏
wszelkiego ˝ycia (handlowego, kulturalnego i sportowego) lokalnej spo∏ecznoÊci. Poza tym sam Autor,
który – jak czytamy na kartach tej pracy – by∏ przez
lata mieszkaƒcem radoÊciaƒskiego „centrum” (to
jego rodzina wybudowa∏a i zamieszkiwa∏a dom,
w którym dziÊ mieÊci si´ Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna) ˝ywi nadziej´, i˝ inni pójdà w jego
Êlady i ˝e mo˝e powstanà kolejne ksià˝ki opisujàce
inne cz´Êci osiedla. I wreszcie wa˝ne sà wzgl´dy
obj´toÊciowe. Dzie∏o o ca∏ej RadoÊci napisane z ta-

kà samà lub nawet odrobin´ mniejszà skrupulatnoÊcià musia∏oby zajàç – traktujàc rzecz statystycznie
– mniej wi´cej 1400 (!) stron.
Jeszcze jeden czysto formalny plus tej pracy
to jej przewodnikowa kompozycja, która umo˝liwia czytelnikom bardziej aktywnym fizycznie poznawanie historii RadoÊci w ramach weekendowego spaceru.
W sprawie samej treÊci nale˝y powiedzieç, ˝e
najtrafniej opisujàcym jà s∏owem jest „zaskakujàca”. Ju˝ pierwszy podrozdzia∏ „Tereny RadoÊci
i okolic w historii Mazowsza” obfituje w niespodzianki. Jak np. fakt, i˝ pierwsze wzmianki o stanowiàcej dziÊ cz´Êç RadoÊci Zbójnej Górze pochodzà
z roku... 1487!! W dalszych cz´Êciach znajdujemy
historie m.in. pierwszego radoÊciaƒskiego budynku pe∏niàcego funkcje publiczne, skarbów przy ulicy Wise∏ki czy hucznych zabaw w willi „Pod Kogucikiem”. Zaglàdamy do
kuchni domu radoÊciaƒskiego z tytu∏owych lat, poznajemy
cz∏onków ówczesnej
radoÊciaƒskiej society,
a w koƒcu w osobnym
rozdziale stajemy przed

trudnà rzeczywistoÊcià okresów okupacji hitlerowskiej, a nast´pnie terroru stalinowskiego i podglàdamy, jak miejscowa ludnoÊç radzi∏a sobie w tych
czasach. Osobne rozdzia∏y poÊwi´ci∏ równie˝ Autor
dziejom miejscowego koÊcio∏a, szko∏y nr 140 oraz
ówczesnemu ˝yciu sportowemu letniska.
Lektura publikacji Andrzeja Lecha daje te˝ powód do smutnej refleksji dotyczàcej mojej i Autora ksià˝ki „ma∏ej ojczyzny”. Wiele z budynków
opisanych w pracy ju˝ nie istnieje – zniszczy∏a je
g∏upota lub zaniedbanie, bàdê te˝ pazernoÊç (nierzadko wszystko naraz). Kilka kolejnych niszczeje
pozostawionych bez opieki lub owszem, pod
opiekà, jednak, jak si´ czasami okazuje, o wiele
gorszà ni˝ brak opieki. Spokój, szacunek dla przyrody, bliskoÊç mieszkaƒców i mnogoÊç – mówiàc
z angielska – eventów kulturalnych, które by∏y
udzia∏em osiedla w latach przedwojennych, mocno kontrastuje z dzisiejszym stanem rzeczy.
Ksià˝ka p. Lecha to stacja historii – troch´
anegdot, ciekawostek, sensacji i zadumy mija na
jej kartach jak na peronie nas, podró˝ników, przesiadajàcych si´ z pociàgu jednego wàtku ˝ycia
w drugi, ciàgle spóênionych na przyjemnoÊci tego
˝ycia, które kiedyÊ zdawa∏o si´ bli˝sze. A mo˝e
warto wysiàÊç na tej stacji, pójÊç kilka kroków dalej i w poros∏ym mchem murze jednej ze starych
willi zobaczyç coÊ z tamtego Êwiata. I zrozumieç.
PS. K∏adàc byç mo˝e (mam nadziej´) kamieƒ
w´gielny pod czyjàÊ publikacj´ na temat Zbójnej
Góry, podaj´ poni˝ej fakt z historii mojego domu
rodzinnego. W lipcu roku 1944 w moim domu zainstalowa∏a si´ kuchnia dla oficerów radzieckich,
prowadzona przez Ukraiƒca imieniem Niko∏aj.
Wyjàtkowo osobliwe jest, ˝e cieszàcy si´ – cz´sto uprawnionà – z∏à s∏awà czerwonoarmiÊci nie
tylko nie wygonili mojej Prababci, Babci i reszty
rodziny z budynku, ale na dodatek pozwolili im korzystaç ze swoich zapasów, które sk∏adowali
w pokoju, w którym dziÊ pisz´ te s∏owa.
Tomasz A. J. C. Szymaƒski

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
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Bo˝e Narodzenie w „Âwiecie RoÊlin”
W tym roku oferta Êwiàteczna pokazana jest wyjàtkowo okazale, poniewa˝
od poczàtku listopada „Âwiat RoÊlin”
otworzy∏ dla Paƒstwa nowà powierzchni´ sklepu. W nowej cz´Êci florystki
przygotowa∏y wyjàtkowe aran˝acje
Êwiàteczne przedstawiajàce ró˝ne style:
• „Tradycyjny wieczór” to kwintesencja
tego, co pami´tamy z dzieciƒstwa.
Szklane bombki w postaci miko∏ajów,
˝o∏nierzyków, szopka betlejemska
i zwierzàtka. Wszystko w tradycyjnych
kolorach czerwono-zielonych, pachnàce igliwiem, cynamonem i jab∏kami.

