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Wawer ma nowy Zarzàd!
W Êrod´, 15 grudnia,
Rada Dzielnicy Wawer
wybra∏a nowy Zarzàd.
Burmistrzem zosta∏a
pani Jolanta Koczorowska (PO), która
pe∏ni∏a
uprzednio
funkcje wójta Wiàzowny, burmistrza Sulejówka i burmistrza
Pragi Pó∏noc. Zast´pcami zostali dotychczasowi radni Adam Godus∏awski
(PO) i Przemys∏aw Zaboklicki (PO).
Po zrzeczeniu si´ przez nich mandatów
wyborczych zastàpià ich w Radzie Pawe∏ Ksi´˝opolski i Jaros∏aw Jankowski.
Jednà z pierwszych decyzji nowo
wybranego Zarzàdu by∏o przyj´cie
Uchwa∏y Kompetencyjnej dzielàcej

obowiàzki pomi´dzy burmistrzów.
Zgodnie z tà uchwa∏à Jolanta Koczorowska b´dzie odpowiada∏a za Wydzia∏y: Organizacyjny, Obs∏ugi Rady Dzielnicy, Kadr, Prawny, Bud˝etowo-Ksi´gowy, Informatyki, Administracyjno-Gospodarczy, Funduszy Europejskich
oraz Zamówieƒ Publicznych. Przemys∏aw Zaboklicki b´dzie odpowiada∏
za Wydzia∏y: Kultury, Architektury
i Budownictwa, Obs∏ugi Mieszkaƒców,
OÊwiaty i Wychowania, Ochrony Ârodowiska oraz Sportu i Rekreacji, zaÊ
Adam Godus∏awski za Wydzia∏y: Infrastruktury, Dzia∏alnoÊci Gospodarczej
i Zezwoleƒ, Gospodarki NieruchomoÊciami, Spraw Spo∏ecznych i Zdrowia
oraz Zasobów Lokalowych.

Na pomoc Klinice Pediatrii
w Centrum Zdrowia Dziecka
Przed Êwi´tami Bo˝ego
Narodzenia w 2010 r. Fundacja TVN „Nie jesteÊ sam”
i program TVN „Uwaga”
rozpocz´li akcj´ charytatywnà na rzecz Kliniki Pediatrii w Centrum Zdrowia
Dziecka w Mi´dzylesiu. Codziennie prezentowano telewidzom reporta˝e z kliniki, wybranych chorych pacjentów wraz z rodzinami oraz przedstawiano prac´ w klinice w kontekÊcie problemów, z jakimi ona si´ zmaga. A jest ich wiele.
Przede wszystkim klinika ta wymaga gruntownego remontu, którego nie przesz∏a od ponad 30 lat. G∏ówny budynek CZD zosta∏ w du˝ej mierze wyremontowany kilka lat temu w ramach podobnej akcji TVN.
Byç mo˝e korzystali Paƒstwo osobiÊcie, b´dàc dzieçmi, z opieki medycznej CZD lub korzysta∏y z niej Paƒstwa dzieci. Mimo ˝e ka˝dy z nas
ma nadziej´, ˝e nasze dzieci nie zachorujà, nie
mo˝na tego wykluczyç. A wtedy, gdy potrzebujemy porady specjalisty w danej specjalizacji,
gdy inne mo˝liwoÊci zosta∏y wykorzystane,
a dziecko potrzebuje dalszego leczenia lub jeÊli
nastàpi∏o nag∏e, powa˝ne zachorowanie, szukamy pomocy w po∏o˝onym niedaleko mi´dzyleskim CZD. Równie˝ i moje dziecko kilka tygodni
temu wraz ze mnà sp´dzi∏o d∏ugi okres czasu
w Klinice Pediatrii w CZD. Przekona∏am si´ wi´c
osobiÊcie, z jak wielkim oddaniem lekarze i personel szpitala leczà dzieci i opiekujà si´ nimi. Sà
to osoby z prawdziwym powo∏aniem do wykonywania tej pracy. Przede wszystkim kompetentne i rzetelne. Mog´ potwierdziç to, ˝e budynek Kliniki Pediatrii wymaga gruntownego re-

montu. Odbiega on standardem od klinik g∏ównego budynku CZD. Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e
czas si´ w nim zatrzyma∏ 30 lat temu, mimo i˝
sale wyposa˝one sà w to, co niezb´dne. Pacjenci klinik CZD to chore dzieci, cz´sto sà to bardzo
ci´˝kie przypadki, z którymi nie poradzono sobie
w innych szpitalach. Warunki, w których przebywajà, powinny byç niemal sterylne. A tymczasem w budynku p´kajà i przeciekajà sufity, Êciany nie by∏y dawno malowane – sà brudne, pod∏ogi wymagajà wymiany, meble równie˝, zamiast sto∏ów sà np. szkolne ∏awki. W salach pesymistyczny dobór kolorów, p∏ytki i wyposa˝enie ∏azienek nadajà si´ tylko do wymiany. Prawdziwà bolàczkà sà niesprawne dzwonki w salach – brak mo˝liwoÊci wezwania piel´gniarki.
W budynku sà stare grzejniki, brak nowoczesnej

Dodatkowo burmistrz Koczorowska wspó∏pracowaç b´dzie z Delegaturà Biura Ochrony oraz Delegaturà
Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania
Kryzysowego. Burmistrz Zaboklicki
wspó∏pracowaç b´dzie z Delegaturà
Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, placówkami oÊwiatowymi
i klubami kultury, Dzielnicowym
Biurem Finansów OÊwiaty oraz
OÊrodkiem Sportu i Rekreacji, zaÊ
burmistrz Godus∏awski z Delegaturà
Biura Gospodarki NieruchomoÊciami, Delegaturà Biura Geodezji i Katastru, Zak∏adem Gospodarowania
NieruchomoÊciami, OÊrodkiem Pomocy Spo∏ecznej oraz Specjalistycznà
Poradnià Rodzinnà.
Marcin Kurpios
klimatyzacji i wielu innych usprawnieƒ dla chorych dzieci, lekarzy oraz personelu.
Mimo tych niedogodnoÊci i braków, dzieci
oraz ich rodzice spotykajà si´ tam z niezwyk∏à
uprzejmoÊcià oraz ˝yczliwoÊcià. Lekarzom zale˝y na tym, aby szybko i trafnie zdiagnozowaç
chorob´, a dziecko wyleczyç.
Pomó˝my wi´c wyremontowaç Klinik´ Pediatrii CZD, my – mieszkaƒcy dzielnicy Wawer,
w którym CZD si´ znajduje i leczy nasze dzieci
oraz dzieci z ca∏ej Polski. Doprowadêmy do tego,
aby by∏y one leczone w godnych warunkach.
Przy∏àczmy si´ do akcji TVN, wystarczy wys∏aç SMS na nr 7126 (1,22 PLN z VAT) o treÊci
POMAGAM.
W grudniu ubieg∏ego roku TVN dzi´ki ofiarnoÊci telewidzów zebra∏ ponad 2 mln z∏, do przeprowadzenia remontu kliniki brakuje jeszcze
oko∏o 10 mln z∏. Akcja b´dzie prowadzona a˝
do zebrania pe∏nej kwoty.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl

Zapraszamy wszystkie
Organizacje Po˝ytku Publicznego z naszej dzielnicy!
Szanowni Paƒstwo,
zbli˝a si´ okres sk∏adania deklaracji podatkowych, który od jakiegoÊ czasu wià˝e si´ z mo˝liwoÊcià przekazania 1% podatku na rzecz organizacji po˝ytku publicznego. Chcemy zach´ciç mieszkaƒców Wawra do przekazania swojego 1% organizacjom dzia∏ajàcym na terenie naszej dzielnicy. Aby to u∏atwiç, zamierzamy w nast´pnym numerze umieÊciç wykaz takich organizacji.
Dlatego te˝ serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje po˝ytku publicznego dzia∏ajàce na
terenie Wawra, uprawnione do otrzymania 1% podatku, aby przys∏a∏y na nasz redakcyjny adres:
redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl dane niezb´dne do tej operacji:
- nazwa organizacji,
- numer KRS.
Dane nale˝y przys∏aç do dnia 31 stycznia 2011 r.
Hanna Kowalska, sekretarz redakcji
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Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM Studio
– nowa inwestycja przy Wale Miedzeszyƒskim
W 2010 r. przy ul. Wa∏ Miedzeszyƒski, Jeziorowej i Panoramy rozpocz´to
budow´ Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM Studio, koordynowanà przez spó∏k´ ATM Studio sp.
z o.o., nale˝àcà do grupy kapita∏owej
ATM Grupa S.A. Obiekt stanowiç b´dzie siedzib´ dla spó∏ek z Grupy ATM
oraz innych niezale˝nych producentów
z bran˝y audiowizualnej.
ATM Grupa S.A. dzia∏a
od 1992 r. i jest niezale˝nym
polskim producentem telewizyjnym. Spó∏ka produkuje
m.in. programy telewizyjne
na zlecenie Telewizji Polsat,
Polskich Mediów (TV4), Telewizji Polskiej oraz Magna
Entertainment. Najwi´kszà
popularnoÊcià wÊród widzów
cieszà si´ seriale, takie jak:
„Ojciec Mateusz”, „Ranczo”, „Âwiat wed∏ug Kiepskich”, „Biuro kryminalne”,
„Tancerze”, „Ratownicy”, telenowele,
np. „Pierwsza mi∏oÊç”, „Z∏otopolscy”,
teleturnieje, np. „Awantura o kas´”,
reality show, np. „Big Brother”, „Bar”.
Spó∏ka produkuje równie˝ filmy fabularne, np. „Dlaczego nie!”, „Pitbull”,

oraz programy: animowane, talk-show,
muzyczne, dokumentalne i reklamy
telewizyjne.
Centrum stanowi
ogromnà inwestycj´, jej planowana
ca∏kowita wartoÊç
wyniesie oko∏o 50
mln z∏. Powierzchnia u˝ytkowa obiek-

tu to oko∏o 14 000 m2. B´dzie to wi´c jeden z najwi´kszych i najnowoczeÊniejszych obiektów o tym charakterze w Polsce i Ârodkowo-Wschodniej Europie,
a co za tym idzie w Warszawie, oraz jedyny w Dzielnicy Wawer.

Wigilia z Caritas w Miedzeszynie
Coraz wi´cej samotnych
i ubogich nie ma dokàd
pójÊç nawet w tym najwa˝niejszym dniu w roku, jakim
jest Wigilia Bo˝ego Narodzenia. W∏aÊnie dla nich
przygotowana zosta∏a przez
Rad´ Osiedla i Caritas
przy parafii Matki Bo˝ej Dobrej Rady w Miedzeszynie wigilia dla samotnych. Caritas – oznacza mi∏oÊç b´dàcà dawaniem siebie, respektujàcà potrzeby drugiej osoby i to w∏aÊnie by∏o widaç w czasie organizacji
tej wigilii. WczeÊniej zorganizowana zosta∏a
zbiórka produktów ˝ywnoÊciowych potrzebnych
do przygotowania paczek dla niezamo˝nych rodzin. Caritas zbiera∏ dary do koszy, a sponsorzy
swoje produkty ˝ywnoÊciowe przekazali Radzie
Osiedla. W efekcie przygotowano ponad 90 paczek Êwiàtecznych. Wszystkie w formie pomocy
charytatywnej trafi∏y przed Êwi´tami do rodzin,
nad którymi opiek´ sprawuje miedzeszyƒska
grupa Caritas. Dla dzieci przygotowano specjalne paczki z zabawkami, s∏odyczami i napojami.
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Tegoroczne spotkanie wigilijne zorganizowano 22 grudnia o godzinie 17, w domu parafialnym przy ulicy Szafirowej 58. Dzi´ki staraniom
cz∏onków Rady Osiedla przygotowano sal´ wigilijnà i podano potrawy, których w tym roku by∏o wyjàtkowo du˝o: barszcz czerwony z piero˝kami, karp w galarecie, ryba po grecku, Êledê
w oleju, bigos staropolski, kluski z makiem – to
tylko niektóre z nich. By∏y te˝ ciasta i napoje.

Dzia∏ka, na której jest realizowana inwestycja, posiada wiele atutów: znakomita
lokalizacja
przy Wale Miedzeszyƒskim umo˝liwiajàca szybki dojazd do obiektu
oraz w ró˝ne rejony Warszawy, malownicze po∏o˝enie
bezpoÊrednio nad
akwenem wodnym
i w pobli˝u Wis∏y.
Centrum b´dzie dysponowa∏o m.in. powierzchniami
biurowo-administracyjnymi,
produkcyjnymi, studiami telewizyjnymi, halami zdj´ciowymi oraz garderobami, charakteryzatorniami, magazynami
kostiumów, dekoracji i sprz´tu oraz zapleczem postprodukcyjnym.
Przewidziano
równie˝ cz´Êç gastronomicznà, wystawienniczà i sal´ kinowà.
Zakoƒczenie budowy obiektu jest
planowane w po∏owie 2011 r.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl
Nikt nie spodziewa∏ si´ tak wielu uczestników
wigilii. Przygotowana sala ledwie wszystkich
pomieÊci∏a. Dania wigilijne dostarczy∏a
restauracja z hotelu „Boss”, cukiernie
„Meryk” i „Vika” oraz piekarnia „Wawer”
z Miedzeszyna. Jak co roku, i tym razem
dzielono si´ op∏atkiem i sk∏adano sobie
˝yczenia. W czasie wieczerzy wigilijnej
razem z ks. Proboszczem parafii w Miedzeszynie Êpiewano kol´dy.
Tak uroczysta wigilia przygotowywana
jest dzi´ki wielkiemu zaanga˝owaniu
cz∏onków Rady Osiedla i ich rodzin, wolontariuszy z grupy Caritas oraz sponsorów.
Szczególne podzi´kowanie nale˝y z∏o˝yç
dla: Prezesa Spó∏dzielni Handlowej „FALA”
Jerzego Woszczyka za pomoc w organizacji wigilii, dyrekcji Centrum KonferencyjnoSzkoleniowego Hotel „BOSS” za wspania∏e wyroby, OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej dla Dzielnicy
Wawer za dotacj´ finansowà na organizacj´ wigilii, Jacka Jasielskiego – w∏aÊciciela Cukierni
„VIKA”, piekarni cukierniczej „MERYK”, paƒstwa
Krystyny i Waldemara ¸adyƒskich i pani Ma∏gorzaty Snopek za pomoc w zakupach.
W∏odzimierz Zalewski

Po∏udniowa Obwodnica Warszawy w Wawrze
mo˝liwe przejÊcia „pod” i” nad” Po∏udniowà
Obwodnicà Warszawy;
– obiekty ma∏ej architektury wzd∏u˝ Êcie˝ki, na
których umieszczone by∏yby informacje turystyczne dotyczàce terenów po∏o˝onych w sàsiedztwie POW;
– utworzenie ciàgu wàskich zieleƒców towarzyszàcych Êcie˝ce pieszo-rowerowej wzd∏u˝ POW.
Nowa Êcie˝ka pieszo-rowerowa o d∏ugoÊci
ok. 20 km na trasie wschód–zachód, wyposa˝ona w punkty informacji turystycznej (zlokalizowane co ok. 0,5 km) z towarzyszàcymi jej zieleƒcami ma szanse staç si´ wa˝nym elementem
w systemie informacji i promocji wartoÊci kulturowych i przyrodniczych miasta.
Dodatkowo planuje si´ modernizacj´ ulicy Wa∏
Miedzeszyƒski poprzez dobudowanie drugiej jezdni od ronda z Traktem Lubelskim do ulicy Rozchodnikowej, a od tej ulicy planuje si´ ca∏kowicie nowà
drog´ przebiegajàcà na zachód od Wa∏u Miedze-

Na podstawie: www.siskom.waw.pl/

Wawer jest dzielnicà stale
W Wawrze na drodze S2, planuje si´ dwa w´rozwijajàcà si´, przez którà
z∏y drogowe, pierwszy z Wa∏em Miedzeszyƒprowadzony jest ruch tranzyskim, ∏àczàcy z przysz∏à Trasà Olszynki Grotowy do centrum Warszawy
chowskiej poprzez Wa∏ Miedzeszyƒski i Nowo
ze wschodu Polski i w kierunPrzewodowà, oraz drugi – z ulicà Patriotów.
ku odwrotnym oraz ruch tranPlanuje si´ nast´pujàce obiekty in˝ynierskie:
zytowy w kierunku zachod– most o d∏ugoÊci 1000 metrów przez Wis∏´ mi´nich i po∏udniowo-zachoddzy Wa∏em Miedzeszyƒskim a przysz∏à Czernich województw Polski.
niakowskà Bis;
Ju˝ od wielu lat roÊnie ruch drogowy, tworzà si´
– tunel pod ulicà Patriotów oraz linià kolejowa;
ogromne korki, szczególnie w piàtkowe wieczory.
– estakada o d∏ugoÊci minimalnej 1500 metrów
Dlatego ju˝ od kilku lat planuje si´ wytyczenie obprzebiegajàca nad Mazowieckim Parkiem Krawodnicy Warszawy, której elementem w naszej
jobrazowym;
dzielnicy b´dzie droga ekspresowa numer S2 –
– wiadukt wzd∏u˝ drogi ekspresowej S2 nad planazywana Po∏udniowà Obwodnicà Warszawy.
nowanà Trasà Olszynki Grochowskiej;
Obecnie g∏ównà drogà ruchu tranzytowego
– wiadukt wzd∏u˝ ulicy Izbickiem nad drogà eksprzez naszà dzielnic´ jest droga krajowa numer 2
presowà S2.
przebiegajàca ulicami: Trakt Brzeski, Bronis∏awa
Dost´p do drogi b´dzie tylko w w´z∏ach, dlaCzecha, P∏owieckà, dalej potoki samochodów
tego wzd∏u˝ drogi powstanà liczne drogi serwikierujà si´ do centrum ulicà Ostrobramskà i Trasà
sowe lub dojazdowe do w´z∏a.
¸azienkowskà lub poza Warszaw´: Trasà
Siekierkowskà, Witosa, Sikorskiego, DoPO¸UDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY
linkà S∏u˝ewieckà, Rzymowskiego, Mary– przebieg na terenie Dzielnicy Wawer
narskà, Sasanki, Hynka (tutaj cz´Êç ruchu
kieruje si´ na drogi numer 7 i 8, w kierunku Krakowa i Katowic), ¸opuszaƒskà, Alejami Jerozolimskimi, Alejà Prymasa Tysiàclecia (tutaj cz´Êç ruchu kieruje si´
na drog´ krajowà numer 2, w kierunku Poznania i ¸odzi), Alejà Armii Krajowej (tutaj
czeÊç ruchu kieruje si´ na drog´ numer 7,
w kierunku Gdaƒska), Toruƒskà i dalej
w kierunku Bia∏egostoku. OczywiÊcie sà
drogi alternatywne jak na przyk∏ad droga
wojewódzka 631 od W´z∏a Marsa ulicà
Marsa, ˚o∏nierskà i na Mazury lub do drogi numer 8 i do Bia∏egostoku. Z kolei
w kierunku wschodnim ruch kierowany
jest przez ulice P∏owieckà, Bronis∏awa
Czecha i Trakt Brzeski, i dalej do Terespola, LubliElementami chroniàcymi Êrodowisko w Wawna lub na Bia∏oruÊ i Ukrain´.
rze b´dzie:
Drogà alternatywnà w kierunku Lublina jest
– przesuni´cie drogi o 140 metrów w kierunku
droga wojewódzka numer 801, czyli najd∏u˝sza
pó∏nocnym, czego efektem jest oddalenie inulica Warszawy, Wa∏ Miedzeszyƒski i ulica Nadwestycji od terenów chronionych Natura 2000
wiÊlaƒska w Józefowie.
„Rezerwatu przyrody K´pa Zawadowska”;
Zadaniem nowej drogi przebiegajàcej przez na– przesuni´cie osi drogi o oko∏o 100 metrów
szà dzielnic´ Wawer, w tym osiedla Aleksandrów,
w kierunku pó∏nocnym na d∏ugoÊci oko∏o 2 kiMiedzeszyn i NadwiÊle, ma byç kumulacja ruchu
lometrów, dzi´ki temu przetrwa jezioro Torfy
tranzytowego, tym samym zmniejszy si´ ruch na
w nienaruszonym stanie;
pozosta∏ych ciàgach komunikacyjnych Wawra.
– monta˝ ekranów akustycznych chroniàcych
D∏ugoÊç samego odcinka od w´z∏a Pu∏awska
zabudow´ mieszkaniowà przed ponadnormado w´z∏a Lubelska ma mieç 19,5 kilometra i wetywnà dawkà ha∏asu;
d∏ug obecnych planów ma byç zrealizowany
– nasadzenie zieleni wzd∏u˝ obwodnicy;
w latach 2013–17. Koszt inwestycji w przelicze– rowy trawiaste, zbiorniki retencyjno-infiltraniu przez Ministerstwo Infrastruktury wyniesie
cyjne i inne urzàdzenia zapewniajàce ochron´
oko∏o 2,93 miliarda PLN.
Êrodowiska gruntowo-wodnego przed gwa∏Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
townym odp∏ywem wód oraz przed zaniei Autostrad – inwestor inwestycji, oczekuje na wyczyszczeniami;
danie ponownej decyzji Êrodowiskowej. Niestety
– przejÊcia dla zwierzàt dziko ˝yjàcych w miejpierwsza decyzja Êrodowiskowa wydana przez
scach migracji zwierzàt.
Ministra Ârodowiska zosta∏a po zaskar˝eniu
Wzd∏u˝ drogi powstanie tzw. park komunikauchylona przez Naczelny Sàd Administracyjny.
cyjny, którego elementami sà:
Ministerstwo z∏o˝y∏o odwo∏anie w tej sprawie.
– Êcie˝ki rowerowo-piesze ∏àczàce wszystkie