• „Magiczny Las” to tonacja zielono-bràzowa pe∏na ozdób w postaci
zwierzàt leÊnych, skrzatów i szyszek.
• „Z∏ote Sny” to propozycja dla osób
ceniàcych ciep∏e barwy z domieszkà
ró˝nych odcieni z∏ota. Mamy tutaj
wyjàtkowe naczynia ze szk∏a i porce-

Ksi´˝niczek”. Mamy tutaj wiele
ozdób ze szk∏a i papieru imitujàcych
s∏odycze: pralinki, mufinki, ciasteczka... a nawet tort! Do tego kalosze,
parasolki i bombki, a wszystko w odcieniach koloru ró˝owego.
• „Ânieg, lód i diamenty” to ch∏ód i elegancja. To propozycje do nowoczesnych, minimalistycznie urzàdzonych
mieszkaƒ, gdzie dominujà kolory szary i bia∏y. W kolekcji znajdujà si´
pi´kne lampy, patery, kielichy szklane, jak równie˝ ca∏e mnóstwo srebrnych i bia∏ych drobiazgów. Ca∏oÊç dope∏niajà kwiaty i ga∏àzki.

• „BaÊnie 1001 nocy” to feeria barw
i kszta∏tów. Styl inspirowany filmami
w stylu „Bollywood” jest nietuzinkowy. Kolory: turkus, pomaraƒcz,
cyklamen i fiolet stanowià niesamowità mieszank´. Znajdujà si´ tu bardzo ciekawe ozdoby i naczynia szklane wykoƒczone bia∏ym metalem
w stylu indyjskim.
Do wszystkich kolekcji
przygotowany jest bogaty
wybór szklanych bombek
polskich
producentów
oraz wyjàtkowe kolekcje
Êwiec. Ca∏oÊç uzupe∏nia
wielki wybór lampek i ró˝nego rodzaju oÊwietlenia.
W przygotowanie tych kolekcji florystki „Âwiata
RoÊlin” w∏o˝y∏y mnóstwo
inwencji i 4 tygodnie wyt´˝onej pracy.
Zapraszamy Paƒstwa na spacer
w Krainie Âwiàtecznych Niespodzianek.

FLORA POINT
04-697 Warszawa-Anin
ul. Mrówcza 212
(vis a vis stacji PKP)
wjazd od ul. Szpotaƒskiego
tel. 22 812 78 76
fax. 22 812 78 49

www.florapoint.pl
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Tekst sponsorowany

lany, mas´ ró˝nego rodzaju
anio∏ów, pi´kne lustra i ramki na zdj´cia. Do tego ró˝nego rodzaju ga∏àzki i eleganckie sztuczne kwiaty.
• „S∏odki Ró˝” to propozycja dla ma∏ych i du˝ych
dziewczynek – „S∏odkich

Krasnoludki w ho∏dzie Marii Konopnickiej
W tym roku min´∏o 100 lat od Êmierci tej – zapomnianej nieco – pisarki, poetki i publicystki, autorki
„Roty”, ale i s∏ynnej powieÊci dla dzieci „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Na Suwalszczyênie, gdzie si´
urodzi∏a, og∏oszono nawet Rok Marii Konopnickiej,
a Sejm RP uczci∏ jej pami´ç podejmujàc specjalnà
uchwa∏´ i odÊpiewujàc zwrotk´ „Roty”. Temat podj´∏a
biblioteka Szko∏y Podstawowej Nr 109 im. Batalionów
Ch∏opskich w Zerzeniu i urzàdzi∏a a˝ 2-tygodniowe
obchody, których fina∏em by∏ „krasnoludkowy dzieƒ”.
Po szkole biega∏y kolorowe skrzaciki w czapeczkach
i zaglàda∏y do biblioteki, by pos∏uchaç tu bajania, sfotografowaç si´ pod wielkim muchomorem, a nawet
poplàsaç w rytm znanej piosenki: „my jesteÊmy krasnoludki hopsa-sa…”. Panie bibliotekarki bawi∏y si´
razem z dzieçmi. Nawet stroje mia∏y krasnalowe.

WÊród starszych dzieci mniej by∏o krasnali, ale
czerwone czapeczki te˝ da∏o si´ dostrzec. Równie˝ dyrekcja odwiedzi∏a bibliotek´ w krasnych czapeczkach
i szaliczkach. Dekoracj´ biblioteki stanowi∏y zielone
choinki – namiastka lasu i ogromny grzyb muchomor
(miejsce fotografowania) oraz wystawa prac dzieci
na konkurs plastyczny „Narysuj swojego krasnala”.
Nie oby∏o si´ te˝ bez s∏odkiego krasnalowego pocz´stunku. By∏y minicukiereczki i miniciasteczka
w szklanym maksinaczyniu. Wszystko mia∏o inne
proporcje i wymiary, jak to w krasnalowym Êwiecie.
Po tym dniu nikt ju˝ chyba nie wàtpi, ˝e krasnoludki sà na Êwiecie, a ich twórczyni – Maria Konopnicka – sta∏a si´ dzieciom bli˝sza i zapadnie w pami´ci na d∏ugo.
berm

Imieniny Âwi´tego Miko∏aja
Nieopodal IP Centrum Zdrowia Dziecka znajduje
si´ jedno z najbardziej niezwyk∏ych miejsc w Mi´dzylesiu. Z zewnàtrz niepozorne, wr´cz nierzucajàce si´
w oczy, w Êrodku t´tni ˝yciem i nowoczesnà myÊlà pedagogicznà. To Przedszkole Integracyjne nr 86
przy CZD. Tutaj, od rana do wieczora, m∏odzi ludzie
dowiadujà si´, co to znaczy byç dobrym cz∏owiekiem,
nasiàkajà wiedzà i umiej´tnoÊciami, z których doroÊli
cz´sto nie zdajà sobie sprawy. Dlaczego Êwieca si´
pali? Dlaczego w nocy jest ciemno? Gdzie Êlimak ma
uszy? Dlaczego niektóre dzieci wyglàdajà inaczej ni˝
reszta? Jak si´ bawiç, ˝eby ka˝dy móg∏ znaleêç miejsce dla siebie? CiekawoÊç dzieci nigdy si´ nie wy-

Spostrzegawcze dzieci zawsze jednak odnajdà Êlady Miko∏aja prowadzàce do niespodzianki, którà sà drobne
upominki. Po ich otrzymaniu nie pozostaje nic innego,
jak zaanga˝owaç si´ w wype∏nienie proÊby Âwi´tego Miko∏aja. W przedszkolu i w domach przedszkolaków rozpoczyna si´ praca nad przygotowaniem do Êwiàt.
Jednà z tradycji przedszkolnych jest Kiermasz Adwentowy. Rodzice, którzy dy˝urujà przy „straganikach”
z ogromnym zapa∏em zachwalajà wyroby swoich pociech. Bombki, anio∏ki, kartki Êwiàteczne, miko∏aje,
choinki... Tyle tutaj tego, ˝e nie wiadomo co wybraç,
a co jedno to ∏adniejsze! Oryginalne ozdoby przygotowywane sà przez wszystkie dzieci, a to co wykonajà
ich sprytne ràczki, zostanie pochwalone i docenione.
Na kiermaszu znajdzie si´ te˝ coÊ pysznego do zjedzenia, ciasta, pierniki i inne ∏akocie to dzie∏o zdolnych
mam i tatusiów. Uzbierane podczas Kiermaszu pieniàdze przeznaczane sà na ró˝ne atrakcje dla dzieci.

W przedÊwiàtecznej krzàtaninie przedszkolaki pami´tajà te˝ o dzieciach przebywajàcych w Centrum
Zdrowia Dziecka. Dla nich przygotowywane sà mi∏e
upominki, które mali pomocnicy Miko∏aja, dumni
z powagi powierzonej im misji, zanoszà z uÊmiechem i serdecznymi ˝yczeniami. Niespodziankà dla
rodziców sà jase∏ka przygotowywane przez poszczególne grupy podczas przedÊwiàtecznych spotkaƒ.
Tu˝ przed Âwi´tami, kiedy wszystko jest ju˝ gotowe, zadania wype∏nione, wtedy wokó∏ wspaniale
przystrojonej choinki gromadzi si´ ca∏e Przedszkole. Âwi´ty Miko∏aj przybywa osobiÊcie, by podzi´kowaç dzieciom za ich trud i obdarowaç wszystkich
wymarzonymi prezentami.
Serdeczne ˝yczenia pogodnych spokojnych i rodzinnych Êwiàt Bo˝ego Narodzenia wszystkim Czy telnikom sk∏adajà Dzieci, Rodzice i Pracownicy
z Przedszkola Integracyjnego Nr 86 przy Centrum
Zdrowia Dziecka.
Katarzyna Polnik i Ewa ˚ebrowska

˚yj zdrowo, sportowo i kolorowo
czerpuje, tak samo jak kreatywnoÊç i cierpliwoÊç osób
z nimi pracujàcych. Stàd wiele pomys∏ów na urozmaicenie przedszkolnej codziennoÊci – wycieczki, spotkania z ciekawymi ludêmi, koncerty i teatrzyki.
O ka˝dej porze roku dzieje si´ tu coÊ ciekawego.
Kto odwiedzi∏by przedszkole w okresie przedÊwiàtecznym, mia∏by okazj´ podejrzeç, w jaki sposób
dzieci aktywnie uczestniczà w realizacji projektu
IMIENINY ÂWI¢TEGO MIKO¸AJA. Akcja ta obchodzona jest w przedszkolu od wielu lat i zawsze spotyka si´ z ogromnà aprobatà ze strony przedszkolaków, rodziców oraz obdarowywanych osób. Jej celem jest uczenie dzieci dawania radoÊci innym
i uwra˝liwianie ich na potrzeby drugiego cz∏owieka.
6 grudnia w Dzieƒ Imienin Âwi´tego Miko∏aja od samego rana na dzieci czekajà mi∏e niespodzianki. Punktem kulminacyjnym jest spotkanie, na które... Miko∏aj
nie przychodzi. Nikomu jednak nie jest smutno, bo
przy kol´dach i weso∏ych opowieÊciach dzieci odnajdujà list od Niego. W liÊcie znajduje si´ proÊba Miko∏aja
skierowana do wszystkich dzieci, aby na ten cudowny,
przedÊwiàteczny czas one te˝ zamieni∏y si´ w jego pomocników i wykona∏y pewne zadania na rzecz innych.
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27 listopada 2010 roku w Szkole Podstawowej
Nr 86 ju˝ po raz siódmy zorganizowana zosta∏a uroczystoÊç charytatywna pt. „SENIOR DLA JUNIORA”.
To spotkanie integrujàce Êrodowisko lokalne i szkolne
sta∏o si´ w naszej szkole ju˝ tradycjà. Impreza z ka˝dym rokiem przyciàga do placówki coraz wi´cej goÊci, którym le˝y na sercu dobro naszych uczniów.
Jak co roku najwa˝niejszà cz´Êç uroczystoÊci stanowi∏y wyst´py dzieci, z wielkim zaanga˝owaniem
przygotowane pod kierunkiem wychowawców. Motywem tegorocznej imprezy by∏a promocja zdrowego
stylu ˝ycia. Uczniowie poprzez przygotowane piosenki, skecze oraz inscenizacje starali si´ zach´ciç
zgromadzonych goÊci do zmiany nawyków ˝ywieniowych, zdrowej diety i wi´kszej aktywnoÊci fizycznej. PublicznoÊç ˝ywo reagowa∏a na to, co dzia∏o si´
na scenie, nagradzajàc artystów gromkimi brawami,
a nawet uczestniczàc we wspólnym Êpiewaniu.
Na goÊci czeka∏o wiele atrakcji i niespodzianek.
Odby∏a si´ aukcja prac plastycznych wykonanych
przez naszych uczniów, a tak˝e sprzeda˝ ich r´kodzie∏a. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏a si´ loteria fantowa. Mo˝na by∏o tak˝e zakupiç ozdoby Êwiàteczne.
Rodzice z w∏asnej inicjatywy przygotowali smako∏yki, które serwowane by∏y w „kawiarence”.
Sprzedawano pyszne ciasta w∏asnego wypieku,
barszcz czerwony, ˝urek, a nawet wiejski chleb z domowym smalcem ze skwarkami.