szyƒskiego przecinajàcà ulice Bys∏awskà (rondo)
i Werbeny (przed∏u˝enie w kierunku zachodnim)
w Wawrze, Podsto∏ecznà, Gryczanà, J´czmiennà
oraz NadwiÊlaƒskà w Józefowie. Powrót do starego Êladu drogi, nastàpi w osiedlu Âwidry Ma∏e.
Wa∏ Miedzeszyƒski na odcinku Rozchodnikowa – granica miasta stanie si´ ulicà lokalnà jednojezdniowà, z rondami na skrzy˝owaniach z ulicami Bys∏awskà i Werbeny.
Budowa nowej drogi jest na pewno szansà
na rozwój terenów po∏udniowych Wawra, które
uzyskajà bezpoÊrednie po∏àczenie z po∏udniowymi rejonami lewej strony Warszawy.
Dzi´ki tej inwestycji na pewno poprawi si´ jakoÊç ˝ycia w pó∏nocnych rejonach Wawra, gdzie
obecnie prowadzony jest ruch tranzytowy. Na
pewno realizacja tak du˝ej inwestycji zmieni naszà dzielnic´. W jaki sposób? Trudno w tej chwili odpowiedzieç na to pytanie.
Pewne jest tylko to, ˝e ka˝da nowa inwestycja
drogowa w Wawrze jest bardzo potrzebna, ˝ebyÊmy pewnego dnia nie stan´li w ogromnym korku, na ca∏y Wawer.
Krzysztof Soko∏owski
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Na nowym basenie ruszy∏ fitness
Dotychczas w otwartym
na poczàtku listopada aniƒskim OÊrodku Sportu i Rekreacji mo˝na by∏o korzystaç z p∏ywalni, squasha,
lodowiska i skateparku. Na
poczàtku stycznia oddano
do u˝ytku kolejnà cz´Êç
obiektu, jakà jest strefa fitnessu, czyli sala do aerobiku oraz si∏ownia.
– „Z treningów tanecznych, jogi i pilatesu mo˝na korzystaç tutaj od poczàtku grudnia. Jednak
dopiero po Nowym Roku ofert´ poszerzono o nowe zaj´cia aerobikowe oraz si∏owni´” – poinformowa∏ rzecznik dzielnicy Wawer – Andrzej Murat.
W efekcie, od stycznia mieszkaƒcy Wawra
mogà ucz´szczaç na takie formy fitnessu jak:
TBC, çwiczenia na p∏aski brzuch czy rowery stacjonarne. Zaj´cia TBC obejmujà rozgrzewk´

w formie tanecznego aerobiku, rzeêbienie mi´Êni
poÊladków, bioder, ud, ramion, brzucha i biustu
(przy u˝yciu pi∏ek, ci´˝arków, gum czy stepów)
oraz kilkuminutowy, odpr´˝ajàco-rozciàgajàcy
stretching. Rowery stacjonarne przeznaczone sà
dla osób, które chcà spaliç zb´dne kalorie i poprawiç kondycj´ fizycznà.
Z uwagi na komfort çwiczàcych, w pomieszczeniu fitness nie mo˝e przebywaç wi´cej ni˝ 15
osób (w przypadku zaj´ç stacjonarnych typu joga – maks. 20 osób). Zaj´cia startujà, je˝eli zapisze si´ na nie co najmniej 5 osób.
BezpoÊrednio z salà aerobikowà sàsiaduje pomieszczenie si∏owe wyposa˝one w urzàdzenia
cardio. – „Znajduje si´ tu dziewi´ç maszyn rozwijajàcych ró˝ne partie cia∏a – rowery poziome
i pionowe, bie˝nie, steppery i orbitreki” – podaje
Sylwester Rudziƒski, kierownik zespo∏u fitness
i squash w OÊrodku Sportu i Rekreacji w Aninie.

Podobnie jak w przypadku p∏ywalni i squasha, ze
strefy fitnessu mo˝na korzystaç nie tylko jednorazowo, ale równie˝ cyklicznie, poprzez wykupienie
karnetu. Przyk∏adowo, 30-dniowa wejÊciówka
open umo˝liwiajàca korzystanie – bez limitu czasowego i iloÊciowego – z si∏owni i wszystkich rodzajów zaj´ç aerobikowych oraz taƒca kosztuje 150 z∏.
W oÊrodku funkcjonujà równie˝ karnety na 10
wejÊç, wa˝ne przed 2 miesiàce. Ich ceny wahajà
si´ od 100 do 150 z∏. Z kolei cena jednorazowego
wejÊcia bez ograniczenia czasowego na si∏owni´,
zaj´cia fitness lub nauk´ taƒca wynosi 20 z∏. P∏ywalnia Anin akceptuje karty rabatowe Benefit.
Wi´cej informacji na temat zaj´ç, grafiku, cennika i rodzajów karnetów znajduje si´ na stronie
OÊrodka Sportu i Rekreacji, pod adresem
www. osir-wawer.warszawa.pl.
Magdalena Prokop-Duchnowska

Europejski Rok Wolontariatu w 2011 roku
W zwiàzku z tym, ˝e z dniem 1 stycznia rozpocz´∏y si´ obchody Europejskiego Roku Wolontariatu, chcia∏abym przybli˝yç wszystkim tematyk´ wolontariatu.
Nazwa „wolontariat” pochodzi od ∏aciƒskiego
s∏owa volontarius, które mo˝na przet∏umaczyç
jako „dobrowolny” lub „ch´tny”. Od samego poczàtku istnienia tej idei jego uczestnikami kieruje
ch´ç poprawy ˝ycia dzisiejszego spo∏eczeƒstwa
oraz wspólnej pracy na rzecz pokoju i sprawiedliwoÊci. Idea wolontariatu przyczynia si´
do szerzenia pokoju i zrozumienia mi´dzy narodami, a tak˝e przyjaêni i wspó∏pracy. Dzisiaj organizacje pozarzàdowe i wolontariat to elementy, które z ró˝nym nat´˝eniem na sta∏e sà wpisane w nasze ˝ycie codzienne. Mimo ˝e zmieni∏ si´
system polityczny i gospodarczy, praca pozosta∏a jednà z najwa˝niejszych spraw w ˝yciu cz∏owieka. Zmieni∏o si´ otoczenie zewn´trzne i zasady pracy. Nikt ju˝ nie gwarantuje nikomu zatrudnienia tylko dlatego, ˝e skoƒczy∏ studia albo za∏o˝y∏ firm´. Rosnàce bezrobocie powoduje, ˝e
mo˝liwoÊç pracy staje si´ fundamentem ludzkiej
egzystencji. Rodzà si´ patologie zwiàzane z brakiem pracy, ale równie˝ patologie zwiàzane ze
strachem przed utratà pracy. Lepiej zostaç wolontariuszem i robiç coÊ bezp∏atnie, ni˝ nie robiç
nic, tym bardziej, ˝e paƒstwo gwarantuje w tym
czasie ubezpieczenie zdrowotne i zachowanie
ciàg∏oÊci pracy.
Okres nauki w szkole jest najw∏aÊciwszy dla
kreowania postaw altruistycznych. Przebywanie
w grupie rówieÊniczej oraz rozwiàzywanie problemów szkolnych sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania. Wolontariat jest jednà z mo˝liwoÊci darmowego zdobycia umiej´tnoÊci w wielu
dziedzinach. Podczas takiej pracy nabywa si´
cz´sto umiej´tnoÊci, które stajà si´ przydatne
w póêniejszej karierze zawodowej, a czasami
decydujà przy ubieganiu si´ o konkretnà prac´.
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Mo˝e te˝ to byç sposób odbycia praktyk studenckich oraz sta˝y zawodowych. Coraz cz´Êciej poszukujàcy pracowników kierujà si´ ich
doÊwiadczeniem w pracy na rzecz organizacji
pozarzàdowych.
Pierwszà ponadnarodowà instytucjà, która zacz´∏a odgrywaç aktywnà rol´ w mi´dzynarodowym wolontariacie by∏o UNESCO, które w 1948
roku utworzy∏o Komitet Koordynacyjny ds. Mi´dzynarodowego Wolontariatu. Celem jego dzia∏alnoÊci jest wymiana doÊwiadczeƒ mi´dzy organizacjami cz∏onkowskimi, tworzenie lepszych
warunków do realizacji programów wolontariatu
mi´dzynarodowego oraz przekazywanie informacji o mo˝liwoÊci pracy dla wolontariuszy.
Dwie najwa˝niejsze instytucje europejskie, Rada
Europy i Komisja Europejskà, rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç w tej dziedzinie w latach 90. XX wieku. Rada Europy stara si´ nak∏aniaç swe paƒstwa
cz∏onkowskie do tego, aby zapewnia∏y m∏odym
wolontariuszom korzystniejsze warunki i likwidowa∏y bariery utrudniajàce mobilnoÊç. W marcu 2000 r. Rada Europy przyj´∏a Europejskà
Konwencj´ w sprawie Promowania Mi´dzynarodowego D∏ugoterminowego Wolontariatu dla
M∏odzie˝y która okreÊla minimalne standardy jakoÊciowe w tej dziedzinie. Z kolei Komisja Europejska finansuje od poczàtku lat 90. XX wieku
projekty wolontariatu mi´dzynarodowego w ramach programu „M∏odzie˝ dla Europy”. W 1996
roku Komisja uruchomi∏a program Wolontariat
Europejski (European Voluntary Service), w ramach którego fundusze przyznaje si´ na d∏ugoterminowe projekty wolontariatu dla m∏odzie˝y
(18–25 lat). Obecnie w ramach programu „M∏odzie˝ w Dzia∏aniu” (18–30 lat).
Projekty wolontariatu mi´dzynarodowego mogà byç realizowane w bardzo ró˝nych dziedzinach. Majà ró˝ny charakter i czas trwania. JeÊli
chodzi o czas trwania, istniejà projekty „krótko-

terminowe”, tzw. workcampy, które trwajà od kilku dni do jednego miesiàca. Mi´dzynarodowa
grupa wolontariuszy wykonuje prace na rzecz
spo∏ecznoÊci lokalnej, np. sadzi drzewa, stawia
p∏oty oraz pracuje z dzieçmi i ludêmi starszymi.
Druga kategoria obejmuje projekty „Êrednioterminowe”, trwajàce od jednego do szeÊciu miesi´cy. Trzecia kategoria to trwajàce d∏u˝ej ni˝ pó∏
roku projekty „d∏ugoterminowe”. W projektach
o tematyce socjalnej wolontariusze pracujà
z osobami, które majà ró˝ne trudnoÊci. G∏ównym
elementem projektów mo˝e byç praca z uchodêcami, mniejszoÊciami, dzieçmi, z osobami starszymi lub m∏odzie˝à niepe∏nosprawnà bàdê
z trudnych Êrodowisk. W ramach projektów organizuje si´ gry i zabawy dla dzieci mieszkajàcych w ubogich dzielnicach miejskich oraz kreatywne zaj´cia z osobami starszymi. Wiele organizacji zajmuje si´ odnowà Êrodowiska naturalnego poprzez tworzenie biotopów, sadzenie
drzew, oczyszczanie rzek i mórz lub budowanie
Êcie˝ek edukacyjnych w obszarach chronionych.
Jako przyk∏ad wolontariatu zagranicznego
mo˝na tak˝e podaç Rok Socjalny w Niemczech.
Jest to specyficzny program niemiecki, w ramach którego wolontariusz w zamian za prac´
w niemieckich placówkach socjalnych otrzymuje zakwaterowanie, wy˝ywienie oraz kieszonkowe. Program ten jest bardzo popularny, poniewa˝ zapewnia odbycie zast´pczej s∏u˝by wojskowej w ramach wolontariatu.
W Polsce organizacje zajmujàce si´ wolontariatem to mi´dzy innymi: w Warszawie – Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu, Polska Fundacja
im. Roberta Schumana, Diakonia KoÊcio∏a Ewangelicko-Augsburskiego, w Poznaniu – Stowarzyszenie Jeden Âwiat, Salezjaƒski Wolontariat Misyjny „M∏odzi Âwiatu” w Krakowie i wiele innych.
Anna Perzyƒska

„PrzedwioÊnie” na Zbójnej Górze
Czterdziestoletni ju˝ dziÊ Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Dzieci i M∏odzie˝y Niepe∏nosprawnej
Intelektualnie „Na PrzedwioÊniu” mieszczàcy si´
tu˝ obok mi´dzyleskiego Centrum Zdrowia
Dziecka w – miejmy nadziej´ – nied∏ugim czasie
ma otworzyç swojà fili´ w widocznym na zdj´ciu
budynku dawnego oÊrodka TKKF przy ul. Bachusa na Zbójnej Górze. „Na PrzedwioÊniu” mieszka dziÊ i korzysta z zaj´ç terapeutycznych 166
podopiecznych, zaÊ w przysz∏oÊci mniej wi´cej
po∏ow´ z nich ma przejàç filia. Tylko czy
typowo polskie problemy z inwestycjami
nie zamienià i tej przebudowy w remontowe „Never Ending Story”? Przebudowy
kluczowej dla warszawskiego systemu
pomocy spo∏ecznej ze wzgl´du na fakt, i˝
liczba miejsc w podobnych placówkach
jest zatrwa˝ajàco ma∏a.
Ni˝ej podpisany reporter w rozmowie
z pe∏niàcà obowiàzki dyrektora OÊrodka
„Na PrzedwioÊniu” Panià Dorotà ˚ebrowskà dowiedzia∏ si´ co nast´puje:
– Przebudowa zosta∏a przej´ta przez Sto∏eczny Zarzàd Rozbudowy Miasta, który na 6 stycznia 2011 r. wyznaczy∏ termin przetargu majàcego na celu wy∏onienie firmy, która wykona projekt zast´pczy oraz zrealizuje inwestycj´.
– Niewykluczone te˝ jest, ˝e w toku procesu administracyjnego zostanie zmieniony sam cel
modernizacji budynku tj. zamiast filii „Na
PrzedwioÊniu” powstanie osobny oÊrodek.
– Sprawa najwa˝niejsza dla okolicznych mieszkaƒców – nawet jeÊli zmodernizowany gmach
b´dzie osobnà placówkà, to profil nowego budynku musi pozostaç ten sam, tzn. musi to
byç centrum opieki nad niepe∏nosprawnymi
intelektualnie (na taki i tylko taki charakter
obiektu zgadza si´ unijny fundusz, który dok∏ada do prac 10,3 mln z∏.). Fakt ten zadaje
k∏am niewiadomego pochodzenia plotce krà˝àcej wÊród mieszkaƒców osiedla, jakoby
d. TKKF mia∏ zostaç przerobiony na oÊrodek

dla narkomanów (plotce tym bardziej szkodliwej, ˝e niektórzy ze zbójnogórzan chcieli pisaç protest do w∏adz dzielnicy).
Dla wielu wiadomoÊç, i˝ nowy obiekt nie b´dzie oÊrodkiem dla narkomanów, a domem dla
osób niepe∏nosprawnych intelektualnie, nie stanowi jednak pocieszenia. Niestety nadal w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej cz∏owiek niepe∏nosprawny
intelektualnie jest traktowany jako gorszy. Przez
niektórych, na ca∏e szcz´Êcie mniej licznych, ja-

ko balast dla ogó∏u. Odium to, cià˝àce na chorych, jest odra˝ajàcym przyk∏adem obecnoÊci
Êredniowiecznych z pochodzenia uprzedzeƒ trawiàcych coraz bardziej, na szcz´Êcie, umys∏owo
dojrza∏à spo∏ecznoÊç. By zbiç argument o „zagro˝eniach” ze strony przysz∏ych mieszkaƒców
nowej placówki, mo˝na po pierwsze przytoczyç
zapewnienia Pani ˚ebrowskiej, która pytana
o ewentualne niedogodnoÊci wskazuje, i˝ nierzadko sà to osoby milsze w obyciu od tzw. normalnych (warto zwróciç uwag´, ˝e m∏odzie˝
teoretycznie wolna od problemów intelektualnych mieszkajàca w oÊrodku przy ulicy Podmok∏ej dokona∏a w ubieg∏ym roku bulwersujàcych
aktów wandalizmu na cmentarzu parafialnym

Wigilia dla samotnych i ubogich
Tradycyjnie, przed Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia,
w parafii pod wezwaniem
Âw. Feliksa z Kantalicjo
przy ul. KoÊciuszkowców
na Marysinie Wawerskim
odby∏a si´ Wigilia dla samotnych i ubogich. Organizatorem spotkania by∏,
prócz parafii, Dzielnicowy
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej oraz Samorzàdy Mieszkaƒców Marysina Po∏udniowego i Pó∏nocnego. Spotkania wigilijne dla samotnych

w RadoÊci). Pe∏niàca obowiàzki dyrektora mi´dzyleskiego DPS jest w kwestii zachowania
swoich wychowanków prawdziwym ekspertem,
pracuje bowiem „Na PrzedwioÊniu” ju˝ od dekady. Po drugie, cz´sto na w∏asne oczy mo˝na zobaczyç m∏odzie˝ z „PrzedwioÊnia” spacerujàcà
po lasach mi´dzy RadoÊcià a Mi´dzylesiem
w du˝ej grupie zawsze reagujàcej na wezwanie
wychowawcy do ustàpienia drogi i, jak na grup´
nastolatków, przecie˝ relatywnie cichej.
Pozostaje wi´c mieç nadziej´, ˝e po prze∏amaniu trudnoÊci natury administracyjnej i oporów nieuÊwiadomionych mieszkaƒców (wÊród
których, jak si´ dowiedzia∏em, jest te˝
cz´Êç naszych radnych, którzy zaproszeni jakiÊ czas temu przez poprzedniego,
nie˝yjàcego ju˝ dziÊ, dyrektora placówki
do zwizytowania jej, nie mieli w wi´kszoÊci poj´cia o jej istnieniu), uda si´ u∏adziç
budynek przy Bachusa. Popadajàca dziÊ
w ruin´ budowla, jak wspomnia∏em, postawiona przed laty przez TKKF, niegdyÊ
by∏a t´tniàcym sercem lokalnego ˝ycia,
dajàc zatrudnienie i miejsce rozrywki
zbójnogórzanom (starsi mieszkaƒcy
z rozrzewnieniem wspominajà m.in. kuligi
czy szalone zabawy w drewnianych domkach niezachowanych do dnia dzisiejszego). Potem przez kilka lat w gmachu funkcjonowa∏o jedno ze spo∏ecznych liceów,
natomiast w ostatnich latach budynek
otwierano jedynie w dniach wyborów jako lokal
wyborczy. Z roku na rok smród wilgoci w budynku by∏ coraz wi´kszy. Gmach ma jednak swoje
plusy, jak np. sal´ ze scenà teatralnà, którà by∏o
mi dane oglàdaç na w∏asne oczy. Mo˝e, choç to
tylko moje wyobra˝enie, po otwarciu filii mog∏aby si´ ona staç z powrotem miejscem o˝ywienia
kulturalnego lub ruchu integracyjnego? Temu
pierwszemu sprzyja zaskakujàca mnogoÊç talentów artystycznych wÊród podopiecznych Pani
˚ebrowskiej, o czym mog∏em si´ przekonaç
w wejÊciu „PrzedwioÊnia”, patrzàc na wystaw´
prac tamtejszych mieszkaƒców.
Tomasz A. J. C. Szymaƒski

i ubogich majà w parafii na Marysinie
Wawerskim wieloletnià tradycj´.
Na spotkaniu stawili si´ radni dzielnicy Marcin Kurpios i Jerzy Debert,
przedstawiciele rad osiedli i bractw parafialnych oraz ksi´˝a. UroczystoÊç
rozpocz´∏a si´ Mszà Âwi´tà odprawionà przez ksi´dza proboszcza Bernarda
Czerwiƒskiego, a zakoƒczy∏a ∏amaniem op∏atkiem, Êpiewaniem kol´d
i sytym pocz´stunkiem dla ponad 200
uczestników – starszych i samotnych
mieszkaƒców naszej dzielnicy, zgromadzonych w sali parafialnej w dolnym
koÊciele. Na zakoƒczenie Wigilii ka˝dy
z uczestników otrzyma∏ do domu paczk´ z wigilijnymi potrawami.
(mjk)
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Chata Êwi´tami pachnàca
Grudzieƒ jest miesiàcem wyjàtkowym. To czas
Êwiàtecznych przygotowaƒ. W tym roku Ênie˝nie
bia∏y, okraszony delikatnym mrozem, by∏ naprawd´ dobrym czasem dla „Chaty z pomys∏ami”.

„Chata z pomys∏ami” to wyjàtkowe miejsce
w Aninie, w którym osoby o ró˝nym stopniu
sprawnoÊci twórczo sp´dzajà czas. Tu przedÊwiàteczne przygotowania rozpoczynajà si´
doÊç wczeÊnie, bo ju˝ z koƒcem paêdziernika.
Wówczas pracownie Ârodowiskowego Domu
Samopomocy: ceramiczna, plastyczna i r´kodzie∏a zamieniajà si´ w manufaktur´ kartek
i ozdób bo˝onarodzeniowych. Uczestnicy przy
wsparciu instruktorów tworzyli papierowe, gliniane i drewniane anio∏y; choinki, stroiki pachnàce igliwiem. Im bli˝ej Êwiàt, tym goràczka
przygotowaƒ stawa∏a si´ wi´ksza.

I tak si´ dzia∏o do 22 grudnia. Na ten dzieƒ bowiem „Chata z pomys∏ami” zaprosi∏a swoich
przyjació∏ na spotkanie wigilijne i wspólne kol´dowanie. GoÊçmi Chaty byli: pani Hanna Chodecka – radna Dzielnicy Wawer, pani Renata Staruch – dyrektor OPS Dzielnicy Wawer,
ks. Adam Kurowski, wikary parafii pw. Matki Bo˝ej Królowej
Polski w Aninie, pracownicy
OPS, rodziny i przyjaciele
uczestników „Chaty”. Choç
plan spotkania by∏ bogaty, atmosfera mia∏a Êwiàtecznie
spokojny charakter. Wszystko
dzia∏o si´ naturalnie i spontanicznie. – By∏ pokaz Teatru
Klamra. I wyst´p Gwidona Cybulskiego, a póêniej odby∏o si´
przyj´cie wigilijne, ˝yczenia
Êwiàteczne i op∏atek. A po
przyj´ciu Êwi´ty Miko∏aj...
– wspomina Henia Dziedzic, uczestniczka ÂDS.
Aktorzy Teatru Klamra wraz z jego animatorkà Nelà Brzeziƒskà zaprezentowali sceny ze
spektaklu „Graj dutka graj” z tradycyjnymi postaciami Heroda, Âmierci, Diab∏a, Cyganki i Kozy. Zespó∏ Tika∏a Band, który tworzà uczestnicy
warsztatów pod kierunkiem Gwidona Cybulskiego, zagra∏ kol´dy w oryginalnej aran˝acji
przy akompaniamencie niezwykle brzmiàcych
afrykaƒskich instrumentów: balafonu i ngoni.
Tradycyjnie, najbardziej wzruszajàcà cz´Êcià
spotkania by∏o wspólne dzielenie si´ op∏atkiem.
By∏ to czas podzi´kowaƒ za to, co spotka∏o nas

Taniec, który wyzwala kobiecoÊç
Nowy Rok witamy zazwyczaj radoÊnie – tanecznym krokiem, wyposa˝eni w lampk´ szampana oraz zapasy energii na kolejne 365 dni.
31 grudnia to jednoczeÊnie koniec i poczàtek,
meta i start. Nic wi´c dziwnego, ˝e ta znamienna data jest dla nas bodêcem do zmian i próby
realizacji zamierzonych planów.
WÊród nat∏oku noworocznych postanowieƒ
odnoÊnie do pracy, studiów, rodziny i mi∏oÊci
cz´stokroç znajdujà si´ równie˝ te dotyczàce
kondycji i cia∏a. Zazwyczaj wynika to z ch´ci
zrzucenia kilogramów nabytych w czasie „t∏ustego” okresu Âwiàt Bo˝ego Narodzenia. Jednak
samo podj´cie decyzji o pracy nad sylwetkà nie
wystarczy – trzeba jeszcze zastanowiç si´, jaka
forma aktywnoÊci b´dzie dla nas najlepsza. Si∏ownia, basen, squash, tenis czy siatkówka
– którà dziedzin´ sportu wybraç? JeÊli zaÊ aerobik lub taniec to jaki – step, TBC, stretching, salsa, rumba czy taniec brzucha? Tym razem kilka
s∏ów o tym ostatnim.
„Taniec brzucha (inaczej taniec orientalny)
istnieje od paru tysi´cy lat, a obecnie prze˝ywa
renesans, co pokazujà liczne szko∏y taƒca i skle-
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py ze strojami” – podaje Marta Jab∏oƒska, w∏aÊcicielka fitness klubu w Falenicy. Zdaniem instruktorki, do nag∏ego wzrostu popularnoÊci tej
formy aktywnoÊci przyczynia si´ spora iloÊç
wspó∏czesnych paƒ, które, jako ˝e na co dzieƒ
przejmujà m´skie role i zachowania, pragnà poczuç si´ wreszcie seksownie i kobieco.
Z uwagi na to, ˝e taniec orientalny wprawia
w ruch g∏ównie klatk´ piersiowà, brzuch i biodra, okrzykni´to go nauczycielem uwodzenia
i symbolem p∏odnoÊci. „Taniec ten, rozwija koordynacj´ ruchowà, wzmacnia mi´Ênie grzbietu, nóg, ramion, rzeêbi tali´ oraz pomaga pozbyç si´ bólów kr´gos∏upa i zb´dnych kilogramów” – wymienia Jab∏oƒska. Dodaje te˝, ˝e t´
form´ aktywnoÊci mo˝e podjàç ka˝da kobieta,
bez wzgl´du na wiek i wag´. Wiele paƒ dopiero
w trakcie treningów odkrywa swojà atrakcyjnoÊç, zaczyna doceniaç kràg∏e biodra czy du˝e
piersi, które przedtem skrz´tnie chowa∏y
przed Êwiatem.
Co ciekawe, taniec brzucha, jako ˝e anga˝uje
mi´Ênie miednicy, nie tylko rozwiàzuje problem
ucià˝liwych, bolesnych miesiàczek, ale i przygo-

w mijajàcym roku i sk∏adania ˝yczeƒ na ten kolejny czas.
Podczas gdy uczestnicy spotkania wspólnie
biesiadowali i kol´dowali, niepostrze˝enie do jednej z sal wÊlizgnà∏ si´ Êw. Miko∏aj, który zostawi∏
pod choinkà mnóstwo prezentów. Zaskoczeniu
i radoÊci nie by∏o koƒca. Co wi´cej, zach´cony
s∏owami Êpiewanej przez wszystkich piosenki,
Êw. Miko∏aj postanowi∏ wróciç i osobiÊcie je ka˝demu rozdaç. Przy dêwi´kach afrykaƒskich b´bnów, ka˝dy z Chatowiczów mia∏ okazj´ uÊcisnàç
r´k´ Âwi´temu i odebraç podarunek.
Kto chcia∏by zasmakowaç nieco Chatowej atmosfery, pos∏uchaç egzotycznych instrumentów i zobaczyç spektakl Teatru Klamra, niech
wsiada do pociàgu i przyjedzie 23 stycznia
o godz. 13.00 na Stacj´ Falenica...
Teatr Klamra zaprasza du˝ych i ma∏ych do
udzia∏u w niezwyk∏ym widowisku kol´dniczym „Graj dutka graj” przy dêwi´kach
skrzypiec, akordeonu oraz instrumentów etnicznych w KINOkawiarni „Stacja Falenica”,
23 stycznia 2011 (niedziela), o godz. 13.00.
Wst´p 10 z∏. Serdecznie zapraszamy!
Dzi´kujemy wszystkim mieszkaƒcom Wawra,
którzy w minionym roku przekazali „Chacie z pomys∏ami” swój 1% podatku. Dzi´ki zebranym
Êrodkom mogliÊmy dofinansowaç obóz letni
dla 25 osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà,
wycieczki, wyjÊcia do muzeów, a tak˝e spotkania Êwiàteczne. Zainteresowanych dzia∏alnoÊcià
Stowarzyszenia lub udzia∏em w zaj´ciach ÂDS
prosimy o kontakt: tel. 22 812 08 66, kom. 513
143 770, e-mail: sds@chatazpomyslami.org
Olga Januchowska-Piku∏a
towuje przysz∏e mamy do porodu. Przez kilka
pierwszych zaj´ç panie taƒczà w strojach sportowych. Potem zak∏adajà na siebie specjalne,
dwucz´Êciowe kreacje z∏o˝one ze zdobionego
stanika i dopasowanej spódnicy. Na treningi
przynoszà równie˝ rekwizyty: woale, wachlarze
czy veil poi – brz´czàce ci´˝arki zawieszone
na ∏aƒcuszku, po∏àczone z jedwabnym materia∏em. Dodatki majà podkreÊlaç p∏ynnoÊç ruchów
i uatrakcyjniaç taniec. Chusty nadajà zaj´ciom
charakter, bowiem tworzà sceneri´ rodem z „BaÊni 1001 nocy”.
„W Warszawie ceny lekcji taƒca brzucha
kszta∏tujà si´ od 100 z∏ miesi´cznie za zaj´cia
odbywajàce si´ raz w tygodniu” – informuje Jab∏oƒska. W Wawrze taniec brzucha dopiero kie∏kuje, bowiem póki co ze wszystkich fitness klubów znajdujàcych si´ w tej dzielnicy, tylko jeden
oferuje lekcje taƒca orientalnego (Klub Aktywna Lady Fitness w Falenicy). Po sàsiedzku zaj´cia taƒca orientalnego oferujà np.: Club Fitness
Mambo oraz Fitness Art w Starej Mi∏osnej, Fitness przy ul. Guderskiego oraz Saska Dance
Studio na Goc∏awiu czy Club Fitness Grochów
przy ul. Zamienieckiej.
Magdalena Prokop-Duchnowska

Hydroterapia i leczenie uzale˝nieƒ
w przychodni na Strusia
Trwa rozbudowa Przychodni Rejonowej przy ul.
Strusia 4/8. „Aktualnie jesteÊmy na etapie budowy
parteru. Nowy budynek
s∏u˝by zdrowia zostanie oddany do u˝ytku w listopadzie 2011 roku” – poinformowa∏a nas dyrektorka placówki, Maria Kàkol.
Powi´kszenie 54-letniego obiektu, nale˝àcego do Samodzielnego Zespo∏u Publicznych Zak∏adów Lecznictwa Otwartego, jest konieczne,
z uwagi na to, ˝e obecnie osiàgnà∏ on kres swoich mo˝liwoÊci, jeÊli idzie o zaspokajanie potrzeb pacjentów. Przychodni´ na Strusia odwiedza Êrednio ok. 2000 pacjentów dziennie. Niewielkie rozmiary budynku i panujàca w nim cia-

snota nie tylko utrudniajà Êwiadczenie bie˝àcych us∏ug medycznych (tj. zakresu pediatrii,
alergologii, chirurgii, okulistyki, ginekologii, urologii, rehabilitacji, stomatologii, psychologii) ale
i – z uwagi na brak dodatkowych pomieszczeƒ
– hamujà powstawanie nowych.
Trwajàca od po∏owy wrzeÊnia budowa sàsiedniego budynku ma poprawiç warunki panujàce w placówce oraz umo˝liwiç otwarcie dodatkowych poradni specjalistycznych. Mieszkaƒcy
Wawra mogà zatem liczyç nie tylko na wi´kszà
przestronnoÊç oraz redukcj´ kolejek, ale i nowy,
szerszy zakres us∏ug.
Nowy – scalony ∏àcznikiem z pierwotnà przychodnià – budynek b´dzie sk∏ada∏ si´ z pi´ciu
poziomów. Najni˝sze pi´tro przeznaczono na hydroterapi´ i zaplecze higieniczno-sanitarne dla
personelu. W cz´Êci informacyjno-rejestracyjnej

znajdzie si´ gabinet ortopedy i chirurga. Pacjenci nowego obiektu b´dà mogli skorzystaç z fizjoterapii (rehabilitacja), kinezyterapii (leczenie ruchem), terapii manualnej, masa˝y leczniczych
oraz licznych gabinetów specjalistycznych, np.
laryngologicznego. NowoÊcià b´dà Poradnia
Zdrowia Psychicznego i Poradnia Uzale˝nieƒ
oraz dodatkowe gabinety zabiegowe.
Uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego wraz
z poÊwi´ceniem i wmurowaniem kamienia w´gielnego pod budow´ obiektu odby∏o si´ na terenie przychodni w po∏owie wrzeÊnia 2010 roku.
W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li Prezydent m.st.
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i ówczesny
Burmistrz Wawra Jacek Duchnowski. Ca∏kowity
koszt inwestycji (wraz z wyposa˝eniem) szacuje
si´ na ok. 10 mln z∏. Ârodki finansowe na budow´ pochodzà z Urz´du m.st. Warszawy oraz zasobów w∏asnych Samodzielnego Zespo∏u Publicznych Zak∏adów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer.
Magdalena Prokop-Duchnowska

Klub Kultury „Zastów”

Zajecha∏y renifery do Zastowa
W niedziel´ 19 grudnia przez wielkie
zaspy Êniegowe przedziera∏y si´ renifery z saniami pe∏nymi prezentów. Powo-

zi∏ nimi Âwi´ty Miko∏aj,
który bardzo si´ spieszy∏ do
dzieci i m∏odzie˝y w Klubie
Kultury „ZASTÓW”.
O godzinie 12.00 zniecierpliwione
„Skrzaty”,
„Plastusie”, „Rokendrolki
bis”, mali adepci taƒca klasycznego i j´zyka francuskiego, przywo∏ywa∏y Âwi´tego Miko∏aja. To w∏aÊnie
dla niego przygotowa∏y specjalnie na
ten dzieƒ programy artystyczne. Niezwyk∏y goÊç podziwia∏, z jakim artyzmem wyst´pujà najm∏odsi i w nagrod´
wr´czy∏ wszystkim prezenty. Oczekiwanie na paczk´ to by∏y ogromne emocje,

ale ka˝dy odwa˝nie podchodzi∏ do Miko∏aja, a niektórzy nawet siadali mu na
kolana i g∏askali po brodzie. Kto to zrobi∏, mo˝e byç pewien, ˝e spe∏nià si´
jego marzenia.
Uczestników klubowych zaj´ç
jest tak du˝o, ˝e o godzinie 14.00
odby∏o si´ drugie spotkanie z Miko∏ajem. Tym razem na scenie zaprezentowa∏y si´ „Rokendrolki”,
„Incognito”, sekcja wokalna i sekcja nauki gry na keyboardzie, klarnecie i akordeonie.
Ale wszystko co dobre szybko si´
koƒczy. Âwi´ty Miko∏aj jak zwykle
w grudniu ma du˝o pracy. Jego renifery ju˝ na niego czeka∏y przed Klubem.
Dzi´kujemy Ci, Miko∏aju. Przyjedê
do nas za rok.
KKZ