Pragniemy z∏o˝yç przy tej okazji wielkie podzi´kowania naszym sponsorom, firmom: „Kotwica”,
„Cheese Cakes”, „Kroton”, „Aliga”, „Perfekt”, „Silverado”, wydawnictwu „Wilga”, piekarni „Lucyfer”
oraz portalowi internetowemu „Internetowa mama”.
Dochód z tegorocznej imprezy zostanie jak zwykle
przeznaczony na potrzeby uczniów naszej szko∏y.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie serdecznie
dzi´kujà wszystkim za udzia∏ w spotkaniu, a szcze-

gólnie Radzie Rodziców za inicjatyw´, w∏o˝ony wysi∏ek i poÊwi´cony czas przy organizacji imprezy
„Senior dla Juniora”.
Agnieszka Ornoch

Grudniowe szaleƒstwo
Grudzieƒ jest miesiàcem, kiedy nauka i praca
idà nam najwolniej i najtrudniej, a zbyt krótkie
dni odwracajà naszà uwag´ od sportu i aktywnoÊci. Miesiàc spi´ty klamrà Miko∏aja i prezentów – poczàwszy od 6, do ostatniego dnia Bo˝ego Narodzenia, 26 grudnia – zakoƒczony szaleƒstwem Sylwestra – równie skutecznie jak
wakacje odwodzi naszà energi´ od wyÊcigu
szczurów. W tym miesiàcu stawiamy na bliskie
spotkania w gronie rodziny i przyjació∏, s∏odkie
wypieki i wspólne kol´dowanie. Doskonale wiedzà o tym kierownicy osiedlowych domów kultury, którzy wyjàtkowo starannie przygotowywali program na ten miesiàc.
Wiele imprez ju˝ za nami. Z okazji Miko∏aja
w Marysinie 4 grudnia odby∏a si´ zabawa dla
dzieci i m∏odzie˝y prowadzona przez aktorów.
W poniedzia∏ek 6 grudnia Miko∏aj przyszed∏ do
dzieci pracowników Klubu Kultury „RadoÊç”
oraz do dzieci poszczególnych sekcji zainteresowaƒ w klubie falenickim. W niedziel´ 5 grudnia
Klub Kultury w Aleksandrowie zaproponowa∏ imprez´ odmiennà – otwarte dla wszystkich Miko∏ajki Zdrowotne. Seniorzy podczas imprezy korzystali z mo˝liwoÊci konsultacji medycznych.
Przeprowadzono równie˝ pokaz decoupage,
warsztaty ozdób Êwiàtecznych i zabaw´ integracyjnà dla wszystkich uczestników.
Dla tych, którzy nie uczestniczyli w dotychczasowych imprezach, mam ofert´ spotkaƒ,
które dopiero si´ odb´dà. W sobot´ 18 grudnia
o godz. 15. w Klubie Kultury „RadoÊç” obejrzymy teatralno-muzyczny spektakl „Królowa
Âniegu”, w wykonaniu krakowskiego teatru
„Art-RE”. Dobre spektakle sà tym, co szczególnie przyciàga nasze dzieci – mówi dyrektor

jednego z wawerskich osiedlowych klubów.
– Wi´ksze karnawa∏owe zabawy taneczne organizuje szko∏a – dodaje. Po spektaklu odb´dzie si´ spotkanie z Miko∏ajem, otwarte dla
wszystkich dzieci. Warunek jest jednak taki, ˝e
aby dziecko mog∏o dostaç paczk´, rodzic cichaczem musi jà najpierw przekazaç Êwi´temu
biskupowi.
Równie˝ 18 grudnia, o godz. 17, odb´dzie si´
wystawa prac z pracowni rzeêbiarskiej i ceramicznej, po∏àczona z kiermaszem dla dzieci i pocz´stunkiem dla rodziców i przyjació∏ w Klubie
Kultury „Anin”. We wtorek 21 grudnia odb´dzie
si´ tam nawet prawdziwa Wigilia – dla uczestników zaj´ç dwóch pracowni plastycznych, dzieci´cej „PlastuÊ” oraz m∏odzie˝owej „Ko∏o”.
W niedziel´ 19 grudnia odb´dzie si´ impreza
wewn´trzna – spotkanie z Miko∏ajem – dla
dzieci i m∏odzie˝y ucz´szczajàcej na zaj´cia
do Klubu Kultury „Zastów”. Na scenie w Êwiàtecznym programie wystàpià „Skrzaty” i „Plastusie”, sekcja taneczno-rytmiczna z elementami taƒca klasycznego, sekcja j´zyka francuskiego, zespo∏y taneczno-wokalne „Rokendrolki” i „Rokendrolki bis”, zespó∏ taneczny „Incognito” oraz sekcja wokalna.
Otwarty przedÊwiàteczny weekend i tym
razem oferuje Klub Kultury w Aleksandrowie.
W sobot´ o godzinie 16 odb´dzie si´ tu coroczny
wieczór wigilijny dla starszych i m∏odszych sympatyków klubu. Atrakcjà b´dzie Âwi´ty
Miko∏aj, wr´czajàcy
dzieciom prezenty.
Klubowy teatr dzieci´cy „Balladynki” przed-