Pi´kne kol´dy i pastora∏ki
wprowadzi∏y wszystkich w Êwiàteczny nastrój. OczywiÊcie dla nikogo nie zabrak∏o paczki, nawet
dla Âwi´tego Miko∏aja, o którym
nie ka˝dy pami´ta.
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Zima mo˝e byç pi´kna
Za oknem dopada∏o w∏aÊnie Êwie˝ego puchu,
który przykry∏ twardy, ubity Ênieg mi´kkà ko∏derkà. Temperatura oko∏o -5°C, czyli idealne warunki na narciarstwo biegowe. Sàdzàc po Êladach
w lesie, nie jestem jedynà mi∏oÊniczkà tego
sportu. I ca∏e szcz´Êcie. Nie tylko dlatego, ˝e
po czyichÊ Êladach ∏atwiej si´ jedzie, ale kiedy
przemierzam sama leÊne ost´py, z radoÊcià
spotykam na szlaku innego turyst´. A propos,
zacz´∏am wdra˝aç w ˝ycie „nizinny savoir-vivre”. O co chodzi? O mówienie sobie „dzieƒ dobry”. W górach, na szlaku, takie powitanie nie
dziwi nikogo. Dlaczego nie sprawiç, by odrobina
˝yczliwoÊci zagoÊci∏a równie˝ w naszych, wawerskich lasach?
Na styczniowà wycieczk´ wybra∏am tras´ zielonym szlakiem z Anina do Starej Mi∏osnej, a wi´c

niezbyt d∏ugà, takà, na którà mogà si´ wybraç nawet ci niezbyt wytrawni piechurzy. Rozpoczynamy przy PKP Anin. W´drujemy jednà z dwunastu
tak charakterystycznych dla Starego Anina ulic
Poprzecznych, po przekroczeniu Kajki, ul. Zorzy
wchodzimy w las na ty∏ach znanego na ca∏à Polsk´ Instytutu Kardiologii. Dzi´ki wykorzystaniu
funduszy unijnych, Instytut jest rozbudowywany
o nowy Oddzia∏ Intensywnej Terapii.
Âcie˝ka powoli pnie si´ pod gór´. Wchodzimy
na grzbiet wydmy, którym dotrzemy do samej
Starej Mi∏osnej. Trasa nie jest d∏uga (oko∏o
6 km), dobrze dost´pna i mo˝e temu zawdzi´cza
swà popularnoÊç. Po oko∏o trzech kilometrach
zielony szlak spotyka si´ z czerwonym i razem
kierujà si´ na po∏udnie, w stron´ Mi´dzylesia,
a na wschód prowadzi dalej szlak czarny, którym

Zimowe zwyczaje zwierzàt
Choç zima rozgoÊci∏a si´ u nas na dobre, nie
znaczy to przecie˝, ˝e wszelkie ˝ycie w lesie zamar∏o. Owszem, wiele zwierzàt zapada w sen zimowy, lecz nawet wtedy niektóre z nich raz
na jakiÊ czas przerywajà drzemk´ i wychodzà ze
swoich kryjówek.
Zacznijmy od tego, kogo na zimowym spacerze raczej nie spotkamy, a wi´c p∏azów, gadów
i ryb. Jako zwierz´ta zmiennocieplne, tzn. te,
których temperatura cia∏a zale˝y od temperatury otoczenia, zapadajà w d∏ugotrwa∏y zimowy
bezw∏ad. Na jesieni skry∏y si´ one pod kamieniami lub zagrzeba∏y w mule na dnie zbiorników
wodnych, gdzie temperatura rzadko spada poni˝ej 4°C. Nie zasn´∏y natomiast drapie˝ne ryby,
np. szczupaki, które potrafià sobie zawsze coÊ
upolowaç. Tak˝e ptaki, które sà sta∏ocieplne, nie
zapadajà w zimowy sen. OczywiÊcie wiele
z nich odlecia∏o do ciep∏ych krajów, ale za to
z pó∏nocy przylecia∏y te, dla których u nas jest
cieplej, np. gile i jemio∏uszki. Ssaki radzà sobie
w ró˝ny sposób. Borsuki, które kopià nory
w piaszczystych pagórkach, na jesieni jedzà
„na zapas”, co jednak nie przeszkadza im raz
na jakiÊ czas wybudziç si´ z zimowego snu
na ma∏à przekàsk´. Wiewiórki gromadzà w dziuplach orzechy, Êpià przy wi´kszych mrozach.
W najtrudniejszej sytuacji pozostajà chyba sarny, jelenie i zajàce, które nie zasypiajà. Im
przy g∏´bokim Êniegu naprawd´ trudno si´ poruszaç. Jako roÊlino˝ercy jedzà mech, pàczki
i kor´ drzew. ¸osie zjadajà natomiast sosnowe
ig∏y, nierzadko powodujàc szkody w m∏odnikach. W takich w∏aÊnie miejscach mo˝emy je
spotkaç. Gdyby jednak te bezkrwawe ∏owy si´
nie uda∏y, proponuj´ czatowaç na sarny. ˚erujà
one przez ca∏y dzieƒ. Zimà, wyg∏odnia∏e, podchodzà cz´sto w pobli˝e ludzkich siedzib, w wawerskich lasach nietrudno je zobaczyç. Du˝o
trudniej o zajàca, poniewa˝ w ostatnich latach
znacznie spad∏a ich liczebnoÊç. Przy odrobinie
szcz´Êcia mo˝na podpatrzeç lisa. W s∏oneczny,
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niezbyt mroêny dzieƒ na ga∏´ziach aniƒskich d´bów skaczà wiewiórki, zapewne poszukujàc
którejÊ ze swoich orzechowych spi˝arni. Mrówki co prawda Êpià, ale ich amatorzy – bynajmniej. Polskim „mrówkojadem” jest dzi´cio∏
zielony. Zimà rozkopuje on mrowiska i d∏ugim
j´zykiem si´ga po mrówki. Inne Êlady, które mo˝emy spotkaç w zimowym lesie, to nadgryzione
szyszki. Pozostawiajà je nie tylko wiewiórki czy
myszy, ale i dzi´cio∏y, które w wykutych w drzewie kuêniach wygodnie umieszczajà szyszki, by
móc wyjadaç sosnowe nasiona. Ulubionym
przysmakiem czy˝yków sà natomiast nasiona olszyny. Na Êródpolnych chwastach, popularnych niegdyÊ ostach, po˝ywiajà si´ kolorowe
szczyg∏y. Kleiste owoce jemio∏y, którà na Bo˝e
Narodzenie udekorowaliÊmy nasze domy, smakujà zarówno gilom, jak i jemio∏uszkom.

kontynuujemy naszà wycieczk´. Niestety, podobnie jak infrastruktura turystyczna, tak te˝
i stan wawerskich szlaków pozostawia wiele do
˝yczenia. Trzymajàc si´ grzbietu wydmy, podà˝amy na wschód, szlak skr´ca dopiero przed
cmentarzem w Starej Mi∏osnej.
Jako kierowcy mo˝emy mieç zimy doÊç, ale
b´dàc jednoczeÊnie mieszkaƒcami Wawra, mo˝emy skorzystaç przecie˝ z jej uroku i zajrzeç
do bajkowego lasu. Na szlaku czekajà nas rude
d´by, które nie zgubi∏y liÊci na zim´, huby okryte bia∏ym ko˝uszkiem, zagadkowe Êlady i tropy
zwierzàt. Krótkie zjazdy dostarczà odrobiny
emocji, a zdrowy wysi∏ek – satysfakcji. Ze Starej
Mi∏osnej do Anina mo˝na wróciç kilkoma autobusami, przed powrotem warto zobaczyç jeszcze zabytkowy drewniany koÊció∏ (ul. Borkowska 1). Do zobaczenia na szlaku!
Ma∏gorzata Matyka
Kiedy temperatura powietrza zbli˝a si´ do 0°C
na Êniegu mo˝emy spotkaç tak˝e... owady. Unoszàce si´ w powietrzu muchówki, przypominajàce
komary, czy b∏onkówki – galasówki d´bianki, tworzàce na liÊciach d´bów kuliste naroÊla zwane galasami, wprawiajà w zdumienie nad mo˝liwoÊciami tych tak, zdawa∏oby si´, kruchych zwierzàt.
Las jest pe∏en fascynujàcych tajemnic. Odczytanie tropów (odciski koƒczyn pozostawionych
na pod∏o˝u) i Êladów zwierzàt (˝erowiska, odchody, miejsca walk) wymaga pewnej wiedzy, warto
wi´c na wycieczk´ do lasu zabraç przewodnik
do ich rozpoznawania. JeÊli nie mamy pomys∏u
na sp´dzenie niedzieli, mo˝e warto zaproponowaç dzieciom zabaw´ w tropicieli Êladów? Przyda si´ lupa do podpatrywania kociego tropu (kot
nie zostawia odcisków pazurów), linijka do pomiarów d∏ugoÊci Êladów, dobry humor i goràca
herbata w termosie. Wiata przy parkingu leÊnym
w Aninie czeka na goÊci.
Ma∏gorzata Matyka

PTTK zaprasza

Wokó∏ Annapurny, królestwo Lo
Weso∏owskie PTTK
zaprasza na kolejne
spotkanie z cyklu podró˝niczego. 20 stycznia (czwartek) o godz.
19.00 w Sali OÊrodka
Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna” w Starej
Mi∏oÊnie, ul. Jana Paw∏a II 25, Katarzyna Twardowska opowie o swojej wyprawie w Tybet, w szczególnoÊci o unikalnym miejscu, jakim jest królestwo Mustang (mo˝e je odwiedziç nie wi´cej
ni˝ 2 tysiàce turystów rocznie!). Serdecznie zapraszamy!

Po prezentacji zapraszamy na spotkanie Ko∏a, na którym zostanà omówione
plany tegorocznych wypraw. Zapraszamy na nie tak˝e wszystkich zainteresowanych dzia∏alnoÊcià naszego Ko∏a.
Ch´tni b´dà wtedy tak˝e mieli mo˝liwoÊç zapisania si´ do PTTK. Informacji mo˝na tak˝e zasi´gnàç telefonicznie
u mnie pod numerem tel. 601 31 48 22.
A kolejne spotkanie zaplanowane
jest ju˝ na 10 lutego. Tym razem opowieÊç o Tajlandii przedstawi pan Les∏aw Karst. Ju˝ dziÊ zapraszamy.
Marcin J´drzejewski

Kaukaski offroad z charytatywnym zaci´ciem,
czyli niecodzienny pomys∏ na wakacyjnà wypraw´
Gruzja to coraz cz´stszy cel podró˝y Polaków,
chcàcych sp´dziç czas nad ciep∏ym morzem,
wÊród palm i winnic, ale wolà wybraç inny kierunek ni˝ znane ju˝ wielu osobom W∏ochy, Hiszpania czy Chorwacja. JednoczeÊnie Kaukaz to

idealne miejsce dla turystów szukajàcych
przede wszystkim dzikiej przyrody i adrenaliny
– górskie pi´ciotysi´czniki to wymarzony teren
dla wspinaczy, narciarzy czy fotografów.
Choç Gruzja oferuje niebywa∏e bogactwo krajobrazów, ró˝norodnoÊç kultur i fantastyczny
klimat, a przy tym kusi przyst´pnymi cenami,
trzeba pami´taç, ˝e jeszcze niedawno kraj ten
by∏ obszarem dzia∏aƒ wojennych. Wprawdzie
zniszczenia nie rzucajà si´ w oczy (ich skali nie
mo˝na nawet porównywaç z sytuacjà choçby
w pobliskiej Czeczenii), jednak gospodarka zosta∏a powa˝nie nadwer´˝ona, a wielu ludzi stra-

ci∏o dach nad g∏owà. Uchodêcy z pó∏nocnych terenów – Abchazji, Osetii i Swanetii – do dziÊ tu∏ajà si´ po tymczasowych obozach, nie majàc
perspektyw na popraw´ sytuacji.
Wszystkie te fakty zadecydowa∏y o kszta∏cie
wyprawy, odbytej przez grup´ instruktorów Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej w sierpniu ub.r. pod
has∏em Nivazja. S∏owo to jest grà
trzech s∏ów – Azja, inwazja i przede
wszystkim Niva. A co to takiego
Niva? Z pewnoÊcià mi∏oÊnicy motoryzacji zgadli od razu, ˝e chodzi
o ¸ad´ Niv´, legendarnà terenówk´
radzieckiej produkcji. Ten w∏aÊnie
pojazd wybrali uczestnicy, aby przemierzyç gruziƒskie drogi (a czasem
raczej ich brak). Najpierw przemierzyli Ba∏kany i ca∏à Turcj´,
by wreszcie przetestowaç
mo˝liwoÊci radzieckiego pojazdu w wysokich górach Kaukazu, odwiedziç zachwycajàce skalne miasta, a nawet zajrzeç do obozu dla uchodêców.
W∏aÊnie ten obóz, po∏o˝ony na obrze˝ach Tbilisi, by∏ jednym z celów wyprawy, która – jak g∏osi tytu∏ – oprócz czysto turystycznych walorów, mia∏a te˝ cechy misji humanitarnej. Uczestnicy przetransportowali do Gruzji leki, które pos∏u˝y∏y szpitalowi ojców Kamilianów, ratujàcych osoby niepe∏nosprawne. Dostarczyli równie˝ dwie monstrancje, któ-

Akademia M∏odego Pi∏karza
Mi∏o nam poinformowaç, ˝e z inicjatywy Pana Sebastiana Rybaka i Pana Henryka Micha∏a
Rybarczyka oraz przy aktywnej wspó∏pracy Pana Piotra Wàsowskiego – prezesa PKS RADOÂå
i Pani Anny Spytkowskiej, dnia 14 grudnia 2010
roku zosta∏a powo∏ana do ˝ycia FUNDACJA
„AKADEMIA M¸ODEGO PI¸KARZA WARSZAWA
RADOÂå”, z siedzibà przy ul. Rogatkowej 27A.
Fundatorzy z mocy prawa powo∏ali do kierowania pracami Fundacji Zarzàd Fundacji w sk∏adzie:
1. Anna Spytkowska – Prezes Zarzàdu,
2. Sebastian Rybak – Wiceprezes Zarzàdu,
3. W∏odzimierz Bogacz – Cz∏onek Zarzàdu.
Powstanie AKADEMII M¸ODEGO PI¸KARZA
jest sposobem, by zgodnie z deklaracjami i dà˝eniami lokalnej pi∏karskiej spo∏ecznoÊci, wspomóc PKS RADOÂå w podnoszeniu na wy˝szy
poziom szkolenia najm∏odszych grup dzieci
i m∏odzie˝y, skupionych wokó∏ PKS RADOÂå,
trenujàcych w oparciu o obecnà i przysz∏à (projektowanà) baz´ PKS RADOÂå i przy udziale
osób oddanych ca∏kowicie pi∏ce no˝nej.
Inicjatywa ta jest równie˝ odpowiedzià na zapotrzebowanie Êrodowiska, o czym Êwiadczy iloÊç

dzieci zg∏aszajàcych si´ na zaj´cia pi∏karskie,
w ramach rozwijania swoich zainteresowaƒ.
Zgromadzenie w PKS RADOÂå grup dzieci
i m∏odzie˝y, których pasjà jest pi∏ka no˝na, by∏o
naszym pierwszym zadaniem, które zosta∏o zrealizowane. Teraz uda∏o si´ zrobiç drugi krok,
czyli powo∏aç Fundacj´, która b´dzie dà˝y∏a do
obj´cia swoich podopiecznych systemem profesjonalnego szkolenia.
Majàc na uwadze rych∏à realizacj´ kompleksu
sportowego, na terenach dzier˝awionych obecnie przez PKS RADOÂå, rozpocz´liÊmy budow´
procesu profesjonalnego szkolenia, co jest kolejnym stadium naszego dzia∏ania. Nadrz´dnym
celem AKADEMII jest bowiem wyszkolenie pe∏nowartoÊciowego zawodnika. Jest to proces
d∏ugofalowy, uzale˝niony od przyj´tej koncepcji
wieloletniego programu szkoleniowego. W naszym przypadku to etapowy, zorganizowany, pedagogiczny proces, uczàcy zawodnika techniki
i taktyki, kszta∏tujàcy jego sprawnoÊç fizycznà
a tak˝e cechy wolicjonalne i osobowoÊç.
Wspólna inicjatywa PKS RADOÂå oraz nas
– opiekunów dzieci i m∏odzie˝y, przy czynnym

re trafi∏y do najbiedniejszych polskich parafii
w Gruzji. Wreszcie wzi´li ze sobà dwa worki pe∏ne zabawek, które podarowali dzieciom z obozu
dla uchodêców. Dzieƒ sp´dzony z dzieciakami,
pozbawionymi sta∏ego dachu nad g∏owà (3 dni
po odwiedzinach uchodêcy zostali wyrzuceni
z tego obozu), uczestnicy Nivazji wspominajà jako najlepszy, najbardziej radosny epizod tej obfitujàcej w przygody wyprawy.
Kuba K∏osiƒski
Uczestnicy wyprawy poszukujà obecnie firmy
dysponujàcej furgonetkà lub ci´˝arówkà, majàcej kontakty handlowe z Gruzjà. Chodzi o charytatywne przewiezienie sprz´tu rehabilitacyjnego
do szpitala prowadzonego przez oo. Kamilianów
w Tbilisi. Osoby zainteresowane pomocà prosimy o kontakt pod adresem kontakt@nivazja.pl

wsparciu w∏adz okr´gowych PZPN oraz ˝yczliwoÊci dzia∏aczy sportowych, samorzàdowych
i polityków, pozwala wierzyç, ˝e nie tylko wielkie
kluby, ale równie˝ kluby i spo∏ecznoÊci lokalne,
kierowane w∏asnymi potrzebami i ambicjami,
potrafià wiele zrobiç dla pi∏ki no˝nej.
Wierzymy, ˝e nasza ma∏a inicjatywa znajdzie
wsparcie wÊród w∏adz PZPN, MZPN oraz przedstawicieli organów w∏adzy i administracji samorzàdowej i paƒstwowej, co w przysz∏oÊci umo˝liwi Polsce zajmowanie lepszego ni˝ 73. miejsce
w rankingach Êwiatowych. A podj´te dzia∏ania
i sposób ich realizacji pozwolà pozyskaç wielu
sympatyków i sponsorów AKADEMII M¸ODEGO
PI¸KARZA. Zach´camy i zapraszamy do wspó∏pracy z nami oraz wspierania AKADEMII. Z góry
dzi´kujemy za okazane zainteresowanie i pomoc.
Akademia prowadzi ciàg∏y NABÓR M¸ODYCH
ADEPTÓW PI¸KI NO˚NEJ. Wszystkich zainteresowanych i ch´tnych prosimy o kontakt pod numerem tel. 504 758 708.
Sebastian Rybak
Trener II Klasy Paƒstwowej Pi∏ki No˝nej
Trener Reprezentacji Mazowsza
rocznika 1999
Trener w Mazowieckim OÊrodku
Szkolenia Sportowego M∏odzie˝y
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Uzale˝niony do sportu
Zima za oknem, mróz,
Ênieg – wi´c jest doskona∏y
czas na na∏adowanie akumulatorów na si∏owni. MyÊl´, ˝e warto sp´dziç par´
godzin w tygodniu na çwiczeniach, mo˝e nie po to,
aby wyglàdaç jak nasz rozmówca, bo to nam si´
na pewno nie uda, ale po to, aby poczuç si´ lepiej, atrakcyjniej, zdrowiej. Proponuj´ Paƒstwu
wywiad z mieszkaƒcem Wawra – cz∏owiekiem
uzale˝nionym od sportu. Cz∏owiekiem, który ca∏e ˝ycie poÊwi´ci∏ treningom i swojà ci´˝kà pracà osiàgnà∏ sukces sportowy. Cz∏owiekiem, który udowodni∏, ˝e nie jest wa˝ny wiek tylko nastawie i ch´ç uprawiania sportu.
ZapaÊnik, kulturysta, armwrestlingowiec –
Mariusz Grzywacz.