stawi „OpowieÊç zimowà” na motywach K. Dickensa. W programie b´dà tak˝e wigilijne potrawy
i liczne niespodzianki. W niedziel´ w tym samym
miejscu o godzinie 17 wyÊwietlony b´dzie duƒski
film, w przewrotny sposób nawiàzujàcy do Êwiàtecznej atmosfery. Aura Âwiàt b´dzie ukazana
oczami nastolatki, negatywnie usposobionej do
tej mi´dzynarodowej tradycji.
Oferta klubów kultury jedynie uzupe∏nia propozycje szkó∏, b´dàc swoistà alternatywà dla
dzieci i m∏odzie˝y. Na przyk∏ad Szko∏a Podstawowa 218 przy ul. Kajki anga˝uje podopiecznych w sposób równie atrakcyjny. 21 i 22 grudnia w ww. szkole zaprezentowane zostanà jase∏ka, przygotowane przez grupy przedszkolne oraz
szkolne. Po Êwi´tach, w styczniu, odb´dzie si´
bal karnawa∏owy. Klasy 0–3 b´dà w nim uczestniczyç w ramach projektu edukacyjnego, który
w tym roku nosi nazw´ „Nasze zwierz´ta”. Adekwatnie do tematu dzieci b´dà przebrane za postacie ze Êwiata zwierzàt.
Czy ktoÊ jeszcze ma wàtpliwoÊci co do tego,
˝e w grudniu nie warto zaciskaç pasa, za to warto znaleêç chwil´, by oderwaç si´ od codziennych obowiàzków? Jaki inny miesiàc oferuje
nam tyle radosnych, odÊwi´tnych spotkaƒ
w gronie rodziny i znajomych? UroczystoÊci
w ko∏ach zainteresowaƒ powinny motywowaç
nasze dzieci do zadbania o swoje indywidualne
pasje. A kalorie? Wystarczy pozwoliç sobie na
nieco odmienne szaleƒstwo w karnawale...
Joanna Czy˝

W Mi´dzylesiu rusza
Centrum Rodzinne
Otwarcie prywatnego Centrum Rodzinnego w Mi´dzylesiu planowane
jest na koniec grudnia. Za∏oga „Stacyjki Dzieci” zorganizuje codzienne zaj´cia wczesnoedukacyjne dla maluchów w wieku od kilku miesi´cy do 6–7
lat. W planach sà równie˝ wspólne spotkania dla rodziców (zw∏aszcza
mam) z dzieçmi. Poczàtkowa opieka matki ma u∏atwiç podopiecznemu
proces adaptacji i wejÊcia w grup´ rówieÊniczà.
Teren placówki stojàcej przy ul. Patriotów podzielono na kilka kàcików
tematycznych takich jak: Stacyjka „Kuchcikowo” (przestrzeƒ do wspólnego bawienia si´ w kuchni), „Skakad∏o” (zabawy ruchowe z trampolinà i torem przeszkód) czy „Ma∏e Atelier” (miejsce przeznaczone do ekspozycji
prac dzieci).
W Centrum znajdzie si´ równie˝ sklep z ksià˝kami, zabawkami, pomocami edukacyjnymi dla najm∏odszych oraz poradnikami dotyczàcymi wychowania, zdrowia i rozwoju maluchów.
G∏ównymi celami placówki sà zarówno rozwój umiej´tnoÊci i emocjonalnoÊci dziecka, jak i doskonalenie kompetencji jego rodzica, dla którego
przewidziane sà tu indywidualne konsultacje ze specjalistami i warsztaty.
Przedsi´wzi´cie ma równie˝ integrowaç lokalne Êrodowisko dzieci i ich
opiekunów.
Magdalena Prokop-Duchnowska
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Psi Anio∏ potrzebuje pomocy
Ma∏y anio∏ek zobaczy∏ b∏àkajàcego si´ samotnie smutnego psa.
Usiad∏ na jego grzbiecie i przytuli∏ si´ do
mi´kkiej sierÊci.
Obojgu zrobi∏o si´ cieplej i raêniej.
Potem anio∏ek znalaz∏ psu dobrego cz∏owieka.
Od tej pory opiekuje si´ zagubionymi, porzuconymi, skrzywdzonymi psami i kotami...
Azyl pod psim Anio∏em istnieje od ponad 35
lat. MieÊci si´ na prywatnej niedu˝ej posesji
Agnieszki Brzeziƒskiej, która przez ten czas uratowa∏a tysiàce bezdomnych psów i kotów i znalaz∏a im nowych opiekunów. Do dziÊ Agnieszka
poÊwi´ca mieszkaƒcom Azylu ca∏e swoje ˝ycie.
W 2002 roku wokó∏ schroniska zawiàza∏a si´
Fundacja Azylu pod Psim Anio∏em.
Dzisiaj jest to miejsce wyjàtkowe w skali ca∏ej
Polski. Zwierz´ta znajdujà tu nie tylko dach
nad g∏owà i pe∏nà misk´. Sà otoczone dobrà opiekà weterynaryjnà – sà szczepione i odrobaczane,
sterylizowane oraz w razie potrzeby leczone, nawet w bardzo trudnych i kosztownych wypadkach.
Dzi´ki serdecznemu zainteresowaniu ze strony ludzi – pracowników i wolontariuszy – pozostajà w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.
Sà regularnie wyprowadzane na spacery i socjalizowane. Niektóre z nich dopiero tutaj uczà si´
przyjaznego kontaktu z cz∏owiekiem, co umo˝liwia
im normalne funkcjonowanie i znalezienie domu.
Cz´Êç naszych podopiecznych wraz z wolontariuszami przesz∏a szkolenie, które udowodni∏o,
˝e schroniskowe, niechciane zwierzaki sà zdolnymi uczniami i potrafià byç wspania∏ymi towarzyszami dla dobrych opiekunów.
Azyl jest nie tylko przechowalnià dla bezdomnych zwierzàt, ale te˝ pr´˝nym oÊrodkiem adopcyjnym. Z zebranych przez nas danych wynika, ˝e
od poczàtku istnienia oko∏o 2500 psów i kotów, b´dàcych pod opiekà Azylu, znalaz∏o domy. Pracownicy i wolontariusze poÊwi´cajà wiele czasu i uwagi osobom zainteresowanym adopcjà, starajàc si´
zawsze wybraç zwierz´, które najlepiej zaaklimatyzuje si´ w ich rodzinie. Tak˝e ju˝ po adopcji utrzymujemy z nimi kontakt, s∏u˝àc radà i pomocà.