Jak si´ rozpocz´∏a twoja przygoda ze sportami si∏owymi?
Mariusz Grzywacz: Wszystko zacz´∏o si´
na poczàtku lat osiemdziesiàtych, wtedy w∏aÊnie
zaczà∏em trenowaç judo. Trwa∏o to prawie rok.
Po tym jak zlikwidowali sekcj´ judo w jednej
z warszawskich szkó∏, wymyÊli∏em sobie wraz
z rodzinà, ˝e b´d´ trenowa∏ kolarstwo. Wybra∏em si´ na Legi´, aby zapisaç si´ do sekcji kolarskiej i przez pomy∏k´ wszed∏em do sali sekcji zapaÊniczej. Jak tu nie wierzyç w przeznaczenie?
Ta pomy∏ka mia∏a wielki wp∏yw na dalsze moje
˝ycie. Pozna∏em trenerów Boles∏awa Dubickiego
i Ksawerego Biedermanna, którzy przekonali
mnie do uprawiania zapasów. Od 1981 r. przez
kolejne 25 lat by∏em zwiàzany z sekcjà zapaÊniczà CWKS Legia i uprawia∏em sport na poziomie
wyczynowym. Po zakoƒczeniu kariery mia∏em
ma∏y epizod w formule walk MMA u trenera Mir-
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ka Okniƒskiego. Niestety jest to sport
bardzo urazowy – podbite oczy, siniaki, otarcia – przeszkadza∏o mi to
w pracy zawodowej i po roku zrezygnowa∏em z treningów. Nast´pnie
przyszed∏ czas na moje odwieczne
marzenie – si∏owanie si´ na r´k´.
Moim trenerem zosta∏ Igor Mazurenko. RzeczywistoÊç nieco rozmin´∏a
si´ z moim wyobra˝eniem o tej dyscyplinie. Przekona∏em si´, ˝e si∏a nie
jest najwa˝niejsza. Poczàtki nie by∏y
zach´cajàce, przegrywa∏em z du˝o l˝ejszymi zawodnikami, a powodem by∏y oczywiÊcie moje
niedobory techniczne. Jednak wraz ze specjalistycznym treningiem zdoby∏em doÊwiadczenie.
Ci´˝ka praca przynios∏a efekty i satysfakcj´ –
zdoby∏em tytu∏ Mistrza Polski, by∏em równie˝ na
Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Âwiata.
Aktualnie prowadz´ w∏asnà sekcj´ w klubie
Olimpia przy al. Stanów Zjednoczonych.
Wreszcie przyszed∏ czas na kulturystyk´...
Na mojej sportowej drodze stanà∏ Piotrek G∏uchowski i zaproponowa∏ mi wspólne treningi,
abyÊmy razem przygotowali si´ do zawodów.
Przez 2 lata przygotowaliÊmy si´ do zawodów.
Piotrek zosta∏ moim trenerem i dietetykiem. Dla
mnie by∏ to straszny zaszczyt i wielka motywacja trenowaç z wielokrotnym mistrzem Polski,
Mistrzem Europy i Mistrzem Âwiata zawodowców. Dzi´ki pracy z tym wyÊmienitym atletà
na Amatorskich Mistrzostwach Polski zdoby∏em z∏oty medal w debiutach, a w tym samym
roku na Mistrzostwach Polski Amatorów i Zawodowców zajà∏em trzecie miejsce. Zresztà razem z Piotrkiem dzielimy jeszcze jedna pasj´
– jazd´ konnà.
Jaki by∏ twój pierwszy sukces sportowy?
Moje pierwsze sukcesy to zapasy. B´dàc m∏odzikiem wygrywa∏em wszystko, co mo˝liwe
w Polsce i Europie, by∏em wielokrotnym mistrzem Polski, Warszawy oraz województwa. Dodatkowo wygra∏em niezliczonà liczb´ turniejów.
Jaki by∏ Twój najwi´kszy sukces sportowy?
Zdecydowanie zdobycie tytu∏u Mistrza Polski
w zapasach, w kategorii super ci´˝kiej – by∏ to
sukces, na który naprawd´ solidnie i ci´˝ko zapracowa∏em. Równie wa˝nym tytu∏em by∏o zdobycie Mistrzostwa Polski w si∏owaniu na r´k´
w kategorii do 110 kg. Ten medal szczególnie
sobie ceni´, poniewa˝ sta∏o si´ to zaledwie 3
miesiàce po wyleczeniu powa˝nej kontuzji –
mia∏em z∏amanà r´k´. JeÊli chodzi o kulturystyk´, to trzeba wspomnieç o zwyci´stwie wÊród
debiutantów w Amatorskich Mistrzostwach Polski. Trzy dyscypliny – trzy sukcesy. Wed∏ug rankingu sportów si∏owych jestem najbardziej
wszechstronnym zawodnikiem w Polsce.
Jak d∏ugo musia∏eÊ trenowaç, by odnieÊç
sukces w konkretnej dyscyplinie?
Dwa lata ci´˝kich przygotowaƒ, dwa lata
˝mudnej pracy, dwa lata codziennego morderczego treningu.

Na której dyscyplinie chcesz si´ teraz skupiç?
Teraz koncentruj´ si´ g∏ównie na kulturystyce
i si∏owaniu na r´k´.
A którà byÊ poleci∏ m∏odzie˝y?
Zach´ca∏bym do zapasów. To sport ogólnorozwojowy, przy dobrym trenerze m∏odzi ludzie
czy dzieci ju˝ nawet od 5–6 roku ˝ycia mogà si´
bawiç w ten sport. Zapasy to doskona∏a podstawa do dalszego trenowania innych sportów, takich jak pi∏ka no˝na, tenis, siatkówka, p∏ywanie.
W zapasach jest akrobatyka, sà biegi, si∏a, szybkoÊç i technika.
Który klub-si∏owni´ poleci∏byÊ mieszkaƒcom Wawra?
Niestety, w Wawrze nie znam ˝adnych klubów-si∏owni. S∏ysza∏em, ˝e na Marysinie Wawerskim na ul. Korkowej powstaje si∏ownia dla
m∏odzie˝y. Polecam klub Olimpia, w którym trenuj´. W Wawrze nie ma nic, a przyda∏by si´ klub,
który przyciàgnà∏by ludzi pragnàcych poprawiç
t´˝yzn´ fizycznà.
Czy myÊlisz, ˝e w Wawrze mo˝na by∏oby
zorganizowaç zawody w si∏owaniu si´ na r´k´
dla szkó∏ podstawowych?
W Wawrze mo˝na zorganizowaç zawody
pod okiem trenerów i profesjonalnych s´dziów.
Móg∏bym i jestem w stanie pomóc zorganizowaç
takie zawody, posiadam potrzebny sprz´t i doÊwiadczenie – mam uprawnienia s´dziowskie.
Si∏owanie na r´k´ to sport bezpieczny, oczywiÊcie pod okiem profesjonalnego instruktora.
Czego nauczy∏ Ci´ sport?
Sport da∏ mi na pewno charakter, silnà wol´,
poczucie w∏asnej wartoÊci, pokor´.
S∏uchajàc Twoich wypowiedzi mo˝na dojÊç
do wniosku, ˝e jesteÊ uzale˝niony od sportu?
Nie b´d´ zaprzecza∏, jestem uzale˝niony zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Mój organizm
jest ju˝ tak wytrenowany, mam tak rozbudowany mi´sieƒ sercowy, ˝e potrzebuj´ du˝o wi´kszego wysi∏ku na co dzieƒ ni˝ inni ludzie. Musz´
si´ ruszaç, utrzymywaç mi´Ênie w formie, by
czuç si´ zdrowo.
Dzi´kuj´ za poÊwi´cenie czasu i przybli˝enie mieszkaƒcom Wawra dyscyplin sportu,
które trenujesz, jak i swojej osoby.
Ja równie˝ dzi´kuj´ i namawiam serdecznie
wszystkich czytelników do aktywnoÊci ruchowej.
Rozmawia∏ Krzysztof Daniluk

Hej, ho! Dobrze si´ sz∏o!
Takim okrzykiem, ze wzniesionymi do góry
kijkami nordic walking koƒczymy ka˝dy marsz.
Zm´czeni, ale uÊmiechni´ci i zrelaksowani
– entuzjaÊci aktywnego wypoczynku – GRUPA
RADOÂå NORDIC WALKING.
Zosta∏a utworzona ponad rok temu, z mojej
inicjatywy. Spotykamy si´ w soboty i niedziele.
Maszerujemy po Mazowieckim Parku Krajobrazowym. W ka˝dy weekend planuj´ ciekawe,
urozmaicone trasy. Uczymy si´ techniki marszu.
Wykorzystujemy nasze mi´Ênie do çwiczeƒ rozgrzewajàcych i rozciàgajàcych. Wiele radoÊci
sprawiajà nam wspólne gry i zabawy z kijkami.
Wdychamy Êwie˝e powietrze, poprawiamy naszà kondycj´ – odpoczywamy. Przez dwie godziny jesteÊmy z dala od codziennych spraw
i problemów. Znajdujemy czas na herbat´ w ba-

rze leÊnym. Opowiadamy o sobie, o naszych rodzinach. Po zapracowanym i zaganianym tygodniu chcemy po prostu odpoczàç – aktywnie,
a wi´c zdrowo. Bardzo cieszà mnie
wypowiedzi cz∏onków grupy: „Nie
mog´ ju˝ doczekaç si´ nast´pnych
zaj´ç”, „Mam lepszà kondycj´, mniej
si´ m´cz´”, „Dzi´ki çwiczeniom
techniki marszu nordic walking, nareszcie dotrzymuj´ kroku moim wysokim i wysportowanym synom!”. To
sprawia mi satysfakcj´ i motywuje
do dalszych dzia∏aƒ. We wrzeÊniu br.
zorganizowa∏am w Zespole Szkó∏
przy ul. Bajkowej w RadoÊci Warsztaty Nordic Walking. Celem Warsztatów by∏o omówienie wp∏ywu aktywnoÊci ruchowej na zdrowie cz∏owieka, przedstawienie aspektów zdrowotnych nordic walking oraz pokaz
podstawowej techniki marszu.
Moimi goÊçmi by∏y: dr n. med.
Magdalena Bia∏kowska – specjalista
chorób wewn´trznych i dietetyki,
oraz Mariola B´dkowska – mi´dzynarodowy instruktor i szkoleniowiec
nordic walking. Moim pomys∏em sà
tak˝e cykliczne „Âniadania sportowe”, na które chcemy zapraszaç

osoby, dla których pasjà jest sport lub
rekreacja ruchowa. W ramach tego
cyklu zorganizowa∏am „Popo∏udnie
z pasjà i kol´dà”, na które zaprosi∏am
p. Krzysztofa Ptasiƒskiego i p. Tadeusza Skotnickiego. Kol´dy i opowieÊç
o wyprawach kajakiem po wodach
ca∏ego Êwiata! Pasja i muzyka.
Wycieczka do Zagórza
21 listopada wybraliÊmy si´ na wycieczk´ do Zagórza. Pogoda nam
sprzyja∏a. WyruszyliÊmy z naszego sta∏ego
punktu spotkaƒ – p´tli autobusu linii nr 161
przy ul. Podmok∏ej 4, na Zbójnej Górze. Po kilkuminutowej rozgrzewce skierowaliÊmy si´
w stron´ zarastajàcego jeziora Kaczy ¸ug. To
jedno z najwi´kszych torfowisk
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego staje si´ miejscem l´gowym
wielu gatunków ptaków (g∏ównie
kaczek). PróbowaliÊmy iÊç dalej
niebieskim szlakiem, ale mokra
i b∏otnista nawierzchnia zmusi∏a
nas do zmiany kierunku trasy.
Przez teren pe∏en wydm i torfowisk
doszliÊmy do pomnika powstaƒców styczniowych, upami´tniajàcego tak˝e ofiary wojny 1920
i 1939 roku. Kluczàc, doszliÊmy do
skrzy˝owania z „Piaszczystà Percià”, ˝ó∏tym szlakiem, który biegnie „górzystymi” i piaszczystymi
odcinkami Mazowieckiego Parku.
Podczas krótkiej przerwy by∏ czas na ∏yk wody
mineralnej i porcj´ suszonych owoców. Gdy dotarliÊmy do Zagórza, dostrzegliÊmy romantyczny

„Zameczek” wzniesiony oko∏o 1939 roku. To doskona∏y przyk∏ad XIX-wiecznej „Êredniowiecznej” stylistyki. WidzieliÊmy jeszcze dworek „Wyraj”, który wybudowa∏a w 1919 roku Maria Rodziewiczówna i napisa∏a tutaj „Lato leÊnych ludzi”. KtoÊ z grupy powiedzia∏:” Mieszkam na tym
terenie kilkanaÊcie lat i nie wiedzia∏em, ˝e sà tutaj takie ciekawe miejsca”. Urok Zagórza to tak˝e pasàce si´ konie na terenie oÊrodka hipoterapii, sosnowy las, zachodzàce s∏oƒce... Urozmaicona rzeêba terenu by∏a dla naszych mi´Êni nie
lada wyzwaniem! Niby teren nizinny, ale na trasie
musieliÊmy wejÊç na grzbiety wielu pagórków.
Na szcz´Êcie z kijkami nordic walking nie by∏o to
takie trudne! Na zakoƒczenie marszu by∏o ognisko, zorganizowane w barze leÊnym. Wspólne
pieczenie kie∏basek, goràca herbata i opowiadanie wra˝eƒ z wycieczki by∏y przyjemnym akcentem koƒczàcym nasze kolejne, udane weekendowe spotkanie. Do∏àczcie do nas!
Jadwiga Figura
Informacje: Jadwiga Figura, tel. 883 972 232,
e-mail: jfigura5@wp.pl.
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M∏odzi ˝eglarze z Wawra
Gmina Wawer, chocia˝ bez w∏asnego wi´kszego zbiornika wodnego, ma m∏odych ˝eglarzy-sportowców przysparzajàcych jej chwa∏y.
W paêdziernikowym numerze „Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich” mo˝na by∏o przeczytaç
o ˝eglarskich sukcesach m∏odzie˝y jednego
z wawerskich klubów. DziÊ chc´ przybli˝yç sylwetki kilkorga innych m∏odych utytu∏owanych ˝eglarsko Wawerczyków, osiàgajàcych doskona∏e
wyniki na arenie krajowej i zagranicznej. Obecnie
p∏ywajà oni poza Warszawà w najlepszym klubie
w Polsce szkolàcym zawodników optimista – trenowani przez jednego z najlepszych trenerów
w Polsce, niemniej sà sta∏ymi mieszkaƒcami naszej gminy, czujà si´ z nià zwiàzani, nie zapominajàc o godnym jej reprezentowaniu. W Wawrze
mieszkajà i tutaj chodzà do szkó∏.
Niewàtpliwie najbardziej utytu∏owana z tej
grupy Zuzia Rybicka,
majàca na swoim koncie sukcesy na arenie
mi´dzynarodowej i krajowej nie tylko w klasie
optimist, ale tak˝e w ˝eglarstwie lodowym na
ice-optimist, takie jak
mistrzostwo
Polski,
drugie wicemistrzostwo
Êwiata i Europy. Dzielnie poprowadzi∏a dru˝yn´
po z∏oty medal w Dru˝ynowych Mistrzostwach
Polski 2010, od trzech lat w kadrze narodowej
Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist. Dla
Zuzi rok 2010 by∏ ostatnim rokiem p∏ywania na

optimiÊcie. Pod koniec sezonu 2010 doskonale
zaprezentowa∏a si´ w nowej dla siebie klasie –
bardzo trudnej i wymagajàcej klasie 29 er, zdobywajàc po niespe∏na dwóch miesiàcach treningu z∏oty medal w pierwszych polskich mistrzostwach tej klasy.
Pa∏eczk´ kontynuatora sukcesów Zuzi przejmuje z powodzeniem jej kolega z dru˝yny i ze
szko∏y – Marcin Urbaƒski. Chocia˝ znacznie
m∏odszy od Zuzi, z powodzeniem usi∏uje dorównaç jej w sukcesach
zdobywajàc wraz Zuzià I miejsce na DMP,
Mistrzostwo Polski
w meczowych Mistrzostwach Polski
w klasie optimist, indywidualnie I miejsce
w
Mistrzostwach
Polski NSKO do lat
11, drugie miejsce na
mistrzostwach Polski
NSKO do lat 13 oraz reprezentujàc wraz z Zuzià
barwy Polski na Dru˝ynowych Mistrzostwach
Europy zajmujàc bardzo dobre 7. miejsce. Od
2010 roku w kadrze narodowej NSKO. ˚eglarstwo to nie jedyna pasja Marcina. Drugà sportowà pasjà jest narciarstwo alpejskie wraz z wicemistrzostwem Polski 2010 w slalomie carvingowym w grupie juniorów m∏odszych.
Do wymienionej dwójki do∏àczy w nowym sezonie para najm∏odszych, a ju˝ z du˝ymi sukcesami, braci-bliêniaków: Kacper i Sebastian Mazurkowie, którzy podobnie jak starsza dwójka

Mistrzostwa Warszawy do lat 16
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Tenisowego
RadoÊç 90 nie mieli za du˝o czasu na odpoczynek
po Êwi´tach Bo˝ego Narodzenia. Jeszcze przed
Sylwestrem musieli stawiç si´ na korcie, poniewa˝
ich klub organizowa∏ Mistrzostwa Warszawy
do lat 16. Zarówno turniej dziewczàt, jak i ch∏opców by∏, bioràc pod uwag´ termin rozgrywania,
zaskakujàco mocno obsadzony. Rodzice i opiekunowie mogli si´ wi´c spodziewaç sporych emocji.
JeÊli chodzi o zawodników „RadoÊci” to
pierwsze skrzypce zagra∏y dziewczyny, poniewa˝ u ch∏opców tylko Tomek Kubik wygra∏ jeden
mecz. Asia Grzegrzó∏ka uleg∏a w swoim pierwszym meczu w trzech setach Marcie Nastuli,
córce znanego judoki. Marta odziedziczy∏a
po swoim tacie wrodzonà si∏´ i dzi´ki temu lepiej
wytrzyma∏a fizycznie trudy ci´˝kiego meczu.
Na szcz´Êcie lepiej od Asi w turnieju poradzi∏y
sobie Magda Sawicka i Zosia Kulig. Obie mia∏y
w pierwszej rundzie, jako zawodniczki rozstawione, wolny los. W drugiej Magda bez problemów upora∏a si´ z Magdalenà Sochoƒ, a Zosia
z Gulià Zanotto. W çwierçfinale Sawicka spotka∏a si´ z Nastulà, wi´c by∏a to szansa na pomszczenie kole˝anki. RadoÊcianka zacz´∏a ten poje-
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dynek z wielkim animuszem i w pierwszym secie nie straci∏a nawet gema. W drugim koncentracja jej uciek∏a i przegra∏a t´ parti´ do trzech.
Decydujàcy set by∏ rozgrywany w formie super
tie-breaka do 10 punktów. W tej skróconej roz-