Fundacja Azylu pod Psim Anio∏em realizuje równie˝ programy, których celem jest pomoc opiekunom bezdomnych zwierzàt. Polega ona g∏ównie
na: leczeniu i sterylizacji miejskich kotów, leczeniu
bezdomnych zwierzàt ci´˝ko poszkodowanych
w wypadkach drogowych, sterylizacji i kosztownym leczeniu zwierzàt bezdomnych przygarni´tych przez osoby niezamo˝ne, utrzymywaniu
zwierzàt bezdomnych w domach tymczasowych
do chwili znalezienia im miejsc docelowych.
Prowadzimy te˝ liczne dzia∏ania informacyjne
i edukacyjne. Sà to ogólnopolskie konkursy
i kampanie medialne promujàce przejrzysty, charytatywny model rozwiàzywania problemu bezdomnoÊci zwierzàt domowych zgodny z europejskimi normami.
Nasze dzia∏ania zosta∏y docenione przez opini´ publicznà. W 2005 roku Akademia Rozwoju
Filantropii przy Fundacji Batorego przyzna∏a
nam wyró˝nienie w konkursie „Sukces z podatku”. W grudniu 2007 roku czytelnicy Gazety
Wyborczej nominowali Fundacj´ do nagrody
„Sto∏ek 2007” – „za po˝yteczne dzia∏ania na
rzecz mieszkaƒców Warszawy”.
JesteÊmy organizacjà po˝ytku publicznego.
Przekazujàc nam 1% swojego podatku pomagacie Paƒstwo przywróciç wiar´ w ludzi – bezdomnym, skrzywdzonym zwierz´tom.
Obecnie Azyl i Fundacja znalaz∏y si´ w dramatycznej sytuacji.
Za jego bramà powsta∏o osiedle mieszkaniowe i inwestor za˝àda∏ eksmisji Azylu.
Staramy si´ o dzier˝aw´ nieatrakcyjnych pod
zabudow´ terenów wskazanych przez Miasto,
jednak na razie rozmowy z urz´dnikami nie
przynoszà pozytywnych konkretów. Tymczasem mamy ju˝ wst´pny projekt architektoniczny
nowego schroniska. Jednym z jego za∏o˝eƒ ma
byç u˝ycie do budowy ekologicznych materia∏ów i stworzenie obiektu przyjaznego dla Êrodowiska oraz komfortowego dla zwierzàt i pracujàcych z nimi ludzi.
W dalszej perspektywie marzymy o zbudowaniu na terenie Azylu lecznicy, która b´dzie reali-

Okruchy... serca
Zima to trudny czas dla zwierzàt. IloÊç i dost´pnoÊç po˝ywienia znacznie si´ zmniejsza. Ptakom
mo˝emy pomóc wywieszajàc karmniki, jednak
trzeba przestrzegaç kilku wa˝nych zasad, ˝eby
nie wyrzàdziç niedêwiedziej przys∏ugi. Przede
wszystkim wa˝ne jest, ˝eby raz rozpocz´tego dokarmiania nie przerywaç, gdy˝ ptaki przyzwyczajajà si´ do tego, ˝e majà wysypywany pokarm
i rezygnujà z jego samodzielnego zdobywania.
Poza tym, nie podajemy mokrych, s∏onych i spleÊnia∏ych produktów. Nie wrzucamy równie˝
do karmnika resztek z obiadu. Pokarm powinien
byç umieszczony w takim miejscu, w którym ptaki b´dà mog∏y nieniepokojone z niego skorzystaç.
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Stale potrzebne sà nam, bo ciàgle si´ zu˝ywajà:
• KARMY MOKRE ORAZ SUCHE DLA PIESKÓW I KOTKÓW – W KA˚DEJ ILOÂCI!
• smycze, obro˝e, szelki,
• zabawki dla zwierzàt, gryzaki,
• miski, du˝e garnki, wiadra itp. pojemniki
do gotowania i karmienia,
• ko∏dry, koce, r´czniki, materace, bawe∏niane szmaty, wyk∏adziny, pos∏ania,
• typowe Êrodki i narz´dzia utrzymania czystoÊci,
• narz´dzia ogólnego u˝ytku (jak drabina, ∏opata, p´dzel itp.).
• odzie˝ robocza: r´kawice, fartuchy, buty
gumowe,
• Ârodki weterynaryjne
Ch´tnie przyjmiemy lekarstwa i Êrodki
weterynaryjne, jak równie˝ ko∏nierze
i ubranka pooperacyjne.
• ˚eby pozbyç si´ dziur, ka∏u˝ i b∏ota, potrzebne nam sà p∏yty chodnikowe.
• PowinniÊmy te˝ oÊwietliç teren Azylu odpowiednimi lampami (instalacja elektryczna).
zowaç na szerszà skal´ program sterylizacji bezdomnych psów i kotów.
Chcemy te˝ kontynuowaç swojà prac´ edukacyjnà i szerzyç ÊwiadomoÊç, ˝e ludzie mogà si´
w pe∏ni rozwijaç i byç szcz´Êliwi jedynie w harmonijnym wspó∏˝yciu z innymi mieszkaƒcami Ziemi.
Bardzo potrzebni sà nam wolontariusze, którzy swojà wiedzà i talentami pomogà nam zrealizowaç marzenia.
Bardzo potrzebne sà dobre domy, gdzie nasze
zwierz´ta znajdà mi∏oÊç.
Bardzo potrzebne sà pieniàdze, które pozwolà
przenieÊç nasz Azyl na nowe miejsce.
B´dziemy niezmiernie wdzi´czni za okazanà
nam pomoc.
Fundacja Azylu pod Psim Anio∏em

www.psianiol.org.pl
ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-979 Warszawa
Konto: 03 1020 1042 0000 8802 0109 6528
Kontakt bezpoÊrednio z azylem: 509-117-723
pszenicy czy kukurydzy. Ka˝dy gatunek ma swoje upodobania, jeÊli wi´c chcemy goÊciç w naszej
sto∏ówce ró˝ne ptaki, musimy przygotowaç równie˝ ró˝ne po˝ywienie. W nagrod´ za wytrwa∏e
dokarmianie ju˝ w marcu us∏yszymy melodyjne
pogwizdywanie kosów zwiastujàce nadejÊcie
przedwioÊnia. Ale o tym mo˝emy na razie tylko
pomarzyç.
Ma∏gorzata Matyka

Czym w takim razie mo˝emy ugoÊciç skrzydlatych przyjació∏? S∏onina na pewno zadowoli sikory i dzi´cio∏y. Kosy i sójki ch´tnie zjedzà chleb; jeÊli ˝yczylibyÊmy sobie odwiedzin szczyg∏a,
dzwoƒca, gila czy czy˝yka, dobrze by∏oby sporzàdziç mieszank´ nasion roÊlin oleistych (s∏onecznik, len, mak).
Mo˝na tak˝e wykorzyUs∏ugi hydrauliczne
staç a˝urowà siateczk´
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
po w∏oszczyênie wypychajàc jà smalcem
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
pomieszanym z nasio- przeglàdy i naprawy kominiarskie
nami. Przydadzà si´
tel. 696-321-228
te˝ ziarna zbó˝, jak np.

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
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◗ Us∏ugi posadzkarskie Kazimierz Banasiak
tel. 788 455 613.
◗ Sprzedam mieszkanie 70 m2, Wawer – ul.
Ogórkowa. Kompletnie wyposa˝one, w cenie
miejsce parkingowe oraz ogródek 120 m2, tel.
606 464 888.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏ke budowlano-us∏ugowa w starej mi∏osnej 1200 m2,
wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnosc
hipoteczna, 605 981 175 dzohar1@wp.pl
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel.:(22) 812-14-81.
◗ Weso∏e URODZINY dla twojego dziecka z muzykà i konkursami dopasowanymi do grupy wiekowej poprowadzi dj-animator 502 600 775.
◗ M´˝czyzna pilnie szuka pracy dodatkowej na
weekendy. Przyjm´ ka˝dà, równie˝ ci´˝kà, nawet po 12h dziennie, tel. 728 329 045.
◗ Wszelkie drobne naprawy, tel. 606 478 725.
◗ Niezawodna korepetytorka z 10-letnim doÊwiadczeniem pomo˝e w nauce, odrabianiu
lekcji, nadrabianiu zaleg∏oÊci, przygotowaniu
do sprawdzianów, równie˝ z rosyjskiego.
Tel. 500-598-742.
◗ Studentka V roku filologii rosyjskiej udzieli korepetycji z J¢ZYKA ROSYJSKIEGO. Pomoc
w odrabianiu lekcji, przygotowanie do matury
i in. Przyst´pne ceny! Tel. 603 779 535.
◗ Agencja IMPREZOWISKO zaprasza do wspó∏pracy lokale, zespo∏y, dj-ów, video, foto, kwiaciarnie, w∏aÊcicieli aut do Êlubu. Kontakt Alicja 502 600 775 lub 22 773 35 61
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ anten telewizyjnych i satelitarnych, sieci kablowe, zbiorcze anteny oraz
multiswitche. Telewizja N, Cyfra+, Polsat
i na kart´, Trwam tel. 663-677-701 WESO¸A
www.swiatanten.pl
◗ STOLARSTWO, pe∏ny zakres us∏ug stolarskich
wewn´trznych i zewn´trznych, monta˝, odnawianie, przeróbki, remonty, naprawy mebli
(równie˝ ogrodowych), okien, drzwi, pod∏óg. 505-772-890, 794-611-840.
◗ Falenica do wynaj´cia lokal u˝ytkowy (produkcja-magazyn) 200 m2 tel. 602 689 128

◗ Zamieni´ dzia∏k´ w Zakr´cie gm. Wiàzowna 1220 m2 (pràd, gaz, ogrodzonà, zagospodarowana, warunki zabudowy) na mniejszà
dzia∏k´ w Starej Mi∏osnej, mieszkanie w Starej
Mi∏osnej lub inne propozycje – 508 101075.
◗ 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, wyjazdow, jezyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor
i tlumacz jez. ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Pogotowie komputerowe i sklep z cz´Êciami
komputerowymi ul. Jana Paw∏a 15 M zaprasza tel. 500 760 534.
◗ Stylistka do ciebie przyjedzie. Przejrzymy twojà
szaf´ a potem udamy si´ na zakupy. Tel.
502 600 775.
◗ Instytut Psychoterapii i Rozwoju OsobowoÊci. terapia dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. coaching.
terapia par. zaburzenia od˝ywania. 22 812 52 36
lub 694 810 010 instytut@instytut-ipro.pl
◗ DoÊwiadczony Artysta plastyk w promocyjnej cenie wykona bajkowe malowid∏a Êcienne
do pokoju Twojego dziecka, tel. 602 32 00 08.
◗ Mà˝ na godziny, tel. 606 478 725.
◗ Ch´tnie naprawi´ monitor, drukark´, CD-ROM, DVD-ROM lub stacjonarne DVD, tak˝e
inne tel. 501-975-329.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo,
lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona)
tel. 601-62-22-62.
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach
tel. 515-34-94-60.
◗ OGRODY, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy, wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch.
kraj. z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo, nadzór, piel´gnacja, systemy nawadniajàce, tel. 507 285 400.
◗ Firma alpinistyczna poszukuje pracowników
z uprawnieniami do pracy na wysokoÊci. 606808-358, piotrkoziarski@wp.pl