Magdalena Sawicka – pó∏finalistka MW
grywce wi´cej zimnej krwi zachowa∏a Madzia
i wygra∏a 10/8. Drugà reprezentantk´ „RadoÊci”
czeka∏a w çwierçfinale ci´˝ka przeprawa. Na jej
drodze do pó∏fina∏u stan´∏a groêna lewor´czna

trenowaç b´dà w tym samym klubie. Po sukcesach na wodach Warszawy – Sebastian jako
drugi zawodnik w Warszawskiej Olimpiadzie
M∏odzie˝y i Kacper z bardzo wysokim 4. miejscem w Mi´dzywojewódzkich Mistrzostwach
M∏odzików b´dà szlifowali swoje umiej´tnoÊci
wraz ze starszymi kolegami.
Wszyscy wymienieni m∏odzi ˝eglarze oprócz
sukcesów sportowych sà tak˝e doskona∏ymi
uczniami przynoszàc dum´ wawerskim szko∏om
nie tylko jako doskonali uczniowie, ale tak˝e reprezentujàc je w dzielnicowych zawodach sportowych. Chocia˝ doba ma tylko 24 godziny, to w sobie tylko wiadomy sposób potrafià doskonale ∏àczyç nauk´ ze
sportem, znajdujàc przy tym czas na
czysto dzieci´ce przyjemnoÊci.
Materia∏ i foto dostarczyli: rodzice
Zuzi, Marcina, Kacpra i Sebastiana

zawodniczka, rozstawiona z numerem trzecim,
Olga Magiera. Zosia walczy∏a dzielnie, ale wydawa∏o si´, ˝e to jednak Magiera b´dzie górà. Zawodniczka Legii prowadzi∏a ju˝ 7/5 5/3 i 30/0.
By∏a dwie pi∏ki od wygrania meczu. W tym momencie Zosia zdoby∏a si´ na jeszcze jeden zryw.
Zaskoczy∏a tym ca∏kowicie swojà rywalk´, dzi´ki temu zdo∏a∏a odrobiç straty i wygra∏a drugà
parti´ 7/5. W super tie-breaku zawodniczki sz∏y
punkt za punkt, w koƒcówce minimalnie lepsza
okaza∏a si´ Kulig i wygra∏a 10/8. Czym sprawi∏a
du˝o radoÊci licznie zgromadzonym kibicom.
Nast´pnego dnia odby∏y si´ pó∏fina∏y. Zawodniczki „RadoÊci” czeka∏o potwornie ci´˝kie zadanie, poniewa˝ obie musia∏y si´ zmierzyç z faworytkami turnieju. Apetyty by∏y du˝e, ale niestety zabrak∏o si∏. Trudy turnieju da∏y o sobie znaç. Sawicka uleg∏a Agacie Âwiàtek 6/1 6/0, a Kulig musia∏a
uznaç wy˝szoÊç Marty Klukowskiej 6/2 6/2. Fina∏
nie zawiód∏ oczekiwaƒ kibiców, sta∏ na bardzo
wysokim poziomie. Obie zawodniczki zaprezentowa∏y szybki i agresywny tenis. Minimalnie lepsza
okaza∏a si´ Âwiàtek i zwyci´˝y∏a 6/2 1/6 10/6.
WÊród ch∏opców najlepszy okaza∏ si´ Micha∏
Bedra, który pokona∏ Krystiana Jarnuszkiewicza
4/6 6/4 10/6. W deblu najlepsze okaza∏y si´ pary
Âwiàtek/Owczarek i Bedra/Królik.
Anna Niemiec

Wydarzenia kulturalne w Dzielnicy Wawer w styczniu
DLA DZIECI
● 21 stycznia (piàtek), godz. 18.30
Audycja Muzyczna – w wykonaniu uczestników
sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych
p. El˝biety Osiak i Lucyny Affeltowicz. Us∏yszymy
fortepianowe interpretacje najpi´kniejszych kol´d
polskich oraz innowacyjne aran˝acje na keyboard,
grane solo i w duetach. Zapraszamy. Organizator:
Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 23 stycznia (niedziela), godz. 13.00
„Kopciuszek” bajka dla dzieci. Organizator: Klub
Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 28 stycznia (piàtek), godz. 18.00
„Rozmowy z Babcià i Dziadkiem”. Spektakl muzyczny w wykonaniu „Melodyjek” i „Intermedium”,
re˝yseria Irena Rogowska. Organizator: Klub Kultury
„Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 29 stycznia (sobota), godz. 16.00
„Karnawa∏ zwierzàt”- zabawa karnawa∏owa dla
dzieci. Zapraszamy groêne lwy, szybkie tygrysy,
zwinne koty i inne zwierz´ta na bal. Zapewniamy
konkursy z nagrodami i dobrà zabaw´ przy dêwi´kach natury. Bilety do odbioru w dniu 24.01 (poniedzia∏ek) w godz. 17.00–19.30. Organizator: Klub
Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE
22 stycznia (sobota), godz. 15.00
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Ksià˝´ i ˝ebrak”
w wykonaniu aktorów teatru Art-Re. Sztuka oparta na
s∏ynnej powieÊci Marka Twaina o dwóch ch∏opcach sobowtórach: ksi´ciu i ˝ebraku, rozgrywajàca si´ w scenerii Êredniowiecznej Anglii. Zamiana ról ˝yciowych
bohaterów i co z tego wynik∏o. Kwestia stosunku do ludzi w zale˝noÊci od usytuowania w spo∏eczeƒstwie. Pochwa∏a uczucia sprawiedliwoÊci i przyjaêni. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
●

KONCERTY, BIESIADY LITERACKIE
● 19 stycznia (Êroda), godz. 18.00
„Raz na rockowo” Spotkanie autorskie Jacka Kawy: koncert gitarowy oraz wernisa˝ jego prac (rysunek, malarstwo). Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 28 stycznia (piàtek), godz. 18.00
„Jeden dzieƒ w roku” – koncert kol´d i piosenek
o tematyce Bo˝ego Narodzenia w wykonaniu Dzieci´co-M∏odzie˝owego Zespo∏u Estradowego, pracujàcego pod opiekà p. Jerzego Ostrowskiego i choreograf p. Anny Marek. Wspó∏czesne aran˝acje oraz
innowacyjne interpretacje tradycyjnych polskich kol´d, oraz najpi´kniejsze Êwiàteczne piosenki. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
SPOTKANIA, PROJEKCJE, WYK¸ADY
25 stycznia (wtorek), godz. 16.30
„La Camina – najstarszy szlak pielgrzymkowy Eu ropy do Santiago de Compostela”. Spotkanie z podró˝niczkà p. Mariannà Rychlickà. W programie prelekcja i pokaz slajdów z wyprawy. Organizator: Klub
Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.

Kulturalnej, kurator wystawy: Zofia Bisiak; Organizator:
Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 26 stycznia (Êroda), godz. 10.00
„Bioró˝norodnoÊç” – warsztaty ekologiczne na temat ˝ycia zwierzàt w warunkach zimowych dawniej
i wspó∏czeÊnie. Wp∏yw dzia∏alnoÊci cz∏owieka i degradacji Êrodowiska na zachowanie zwierzàt i modyfikacje ich zachowaƒ wobec warunków atmosferycznych.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
WYDARZENIA PATRIOTYCZNE, TURNIEJE, INNE
18 stycznia (wtorek), godz. 17.30
Âwi´to Babci i Dziadka – przedstawienie przygotowane przez dzieci i m∏odzie˝ z sekcji klubowych.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 20 stycznia (czwartek), godz. 16.30
Âwi´to Babci i Dziadka w sekcji baletowej – pokaz taneczny przygotowany przez dzieci. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 21 stycznia (piàtek), godz. 13.00
„Laurka dla Babci i Dziadka”- program literacko-muzyczny w wykonaniu uczestników klubowych sekcji.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 25 stycznia (wtorek), godz. 13.00
„Dzieƒ Babci i Dziadka” – impreza okolicznoÊciowa w wykonaniu sekcji edukacji kulturalnej dla
dzieci m∏odszych „Gumisie” i „LeÊne Skrzaty”. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 26 stycznia (Êroda), godz. 18.00
„Zdrowie i uroda” Spotkanie dla uczestniczek
Uniwersytetu Z∏otego Wieku. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 29 stycznia (sobota), godz. 19.00
„Zabawa karnawa∏owa”. W sobotni wieczór, przy
znakomitej muzyce na ˝ywo granej przez zespó∏
„Promile”, zapraszamy mieszkaƒców na zabaw´ tanecznà, jakiej nie mo˝e zabraknàç w karnawale. Jak
zawsze mi∏a atmosfera i ciep∏y bufet b´dzie nas rozgrzewaç przez noc. Wst´p 20 z∏. Organizator: Klub
Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
●

OFERTA KULTURALNA BIBLIOTEKI
● Wystawy:
1. „Aniƒskie domy” – wystawa fotografii. Autorzy
– cz∏onkowie Stowarzyszenia W∏aÊcicieli NieruchomoÊci w Aninie.
2. Wystawa malarstwa Doroty Kwiatkowskiej -Ry szewskiej (szk∏o i olej). Anin, ul. Trawiasta 10,
„Galeria na Trawiastej”.
3. Wystawa prac Walerego Âle˝uka – pejza˝e, martwe natury (olej i akwarela). Anin, ul. Trawiasta 10, „Galeria Na Trawiastej”.
4. Wystawa „Joseph Conrad mi´dzy làdem a morzem” (plansze) czynna od 15.01. do 28.02. br.,
Organizator: Czytelnia XIII, Anin, ul Trawiasta 10.

●

WYSTAWY, WARSZTATY, KONKURSY
● 24 stycznia (poniedzia∏ek), godz. 18.00
„Warszawa i okolice” Spotkanie poÊwi´cone edukacji kulturalnej w dzielnicy Wawer z udzia∏em koordynatorów WPEK oraz uczestników projektu „M∏odzi
Liderzy”, wernisa˝ wystawy „Warszawa i okolice. Edukacja kulturalna w przestrzeni miejskiej” zrealizowanej
w ramach Warszawskiej Gie∏dy Programów Edukacji

● Spotkania z pisarzami:
- 22 stycznia (sobota), godz. 16.00. Spotkanie
z kapitanem ˝eglugi wielkiej Janem Skurà, autorem
ksià˝ek wspomnieniowych „Przez morza i oceany”
oraz „Stanis∏aw Skura – artysta kowal”, Wypo˝yczalnia nr 121, Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1.
- 27 stycznia (sobota), godz. 17.00. Spotkanie autorskie z Ma∏gorzatà Gutowskà-Adamczyk. Promocja
II tomu sagi rodzinnej „Cukiernia pod Amorem. CieÊlakowie”. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Pogadanki
- 21 stycznia (piàtek), godz. 11.00. „Do biblioteki po zdrowie” – pogadanka dla seniorów, prowa-

dzona przez lekarza rehabilitanta na temat profilaktyki chorób kr´gos∏upa. Organizator: Wypo˝yczalnia
nr 25. Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Lekcje biblioteczne
- 24 stycznia (poniedzia∏ek), godz. 9.00. Lekcja biblioteczna dla kl. 0/I/II „O tym, co by∏o na
poczàtku” – praca z tekstem „Kiedy Êwiat by∏
jeszcze m∏ody”. Wypo˝yczalnia nr 121, Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1
- 26 stycznia, godz. 10.00. Lekcja biblioteczna
dla przedszkolaków. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
● G∏oÊne czytanie:
- Czytanie fragmentów ksià˝ki A. Lindgren „Dzieci
z Bullerbyn” (7, 14, 21, 28 stycznia, godz.
10.00). Wypo˝yczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia 10, Marysin Wawerski.
- „Czytanie na zawo∏anie” – czytanie wybranych
przez dzieci ksià˝ek w czasie wybranym przez
czytelników. Wypo˝yczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia 10, Marysin Wawerski.
- G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Ilustrowana
Ksi´ga BaÊni” – opowiada Neil Philip. Oddzia∏
dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.

Wtorki, godz. 13.00
18.01.2011 r. – „Taƒczàca woda” – baÊƒ w∏oska.
21.01.2011 r. – „Baba-Jaga” – baÊƒ rosyjska .
25.01.2011 r. -„O dziewczynce, która udawa∏a
ch∏opca”. BaÊƒ rumuƒska, godz. 16.30.
28.01.2011 r. – „Latajàca G∏owa” – baÊƒ indiaƒska.
Czytanie dzieciom:
W ka˝dy piàtek stycznia (7, 14, 21, 28), godz. 13.00–
–13.30 „Bajki mamy Wrony” Ma∏gorzaty Strza∏kowskiej. Wypo˝yczalnia Nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
●

Warsztaty Integracyjne dla Niepe∏nosprawnych
Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10:
- 20.01.2011 r. (czwartek, godz. 11.00).
- 27.01.2011 r. (czwartek, godz. 11.00).

● Warsztaty plastyczne
- Ka˝da Êroda, godz. 16.30. Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku 5–6 lat – Anin,
ul. Trawiasta 10.
- Ka˝dy wtorek, godz. 10.00–11.00. „Brykajàce
Maluszki” – zaj´cia ruchowe dla dzieci wieku
1–3 lata – Anin, ul. Trawiasta 10.
● Konkursy/Testy/Quizy
1. Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka dla dzieci
w wieku 7–9 lat (kl. I– III SP), na podst. ksià˝ki
„¸odzie Wikingów” Marty Pope Osborne (seria
Magiczny domek na drzewie. Przewodnik Badacza). Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
2. Konkurs plastyczny „Zabawy na Êniegu”. Wypo˝yczalnia nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
3. Quiz „Co wiesz o Bullerbyn”, Wypo˝yczalnia
nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.

Koncerty:
27 stycznia (czwartek) – „Dzieƒ Wolfganga
Amadeusza Mozarta w bibliotece” – s∏uchanie
utworów w 255. rocznic´ urodzin kompozytora. Wypo˝yczalnia nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
●

èród∏o: Wydzia∏ Kultury
Urz´du Dzielnicy Wawer
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Skàd ten „Âwidermajer”?
Urokliwe drewniaki w stylu „Âwidermajer” powoli znikajà z krajobrazu naszej dzielnicy. KiedyÊ
pi´knie wtopione w zielony pejza˝ podwarszawskich letnisk, dziÊ ust´pujà miejsca nowoczesnej zabudowie.
Drewniane wille pojawi∏y si´ w okolicach
Otwocka, Âwidra, Wawra w latach 80. XIX w.
wraz z uruchomieniem NadwiÊlaƒskiej Linii Kolejowej ∏àczàcej m.in. Otwock z Warszawà oraz
kolejki wàskotorowej na trasie Most Kierbedzia
– Wawer – Karczew.
Ówczesna moda na „wywczasy” sprawia∏a,
˝e mieszkaƒcy Warszawy ch´tnie korzystali
z podmiejskich letnisk zlokalizowanych w sosnowym lesie linii otwockiej.
Walory krajobrazowe tych terenów i mo˝liwoÊç wykorzystania ich pod zabudow´ letniskowà jako pierwszy doceni∏ Micha∏ Elwiro Andriolli
– rysownik, ilustrator, malarz, który w 1882 r.
zakupi∏ ziemi´ nad Âwidrem – on
„... osiad∏ pierwszy w tej dziczy, on
pierwszy latowisko tutaj urzàdzi∏...” Andriolli uwa˝any jest wi´c za twórc´ stylu „nadÊwidrzaƒskiego”, nazwanego
potem ˝artobliwie przez poet´ K. I. Ga∏czyƒskiego stylem „Âwidermajer”.
Zainteresowanie Andriollego drewnianym budownictwem nie by∏o przypadkowe, zna∏ on doskonale wspó∏czesne trendy w europejskiej architekturze.
Koniec XIX w. w Europie to fascynacja pi´knem natury, krajobrazu i zharmonizowanà z nimi architekturà drewnianà. Podziwiano wi´c zabudow´
szwajcarskich uzdrowisk, architektur´
tyrolskà i ch´tnie popularyzowano
w znanych polskich periodykach.
Dom Zdrojowy w Ciechocinku
(1880 r.) czy Witoldówka w Krynicy
Górskiej (1888 r.) równie˝ wyraênie nawiàzywa∏y stylem do tej europejskiej mody koƒca XIX w.
Pierwsze domy Andriollego tak˝e powiela∏y te
wzorce, bry∏y budynków z ozdobnà formà zewn´trznego szalunku doskonale wtapia∏y si´
w podwarszawski zielony krajobraz.