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

reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub numerem telefonu

607-288-348

– Regina Wojewódzka

◗ Kierownik budowy – Nadzory. Telefon: 608612-979.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki,
komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 603-313-938.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel. 22 872 96 31, kom. 604 753 455.
◗ Us∏ugi domowe – trzepanie bezpy∏owe dywanów, tapicerki, wyk∏adzin oraz pranie (renowacja) maszynà KIRBY. Czas schni´cia 1,5 godziny. Tel. 22 783-28-37; kom. 606-752-724.
◗ Uk∏adanie, cyklinowanie parkietów – tel.
22 773-49-64, 602-707-127.
◗ Bukowina Tatrzaƒska – pensjonat Krystyna zaprasza na narty i baseny termalne – dom
z drewnianych bali, pokoje z ∏azienkami i telewizjà, domowe posi∏ki. Tel. 504-176-892.
◗ Us∏ugi hydrauliczne. Tel. 516-508-397.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr 3296
– wycena nieruchomoÊci, Tel. 22 773 39 47,
22 845 22 80, 502 730 878, 503 183 082.
◗ Us∏ugi transportowe sam. Mercedes Sprinter,
∏ad. 1400 kg, szybko, solidnie. Telefon:
602 184 541.
◗ Profesjonalna Opiekunka dla Osoby starszej,
chorej, niepe∏nosprawnej z kwalifikacjami (absolwentka Szko∏y Medycznej Wydz. Asystent
Osoby Niepe∏nosprawnej) posiadajàca kilkuletnie doÊwiadczenie potwierdzone referencjami podejmie opiek´ doraênie lub dy˝ury Êwiàteczne i nocne. Tel.. 609 097 972.
◗ Termowizja – inspekcje budynków i instalacji
519-698-928.
◗ Sprzedam betoniark´ pojemnoÊç 130 dm na
gwarancji cena do uzgodnienia 516-628-451.
◗ Szko∏a j´zyków obcych zatrudni lektora j´zyka
hiszpaƒskiego. tel. 668 11 16 14.
◗ Porady laktacyjne, wypo˝yczalnia laktatorów,
akcesoria wspomagajàce karmienie piersià.
Wizyty domowe. Certyfikowany doradca laktacyjny tel. 604 214 213.
◗ Us∏ugi geodezyjne – tel. 22-773-30-44, kom.
508 895 802.
◗ Projektowanie, aran˝acja wn´trz mieszkalnych
i komercyjnych. Fotorealistyczne wizualizacje,
konkurencyjne ceny. Tel. 692 081 969.

◗ Us∏ugi fryzjerskie oraz manicure, pedicure
z dojazdem do klienta. tel. 510 527 151.
◗ Zapraszamy do Zmys∏owego sklepu dla ma∏˝onków www.tobiaszisara.pl. Oferujemy bielizn´, kosmetyki, ksià˝ki, przedmioty r´cznie
ozdabiane. Odwiedê nas i poszukaj inspiracji
dla swojego ma∏˝eƒstwa.
◗ Student informatyki udzieli korepetycji z matematyki i j. angielskiego na poziomie podstawówki, gimnazjum i liceum. Dojazd do
ucznia. 30 z∏/h. Tel. 793 293 591.
◗ Polexim – sprzeda˝: odÊnie˝arki, zamiatarki,
r´baki, ∏uparki, glebozgryzarki, motopomp,
myjek ciÊnieniowych i wiele wi´cej; info na
www.polexim-online.pl, tel. 692555049.
◗ Ochrona przeciwpo˝arowa Twojej Firmy – tel.
22 296 11 66.
◗ Mistrz kominiarski wykonuje: coroczne obowiàzkowe przeglàdy przewodów kominowych
i wentylacyjnych oraz udra˝nianie, czyszczenie i uszczelnianie przewodów kominowych
i wydaje ekspertyz´ dla gazowni, architektury
i dla ubezpieczyciela. tel. 507196669.
◗ Drobne prace elektryczne i hydrauliczne, tel.
606 478 725.
◗ Poszukuj´ pracy w charakterze opiekunki do
dziecka lub pomocy przy starszej osobie. Tel.
518 051 567.
◗ Alpes – odÊnie˝anie dachów, posesji, usuwanie sopli, prace wysokoÊciowe. Tanio, solidnie, terminowo. Dachy od 2z∏/m2. F-Vat. Kontakt: info@alpes.com.pl, tel. 664-772-384.
◗ Oferuje domowe goràce obiadki (zupa+drugie) w cenie 12 z∏ z dostawà do domu lub firmy... inne us∏ugi cateringowe (przyj´cia okolicznoÊciowe). Tel 511 253 164.
◗ Piel´gniarka – zabiegi piel´gniarskie w Twoim
domu. Tel. 604 214 213.
◗ OdÊnie˝anie posesji i dachów. Marek Stankiewicz. Tel. 691-396-473.
◗ Naprawa AGD – pralki, lodówki, itp. 25 lat doÊwiadczenia, dojazd gratis, ceny konkurencyjne. Tel. 501-049-250.
◗ Sprzedam wózek wielofunkcyjny: Mikado;
Ox-Ford zawiera: wózek, spacerówk´, fotelik
samochodowy, torb´, foli´ przeciwdeszczowà,
moskitier´; stan dobry. Cena do uzgodnienia.
Kontakt: trabeczka@wp.pl, tel. 692 217 673.

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
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tel. 22 763 20 90
ul. Trakt Brzeski 62
05-077 Warszawa-Weso∏a
●
●
●
●
●
●

●
●

Terapie Spa na twarz i cia∏o
Pevonia Botanica
Aromatyczne rytua∏y
Masa˝e z ró˝nych stron Êwiata
Kuracje modelujàco-odchudzajàce
Dietetyka
Power Slim Active – jedna
z najbardziej skutecznych
metod odchudzania
Endermologia
Manicure Pedicure Spa

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bezpieczna opalenizna
Fryzjerstwo Spa
Makija˝ profesjonalny
Przed∏u˝anie w∏osów metodà
Racoon
Trwa∏e usuwanie ow∏osienia
Zamykanie naczynek
Fotoodm∏adzanie
Mezoterapia bezig∏owa
Pakiety odchudzajàce
Bony upominkowe, Vouchery
dla firm

Prze˝yj z nami swojà
Metamorfoz´.

Zostaƒ Królowà Balu!

www.metamorfoza-spa.pl