Anin, ul. IV Poprzeczna
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Domy wznoszone wówczas na
trasie NadwiÊlaƒskiej Linii Kolejowej mia∏y jednak szczególny rodzaj
zdobnictwa nawiàzujàcy do stylu
rosyjskiego, wykorzystywanego
przez ówczesne w∏adze carskie
tak˝e przy wznoszeniu obiektów
dworcowych, a nast´pnie przenoszonego do budownictwa mieszkalnego. Na trasie kolei powstawa∏y drewniaki z a˝urowymi, bogato
zdobionymi werandami i dachami
zwieƒczonymi pazdurami.
Drewnianà zabudow´ letniskowà
promowano m.in. w 1885 r. podczas Wystawy
Rolniczo-Przemys∏owej na Placu Ujazdowskim
w Warszawie. Boles∏aw Prus po obejrzeniu ekspozycji bardzo obrazowo scharakteryzowa∏ styl
drewniaków: „Sà to cacka, jakich Warszawa

Falenica, ul. Derkaczy – Halna
jeszcze nie widzia∏a w tej iloÊci i rozmaitoÊci.
Budowane sà z drzewa [...]. Ka˝dy z nich bawi
oko pi´knà formà, sztukaterià, rzeêbieniami, tapicerskimi ozdobami, albo ˝ywà barwà. Sà to
jakby stacje dróg ˝elaznych, altany, nawet kaplice zakoƒczone wie˝ami spiczastymi, baniastymi, równoleg∏oÊcianami,
niekiedy balkonami”
„W ogóle dzia∏ przemys∏owy (wystawy) widziany
z wierzchu przypomina cukierni´, z tà ró˝nicà, ze
w cukierni torty pozujà na
budynki, a na wystawie
budynki pozujà na torty.”
Po zakoƒczeniu wystawy Andriolli zakupi∏ cztery
skromniejsze pawilony
i umieÊci∏ w swojej posiad∏oÊci. Jednak kàÊliwa
uwaga Prusa dotyczàca
stylu podwarszawskich
letnisk równie˝ w póêniejszym okresie nie by∏a odosobniona. Styl ten nie

Anin, ul. IV Poprzeczna
wszystkim si´ podoba∏, a˝urowe zdobienia by∏y
trudne do zdefiniowania, zapo˝yczone i wymieszane. Mo˝na domniemywaç, i˝ podobnego
zdania by∏ Stanis∏aw Witkiewicz, który inspirowany ideà miast-ogrodów planowa∏ na poczàtku XX w. wybudowanie w Miedzeszynie pod Warszawà osiedla dla robotników w stylu „swojskim”. Inwestycja
nie zosta∏a zrealizowana, ale pomys∏
móg∏ byç przejawem dà˝enia artysty
do tworzenia stylu narodowego. W∏àczone do j´zyka architektury poetyckie
„Âwidermajer” by∏o wiec okreÊleniem
pejoratywnym kojarzàcym si´ z biedermeier stosowanym g∏ównie do opisu stylu mebli i u˝ytkowych bibelotów.
Wielokrotnie zwracano uwag´ na
szczególny rodzaj zdobnictwa, z którego, jak pisano w póêniejszym okresie, podwarszawskie letniska d∏ugo
nie mog∏y si´ wyzwoliç. CoÊ niby tureckie „moucharabieh” w nadwiÊlaƒskim uj´ciu.
Mimo tych krytycznych uwag letniska rozwija∏y si´ w swoim niepowtarzalnym stylu, osiàgajàc najwi´kszà popularnoÊç w okresie mi´dzywojennym. Zbudowano
wiele wspania∏ych pensjonatów, nawiàzujàcych
charakterem do domów Andriollego oraz zwyk∏ych domów mieszkalnych. Nieco póêniej letniska z wiejskich osad przekszta∏ca∏y si´ w skupiska typu miejskiego o charakterystycznej zabudowie. Przez lata drewniane budynki „pozujàce
na torty” niezmiennie przypomina∏y o krajobrazowo-uzdrowiskowych walorach terenów dzisiejszej gminy Wawer i miasta Otwock.
Obecnie zdarza si´, ˝e wspó∏czesna architektura nawiàzuje stylem do drewnianych willi,
umieszczajàc na bogato zdobionych szczytach
dachów charakterystyczne pazdury bàdê stylizujàc balkony na dawne werandy. Jednak prawdziwe „Âwidermajery” pozostawione niszczycielskiej sile czasu bezpowrotnie odchodzà, zabierajàc ze sobà ten szczególny i niepowtarzalny charakter i swoistà kokieteri´, która mog∏aby
wcià˝ jeszcze wabiç weekendowych letników
z centrum miasta.
d. ch.
choinska@gmail.com

Pó∏ roku Stacji Falenica
Po kilku miesiàcach kulturalnej aktywnoÊci,
otwarta w czerwcu 2010, kinokawiarnia „Stacja
Falenica” uros∏a do rangi miejsca kultowego.
Spragnionych niemasowych uciech mieszkaƒców Wawra wabi tam niezwyk∏a energia. Uderza
ona ju˝ od progu – klient kawiarni, zarazem równie˝ widz filmowy, czytelnik codziennej prasy albo podr´cznej biblioteczki – witany jest
tutaj z radoÊcià i ogromnym szacunkiem.
UprzejmoÊç, a nawet serdecznoÊç obs∏ugi sprzyja – w przypadku nowych goÊci
– oswojeniu si´ z tym miejscem. Sta∏ych
bywalców zach´ca zaÊ do coraz cz´stszego pojawiania si´ w tym odnowionym,
zabytkowym budynku do niedawna opuszczonego dworca.
To, co kryje si´ za kulisami, równie˝
jest zach´cajàce. Kino oferuje filmy pe∏no- i krótkometra˝owe, pod wzgl´dem
gatunkowym: fabularne, animowane, dokumentalne, a nawet oÊwiatowe (I Festiwal Filmów Dla Edukacji, 6–7
grudnia 2010). Repertuar filmowy dobiera rada programowa, z∏o˝ona z w∏aÊcicieli
i Jacka WiÊnickiego, filmoznawcy. Wszystko po to, aby
ograniczyç ryzyko pojawienia
si´ w repertuarze filmu s∏abego, co ma odró˝niaç Stacj´
Falenica od innych, wielosalowych kin.
Twórcy Stacji Falenica sà
szczególnie dumni z kilku projekcji klasyki polskiego kina,
wzbogaconych spotkaniami
przybli˝ajàcymi
rodzimà
twórczoÊç filmowà. „Pociàg”
Jerzego Kawalerowicza by∏
poprzedzony wprowadzeniem
filmoznawcy Andrzeja Bukowieckiego. Przy okazji „No˝a w wodzie” Romana Polaƒskiego odby∏a si´ rozmowa z Zygmuntem Malanowiczem,
odtwórcà jednej z g∏ównych ról. W grudniu odby∏ si´ pokaz specjalny „Blizny” Krzysztofa KieÊlowskiego z udzia∏em Franciszka Pieczki – wykonawcy roli pierwszoplanowej, a zarazem
mieszkaƒca Falenicy.
Na Stacji uda∏o si´ równie˝ zorganizowaç pokazy zwiàzane z wydarzeniami wa˝nymi historycznie. Szczególny by∏ wieczór przygotowany
na rocznic´ likwidacji getta ˝ydowskiego, 20
sierpnia 2010. Zorganizowano wówczas pokaz
filmu „Po-Lin. Okruchy pami´ci”, na który przyjecha∏a re˝yser Jolanta Dylewska. Spotkanie by∏o pretekstem przypomnienia wydarzeƒ z 1942
roku, a tak˝e refleksji nad tym, jak Falenica si´
zmieni∏a od tamtej pory. W rocznic´ zamachów 11 wrzeÊnia zaproponowano film pt.
„11'09''01”. GoÊçmi specjalnymi tego spotkania
byli przedstawiciele Centrum Badaƒ nad Terroryzmem Collegium Civitas. Prelekcj´ poprowadzi∏
dr Tomasz Aleksandrowicz.

Charakterystycznà cechà Stacji jest oferta dla
ka˝dej grupy wiekowej goÊci. Dzieçmi w wieku
przedszkolnym co sobot´ zajmuje si´ znakomita
pedagog, Magda Suliƒska. O godzinie 11 zaprasza je na poranek filmowy, po którym odbywajà
si´ zabawy i zaj´cia plastyczne. Raz w miesiàcu,
w miejsce ekranizacji odpowiednio dobranych,

oryginalnych bajek, prezentowane sà spektakle teatralne. Cyklicznie odbywajà si´
tak˝e koncerty dla przedszkolaków – „Muzyka z ró˝nych stron Êwiata”. Wyst´py
artystów prezentujàcych kultur´ muzycznà ró˝nych regionów prowadzone sà
w sposób interaktywny. Muzycy zrzeszeni w Akademii
Rozwoju Profil stworzyli specjalny program edukacyjny
dla dzieci, ∏àczàcy muzyk´
z opowiadaniem ciekawych
historii, klaskaniem i taƒcem.
Bufet Stacji oferuje wówczas regionalne potrawy
prezentowanego obszaru kulturowego.
M∏odzie˝ szkolna na Stacji Falenica mo˝e
uczestniczyç w ró˝nego rodzaju projektach edukacyjnych. Stacja jest partnerem festiwalu
„EDUKINO”, organizowanego przez Fundacj´ Innowacji Spo∏eczno-Kulturalnych. Tutaj wyÊwietlano edukacyjne seanse filmowe, natomiast u falenickich Jezuitów odbywa∏y si´ konferencje na temat znaczenia filmu w wychowaniu i edukacji
m∏odzie˝y – dla pedagogów i dyrektorów szkó∏.
Du˝ym osiàgni´ciem jest zaproponowany
przez Stacj´ autorski program edukacji filmowej,
utworzony w ramach Warszawskiego Programu
Edukacji Kulturalnej. Podczas comiesi´cznych
projekcji uczniowie poznajà
zagadnienia
zwiàzane z historià kina, analizà dzie∏a filmowego, ró˝norodnoÊcià gatunkowà. Organizatorzy przygotowali 8 Êcie˝ek edukacyj-

nych, przybli˝ajàcych najm∏odszym widzom podstawowe poj´cia zwiàzane z filmem, zaÊ m∏odzie˝y – wa˝nych twórców oraz ich istotne osiàgni´cia. Ka˝da projekcja w ramach edukacji filmowej
poprzedzona jest wprowadzeniem filmoznawcy.
W programie wzi´∏o udzia∏ ju˝ ponad 500 osób.
Sala kawiarniano-kinowa mieÊci si´ w dawnej
hali dworca. W cz´Êci centralnej, na wprost
drzwi wejÊciowych, mo˝na zamawiaç napoje
i ciasta. W zwiàzku z rozwojem kawiarni oferta
kulinarna stopniowo si´ wzbogaca, a dzi´ki dialogowi z klientami ceny niektórych
smako∏yków zmala∏y. W prawym skrzydle
dawnej stacji kolejowej, obok stolików kawiarnianych, jest prezentowana oferta
ksià˝kowa. Przewa˝a w niej literatura pi´kna, publicystyka i literatura faktu. Niezwykle obfita jest propozycja dla dzieci,
na uwag´ zas∏uguje obecnoÊç wydawnictw niezale˝nych, takich jak Tatarak,
Czerwony Konik, Format czy Wytwórnia.
Na parapecie le˝à ksià˝ki do czytania
na miejscu, cz´Êç z nich pochodzi z biblioteki w∏asnej za∏o˝ycieli, niektóre podarowali klienci Stacji, inne przekaza∏o Biuro
Kultury Urz´du Miasta Warszawy.
Otwarte na starszych, m∏odzie˝ oraz
dzieci, Êmia∏o wpisujàce si´ w kultur´ i tradycj´
lokalnà, przytulne, a zarazem gustowne miejsce
projektu Beaty Strycharz, mo˝e byç wspó∏tworzone przez ka˝dego z nas. Wystarczy zaproponowaç za∏o˝ycielce, Ewie Jaskólskiej, ambitnà
imprez´ wed∏ug w∏asnego pomys∏u, np. pokaz
filmowy, wieczór autorski albo koncert. Mo˝na tu
równie˝ Êwi´towaç, wynajàç sal´ na urodziny lub
wesele. W ostatnich dniach mi∏oÊnicy Stacji obchodzili tu po raz pierwszy hucznego Sylwestra.
Na styczeƒ, obok codziennych projekcji, równie˝ zaplanowano kilka wydarzeƒ specjalnych. 23 stycznia o godz. 13.00 Stacja zaprasza
na widowisko kol´dowe pt. „Graj dutka graj”
w wykonaniu Teatru Klamra, dzia∏ajàcego
przy Stowarzyszeniu „Chata z pomys∏ami”. Teatr
skupia osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, animatorów i muzyków. 29 stycznia o godz.
20.00 odb´dzie si´ koncert „Jimmy Hendrix Tribune Live”, interpretacja muzyki s∏ynnego gitarzysty. Na 30 stycznia, godz. 20.00, zaplanowano koncert Olka Grotowskiego z cyklu „Wieczory
z piosenkà nieg∏upià”, który poprowadzi Tomasz
Krzymiƒski. Przed ka˝dà imprezà nale˝y wczeÊniej rezerwowaç bilety, zainteresowanych ofertà
Stacji jest coraz wi´cej. Ze wzgl´du na szczególnà atmosfer´ tego miejsca zarówno codzienne
odwiedziny, jak równie˝ udzia∏ w wydarzeniach
specjalnych, pozostanà niezapomniane.
Joanna Czy˝
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Klub Kultury „Zastów”

Pocztówki, pocztówki, ozdoby choinkowe...
W niedziel´ 12 grudnia w Klubie Kultury
„Zastów” w Warszawie przy ulicy Lucerny 13
odby∏o si´ uroczyste wr´czenie dyplomów
i nagród laureatom XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pocztówka do Âwi´tego
Miko∏aja” i VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ozdoba choinkowa”.
Z roku na rok liczba uczestników naszych Êwiàtecznych konkursów roÊnie – z∏o˝ono 4297 pocztówek i 744 ozdoby. Wiele prac prezentowa∏o wysoki poziom artystyczny i nie∏atwo by∏o jurorom:
Oldze Gràdzkiej, Aleksandrze Mostowskiej i Dariuszowi Krysiakowi wybraç te najpi´kniejsze. Po raz
pierwszy w historii konkursu „Ozdoba choinkowa”, b´dàc pod wra˝eniem ozdób wykonanych
przez uczniów z Zespo∏u Szkó∏ Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach, Szko∏y Przysposabiajàcej do Pracy, przyznano Grand Prix.
UroczystoÊç swoim wyst´pem uÊwietni∏a sekcja wokalna dzia∏ajàca w Klubie. Nagrodami by∏y
profesjonalne materia∏y plastyczne, które pozwolà m∏odym artystom rozwijaç swoje talenty.
Nasi goÊcie z ogromnym zainteresowaniem
oglàdali wystawy nagrodzonych prac. Byli pod
wra˝eniem zarówno pocztówek, jak i ozdób.
Konkurs plastyczny „Pocztówka do Âwi´tego
Miko∏aja” podzielony by∏ na 6 kategorii wiekowych i w ka˝dej przyznano nast´pujàce nagrody:
● kategoria 3–4 lata: I miejsce: Konrad PU¸KOWNIK, M∏odzie˝owy Dom Kultury im. Króla
Maciusia Pierwszego w P∏ocku; II miejsce: Nikola P¸ÓCIENNIK, Przedszkole Miejskie nr 3 im.
Krasnala Ha∏aba∏y w Gorzowie Wielkopolskim; II miejsce: Maja KOMOROWSKA, Przedszkole Miejskie nr 3 im. Krasnala Ha∏aba∏y
w Gorzowie Wielkopolskim; III miejsce: Zofia
K¸OSI¡SKA, Przedszkole Niepubliczne „BIM-BAM-BINO” w Toruniu.
● kategoria 5–6 lat: I miejsce: Maja BIE¡KOWSKA, M∏odzie˝owy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w P∏ocku; II miejsce: Natalia
SARZY¡SKA, Przedszkole Integracyjne nr 86
przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie; II miejsce: Justyna WÓJCIK, Szko∏a Podstawowa nr 2 w Przyszowej; III miejsce: Hanna GAWE¸, Us∏ugi Edukacyjne-Muzyczne w Wolsztynie; III miejsce: Wiktoria WÓJCIK, Przedszkole
nr 16 im. Czes∏awa Janczarskiego w ˚orach.
● kategoria 7–9 lat: I miejsce: Wiktoria DYBOWSKA, Szko∏a Podstawowa nr 10 w Rzeszowie;
I miejsce: Patrycja KASPRZYCKA, Szko∏a Podstawowa nr 2 w Przyszowej; II miejsce: Lena ZASINA, Pracownia Plastyczna w M∏awie; II miejsce:
Agata WYSOCKA, Szko∏a Podstawowa nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Turku; II miejsce: Julia
PRZYBY¸EK, Ostrzeszowskie Centrum Kultury;
III miejsce: Micha∏ KILA¡SKI, Szko∏a Podstawowa
nr 3 im. Miko∏aja Kopernika w Pabianicach;
III miejsce: Karina WÑSOWSKA, Miejski OÊrodek
Kultury w Konstantynowie ¸ódzkim; III miejsce:
Gabriel ZUBERT, Szko∏a Podstawowa nr 3 im. Miko∏aja Kopernika w Pabianicach.
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● kategoria 10–13 lat: I miejsce: Anna JAREK,
Gimnazjum nr 1 im. Ksi´dza Jana Twardowskiego w Brzeszczach; II miejsce: Adam RUMIN,
Szko∏a Podstawowa nr 10 z Oddzia∏ami Integracyjnymi w Gliwicach; III miejsce: Marta KIJ,
Gimnazjum nr 1 im. Ksi´dza Jana Twardowskiego w Brzeszczach; III miejsce: Mariusz KIJ, zg∏oszenie indywidualne, Bestwina.

kategoria 14–16 lat: I miejsce: Samanta
PIECZKA, Gimnazjum nr 2 im. Sprawiedliwych
WÊród Narodów Âwiata w Czerwionce Leszczynach; II miejsce: Damian SOSNOWSKI, OÊrodek
Kultury w Serocku; III miejsce: Sylwia B¸ASZCZYK, Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie ¸ódzkim; III miejsce: Patrycja STANKIEWICZ, Gimnazjum nr 1 w Konstantynowie ¸ódzkim.
● kategoria powy˝ej 17 lat: I miejsce: Katarzyna
WÓJTOWICZ, Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy im. Âw. Franciszka z Asy˝u w K´ble; II miejsce: ˚aneta S¸ONINA, Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach, Szko∏a Przysposabiajàca do Pracy; III miejsce: Martyna OLENDER, Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy im. Âw. Franciszka z Asy˝u w K´ble.
W konkursie plastycznym „Ozdoba choinkowa” by∏y cztery kategorie wiekowe, a w nich nast´pujàcy nagrodzeni:
● Grand Prix: 1. Karolina KA¸WAK, lat 19; 2.
Aleksandra WOZNIAK, lat 18; 3. Anna TUBACKA,
lat 19; 4. Ma∏gorzata SMOLORZ, lat 19; 5. Marta
GÓRSKA, lat 19; 6. Grzegorz BAZAN, lat 19.
Wszyscy z Zespo∏u Szkó∏ Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach, Szko∏y Przysposabiajàcej do Pracy (instruktor Barbara Studzi˝ba).
● kategoria 7–9 lat: I miejsce: Martyna DZIOBA,
Szko∏a Podstawowa w Bobrownikach Wielkich; I miejsce: Konstancja USTYMOWICZ, Szko∏a
Podstawowa nr 6 im. Jaros∏awa Iwaszkiewicza
w Bia∏ymstoku; II miejsce: Micha∏ SOBIECKI, Zespó∏ Szkó∏ Publicznych nr 4 w ˚yrardowie; II miej●

sce: Paulina GRABKOWSKA, Szko∏a Podstawowa
nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku; III miejsce:
Gabriela W¸ODARCZYK, Szko∏a Podstawowa nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Turku; III miejsce: Julia JUDEK, Szko∏a Podstawowa nr 9 w Poznaniu.
● kategoria 10–13 lat: I miejsce: Anna BAJON,
Polkowickie Towarzystwo Kulturalno-Edukacyjne
„IKAR”; II miejsce: Katarzyna NIEMIEC, Szko∏a
Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyƒskiego
w Otwocku; II miejsce: Julia WOLI¡SKA, Szko∏a
Podstawowa w Józefowie; III miejsce: Mateusz WIÂNIEWSKI, Szko∏a Podstawowa nr 12 im. Kornela
Makuszyƒskiego w Otwocku; III miejsce: Izabela
MAKUCH, Szko∏a Podstawowa nr 30 w Lublinie.
● kategoria 14–16 lat: I miejsce: Karolina OLEKSI¡SKA, Gimnazjum nr 1 w ¸ukowie; II miejsce:
Agnieszka GROM, Gimnazjum nr 1 w ¸ukowie;
III miejsce: Paulina RADOMYSKA, Gimnazjum
nr 1 w ¸ukowie.
● kategoria powy˝ej 17 lat: I miejsce: Agnieszka DEMBO¡CZYK, zg∏oszenie indywidualne,
Zbros∏awice; II miejsce: Arkadiusz WAWRZY¡CZYK, Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy w Piotrkowie Trybunalskim; III miejsce: Ewelina BOJSKA, Specjalny OÊrodek Szkolno-Wychowawczy im. Âw. Franciszka z Asy˝u w K´ble.
W obu konkursach poza Grand Prix, pierwszà,
drugà i trzecià nagrodà, by∏y równie˝ liczne wyró˝nienia, które Êwiadczà jedynie o tym, jak niezwykle
uzdolnione dzieci i m∏odzie˝ mamy w ca∏ym kraju.
Z radoÊcià informujemy, ˝e nienagrodzone
prace przekazaliÊmy na Akcj´ Stowarzyszenia
Kulturalno-OÊwiatowego przy Szkole Podstawowej nr 109 im. Batalionów Ch∏opskich w Warszawie. Dochód ze sprzeda˝y zostanie przekazany na rzecz powodzian z gminy Wilków.
Zapraszamy do udzia∏u w konkursach Êwiàtecznych za rok.
KKZ

Klub Kultury „Marysin”

zaprasza w styczniu:
Goràce rytmy karnawa∏u – taniec hula
i goràce Hawaje powitajà dzieci i rodziców.
Bal karnawa∏owy poprowadzi wodzirej.
15 stycznia (sobota) godz. 12.00
Koncert noworoczny
dla mieszkaƒców dzielnicy Wawer
15 stycznia (sobota) godz. 17.00
Âwi´to Babci i Dziadka – przedstawienie
przygotowane przez dzieci i m∏odzie˝
z sekcji klubowych.
18 stycznia (wtorek) godz. 17.30
Âwi´to Babci i Dziadka w sekcji baletowej
20 stycznia (czwartek) godz. 16.30

Bez koƒca. Treny Aldony Kraus
Tren jako odpowiednik ˝a∏oby
Terapeuci wiedzà, ˝e reakcja organizmu cz∏owieka na nag∏à Êmierç kogoÊ bliskiego mo˝e byç tak
gwa∏towna, ˝e jej objawy przypominaç b´dà objawy
ci´˝kiej choroby. Wn´trze cz∏owieka, który takà strat´ poniós∏, jest spustoszone niczym zbombardowane miasto. Ten stan spustoszenia mo˝e trwaç przez
wiele miesi´cy, czasem nawet lat... Ludzkà odpowiedzià na strat´ staje si´ z∏o˝ony proces wewn´trzny, zwany ˝a∏obà. W literaturze psychologicznej opisano go wielokrotnie.
Rzadko kiedy zastanawiamy si´ nad tym, ˝e ˝a∏oba ma swój odpowiednik literacki. Jest nim tren.
Tren to ˝a∏obny utwór liryczny. Jego korzenie tkwià
w starogreckiej poezji funeralnej (tj. odnoszàcej si´
do Êmierci, pogrzebu i ˝a∏oby). Tren jest spokrewniony z elegià i epicedium. PoÊwi´ca si´ go zmar∏ej
osobie. Ma wyra˝aç ˝al spowodowany odejÊciem
zmar∏ego. PodkreÊla te˝ jego cechy pozytywne. Treny tworzyli m.in. Pindar i Owidiusz. W liryce polskiej
po mistrzowsku pos∏ugiwa∏ si´ tym gatunkiem Jan
Kochanowski. W roku 1580 wyda∏ on cykl dziewi´tnastu trenów, napisanych po Êmierci swojej córki,
Urszuli. Kochanowski zastosowa∏ w trenach porzàdek typowy dla epicedium:
• exordium – wyjawienie przyczyny bólu
• laudatio – wyliczenie zas∏ug zmar∏ego
• comploratio – op∏akiwanie
• consolatio – pocieszenie
• exhoratio – moralne pouczenie.
Poeta z Czarnolasu znalaz∏ wielu naÊladowców.
Warto tu przypomnieç W∏adys∏awa Broniewskiego
i jego cykl wierszy poÊwi´conych zmar∏ej córce, Ance. Podobnà drogà posz∏a te˝ pewna aniƒska poetka.
Aldona Kraus, bo o niej tu mowa, zas∏yn´∏a jako
organizatorka Aniƒskich Spotkaƒ Przyjació∏ Ksi´dza
Jana Twardowskiego. Drzwi jej domu przy ulicy Niemodliƒskiej otworzy∏y si´ kiedyÊ dla Jana od Biedronki. Teraz otwarte sà dla wszystkich mi∏oÊników
jego poezji. Od çwierçwiecza poezj´ uprawia równie˝
gospodyni tego domu. Próbuje te˝ swoich si∏ w prozie. Z wykszta∏cenia jest lekarzem. Wyspecjalizowa∏a
si´ w okulistyce. Od wielu lat pracuje jako konsultant
Wojewódzkiego Szpitala Zakaênego w Warszawie.
Pracuje te˝ w wawerskiej przychodni przy ulicy Józefa Strusia. Jej zmar∏y w listopadzie 1989 roku mà˝,
Jerzy, by∏ lekarzem laryngologiem. To on jest bohaterem wydanych w 2007 roku Trenów. Pierwsze z nich
powsta∏y niemal tu˝ po jego Êmierci. Siedemdziesiàty trzeci tren datowano na rok 2004. W ciàgu ostatnich szeÊciu lat autorka dopisa∏a nast´pne. Wszystko

wskazuje na to, ˝e ten cykl b´dzie si´ rozwija∏ nadal
i ˝e omawiana edycja jest pierwszà-nie-ostatnià.
Strata
Rzecz dzieje si´ w szcz´Êliwej rodzinie. Tworzà jà:
Aldona, jej mà˝ Jerzy, ich czterej synowie: Sergiusz
(rocznik 1967), Jurek (1968), Julek (1977) i Bolek
(1978). ˚yjà w Aninie, w domu z ogrodem. Rodzice
pracujà, dzieci uczà si´. Zimà je˝d˝à na nartach
w ukochanych Tatrach:
Nic nie zapowiada∏o gromu,
Ênieg, Kasprowy, my jak w domu.
W obu kot∏ach bia∏a poÊciel,
u nas szcz´Êcie, jak nie w poÊcie, (...)

Mi∏oÊç i sól
Na nosie grasz,
a w sercu boli,
s∏odyczy chc´,
a sypiesz soli,
sól Êwiata ca∏à
co w jednej ∏zie,
przeby∏a Êwiat,
znalaz∏a mnie.
Na nosie grasz
wiem co to ból.
Mi∏oÊç to s∏odycz.
Skàd ta w niej sól?
(Tren LX)
Korbielów, 11 kwietnia 2002

(Tren LXVII)
Autorka nie ukrywa intymnych szczegó∏ów swego
pe∏nego nami´tnoÊci ma∏˝eƒstwa:
(...) lot na nartach, noc mi∏oÊci,
Ênieg, pieszczoty, niebo goÊcisz...
Nic gromu nie zapowiada∏o...
Ciàgle, gór, nas, by∏o ma∏o.
(Tren LXVII)
Grom przychodzi. Krótka, trzymiesi´czna choroba
m´˝a, Êmierç.
Barw tysiàce – chryzantema,
kwiat z Japonii – Ciebie nie ma,
nie chc´ myÊleç, w grobie cia∏o,
mi∏oÊç, co si´ z nami sta∏o.
(Tren LXVIII)

Zacytowany tu w ca∏oÊci tren LX wydaje mi si´
najpi´kniejszym utworem w ca∏ym tomiku. Jakby
okrutnie to nie brzmia∏o, wiersz ten w cudowny sposób mówi o bólu. Zresztà wi´kszoÊç trenów to zapis
ró˝nych postaci bólu. Chwilami jest to czysty, fizyczny ból, taki, który wypala ludzkie wn´trze:
Jak mi pusto, jak mi ciemno,
id´ wÊród aniƒskich sosen,
a w ogrodzie, co si´ budzi,
trawa mówi Twoim g∏osem.
(Tren IX)
Kiedy indziej ból ∏àczy si´ z poczuciem krzywdy.
Mo˝e zaowocowaç wtedy buntowniczà inwokacjà:
W twych s∏odkich pa∏acach anio∏ów gospoda,
lecz ˝al mi ci´ niebo, bo w twych làdach, wodach,
dobroç bezcielesna i mi∏oÊç bez koÊci,
wi´c nie wiesz nic, niebo, o zwyk∏ej mi∏oÊci.
(Tren XXII)

Opis samej tragedii jest w Trenach niezwykle dyskretny. Aldona nie pisze o Êmierci Jerzego wprost.
Koncentruje si´ bardziej na samej stracie ni˝ na jej
szczegó∏ach:

Ten ból jest jednak potrzebny. Przypomina o mi∏oÊci, która ca∏y czas trwa:

Czeka∏am pod szczytem,
patrzy∏am z zachwytem,
a Ciebie nie by∏o,
los porwa∏ mà mi∏oÊç.

Istnieje, w oniemia∏ym zachwycie,
tamten Czas, mi∏oÊç bez ∏ez,
poraniona, potargana, smutna,
ale dobrze, ˝e choç taka jest.
(Tren LIX)

(Tren LXII)

Pró˝no doszukiwaç si´ w Trenach listy zas∏ug
zmar∏ego. To, ˝e by∏ dobrym, wartoÊciowym cz∏owiekiem trzeba wyczytaç pomi´dzy wierszami. Autorka nie chce si´ pogodziç ze stratà ukochanego.
Piszàc o nim, zamienia nieustannie „by∏” na „jest”.

Oczekiwanie
Czasem, bardzo rzadko, przychodzi do pogrà˝onej w bólu kobiety krótka chwila ukojenia:
cd. na str. 18

MetLife Amplico
Agent lic. nr 11198449/A

UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE • OFE • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Dojazd i analiza potrzeb gratis!

Tel. 608-878-829

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
- przeglàdy i naprawy kominiarskie

tel. 696-321-228
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Nie ma roz∏àki, jeÊli pami´tam
zwyk∏y poranek razem witany,
nie ma roz∏àki, jeÊli ga∏àzki
sà jak Twe w∏osy rozwiane.
(Tren VIII)
Mi∏oÊç jest nade wszystko oczekiwaniem. Czeka
nie tylko kochajàca ˝ona. Czekajà te˝ synowie:
Czujemy Ci´, zawsze wÊród nas
ca∏à serca potrzebà,
ale ko∏o nas pustka,
ciemne, choç gwiezdne niebo.
(Tren LXII)
Czas nie odgrywa w ˝yciu Aldony wi´kszej roli. JeÊli nawet odbywa si´ jakaÊ reorganizacja tego ˝ycia,
w ˝aden sposób nie dotyczy to jej relacji z Jerzym:
Deszcz szaleje na zmian´ z zamiecià,
cisza we mnie, jak˝e kruchy spokój,
rok dwunasty, ja przez drzew zieleƒ,
wcià˝ wyglàdam biegu Twych kroków.
(Tren LVI)
Pocieszenie
Treny mo˝na czytaç na wyrywki, mo˝na te˝ poch∏onàç je w ca∏oÊci. Zawierajà ogromny ∏adunek
emocji. Nie ma tu ani troch´ monotonii. Cz´sto trafia si´ za to nieoczekiwana konstatacja:

Ja nie umar∏em,
spójrz, nasz syn
ustami ∏z´ sca∏owa∏
i znów jest tak,
jak gdybym ja
twà radoÊç w sercu schowa∏

b o ˝ y j ´, b o j e s t e m,
s m u t n a, a n i e z m a r ∏ a.
(Tren XLVI)

(Tren XX)
– jeÊli mi∏oÊç trwa, ˝ycie znajduje w niej zupe∏nie
nieoczekiwane przed∏u˝enie. Z kolei nowe ˝ycie
podtrzymuje i ubogaca relacj´ ma∏˝onków:
W∏aÊnie nasz drugi, pisz´ Ci w trenie,
si´gajàc nieba, zaludni∏ ziemi´.
To, ˝e maleƒki z dziewczynki cz∏owiek,
uroÊnie – ju˝ jest jak samo zdrowie.
(Tren LXXIII)
Anin, 17 wrzeÊnia 2004

Rozgrywajàce si´ w dwóch Êwiatach ma∏˝eƒstwo
ma swojà szarà codziennoÊç:
(...) wcià˝ czasu nie ma, noc taka krótka,
kobierzec snów, ranek pobudka,
brutalny budzik, nie tamta s∏odycz...
Znowu skok w ˝ycia kipiàce wody.

Ma∏˝eƒstwo bez koƒca
Lecà krople, dêwi´czà krople,
czy to ∏zy, czy deszcze?
Pobàdê ze mnà jeszcze chwil´,
nie odp∏ywaj jeszcze.

(Tren LXX)
(Tren III)

Aldona cz´sto mówi o tym, ˝e chcia∏aby Jerzego zatrzymaç. Ma∏˝eƒstwo nie mo˝e jednak zatrzymaç si´
na chwilach. Nie jest stanem uczuciowym, tylko drogà
wspólnego rozwoju. Tak˝e w tym przypadku ten rozwój
ma miejsce. Wraz z nim przychodzi samoÊwiadomoÊç:

Noce aniƒskie
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T´sknisz? P∏oniesz? Zamarzasz,
choç tak przy Bogu tu˝, tu˝?
W lata idziemy bez siebie,
Ty w raju, ja w Êwiecie burz.
(Tren L)

Wawer zaczarowany w s∏owie i obrazie
Konstanty Ildefons Ga∏czyƒski mieszka∏ w Aninie w latach 1936–1939. Wraz z ˝onà Natalià
i kilkumiesi´cznà córeczkà Kirà, „z niezliczonà
iloÊcià walizek (...) i z kotem Andriuszà w koszyku”1, przyby∏ tu pewnej sierpniowej nocy.
Poczàtkowo zamieszkali przy ul. Legionów 10
(dziÊ ul. Homera), jednak ich prawdziwym domem sta∏ si´ ten przy ul. LeÊnej 18 (dziÊ ul Trawiasta), do którego przeprowadzili si´ po blisko
roku2. Tak wspomina∏a go ˝ona poety: „ma∏y domek ze spi˝arniami i piwnicami, z ogródkiem,
z kolumnowym gankiem. Na ganku sta∏ d∏ugi sosnowy stó∏ i ∏awy przykryte kolorowymi derkami,
a na pi´knym ˝elaznym kroksztynie wisia∏a stara
lampa. W sto∏owym by∏ kominek, na klombie ros∏y pelargonie. Z ty∏u ciemnia∏y sosny”3.
Jak wspomina Kira Ga∏czyƒska, dom ten wynalaz∏ dla nich Jerzy Zaruba, który ju˝ wczeÊniej
osiad∏ w Aninie i wiedzia∏, jakiego domu potrzebujà Ga∏czyƒscy4.
W wierszu Opis domu poety, skierowanym do
Flory MacPherson – ˝ony Jerzego Zaruby, Ga∏czyƒski odmalowa∏ poetycki obraz swojej aniƒskiej siedziby. Utrwali∏ w nim szczegó∏y, które czyni∏y dom
przy ul. LeÊnej niezwyk∏ym i niepowtarzalnym:
Êwiecznik holenderski wiszàcy nad sto∏em, flamandzki czajniczek pe∏en herbaty o barwie rubinu
i cierpkim zapachu, kominek, d´bowà tac´ z orzechami, lamp´ z bawolego rogu. Zdarza∏y si´ tu chwile prawdziwie magiczne, jak w cyklu Noctes aninenses5, napisanym w ciàgu trzech dni i trzech nocy.
Wydarzenia rozgrywajà si´ tu o pó∏nocy, w porze
szczególnej – jest to czas, w którym dziejà si´ rze-

Choç pogrà˝ona w bólu, autorka potrafi ju˝ bardzo precyzyjnie okreÊliç, na czym obecna postaç
jej ma∏˝eƒstwa polega. Wyznacza tak˝e nowy podzia∏ ról:

czy niewyt∏umaczalne. Zwyczajny ogród staje si´
miejscem jak ze snu, Êwiat traci swojà oczywistoÊç:
Ona mi powiedzia∏a: „ZgaÊ lamp´ na werandzie,
ju˝ pó∏noc, no! nie bàdê g∏upi!”
A chwia∏em si´ na nogach jak flaszka na okr´cie,
bo mnie zapach jaÊminu upi∏;
i nagle zobaczy∏em, jakbym si´ ze snu ocknà∏,
przez szyb´ w dzikim winie;
werand´, dzikie wino i owà lampk´ nocnà,
wiszàcà na kroksztynie. (...)
I ujrza∏em raptownie, a˝em si´ przestraszy∏,
wiele dziwów za sprawà muzy”
To tutaj Ga∏czyƒski stworzy∏ pi´kne wiersze,
w których uwieczni∏ czerwcowe noce aniƒskie
przesycone zapachem jaÊminu, rozgwie˝d˝one
niebo, wrzeÊniowy wiatr i szos´ lubelskà.
W wierszu Wycieczka do Âwidra opisa∏ te˝ charakterystycznà dla linii otwockiej architektur´
„w stylu groênym”, czyli w stylu Êwidermajer.
Szcz´Êliwy czas aniƒski zakoƒczy∏ si´ dla
poety i jego rodziny pod koniec sierpnia 1939 r.,
kiedy to dor´czono mu kart´ mobilizacyjnà.
Wówczas, jak wspomina Natalia Ga∏czyƒska, zacz´∏a si´ prawdziwa noc6.
Poeta wraz z ˝onà mieli jeszcze powróciç do
Anina – by∏o to w grudniu 1953 r. Spacerowali
po lesie, w pobli˝u obu swoich dawnych domów.
Spotkali si´ z Zarubà, który – jak pisze w Pami´tniku bywalca – nie móg∏ si´ oprzeç niepokojàcej
myÊli, ˝e to przeczucie nieuchronnego koƒca

˚yli d∏ugo i szcz´Êliwie. ˚ycie rzadko przypomina bajk´. Ka˝dego ranka i w naszych domach musi
zadzwoniç budzik. Sztuka ˝ycia polega na tym, ˝eby
wstaç i stawiç czo∏a temu, co nas czeka. Pomimo
wszystko.
Jan Czerniawski
sprowadzi∏o poet´ do miejsca, gdzie przed laty
czu∏ si´ szcz´Êliwy. Dwa dni póêniej artysta dowiedzia∏ si´ o nag∏ej Êmierci Ga∏czyƒskiego.
W wierszach Ga∏czyƒskiego Anin jawi si´ jako
miejsce urokliwe i magiczne. Poeta ocali∏ od zapomnienia swój Êlad na aniƒskich drogach, utrwalajàc w swojej poezji chwile swego szcz´Êcia.
Do pieca, Floro, podk∏adaj,
A ty wiosn´ opowiadaj
Jeszcze trwo˝nà, sancta Musa;
Euterpe7, w tym Aninie
powiedz, ˝eç czas nieêle p∏ynie,
gdy ranek jak woda lustrzy!
I gdy zawiewa Favoni8,
˝e miota z otwartej d∏oni
Ga∏czyƒski wiersz, Ba∏tyk bursztyn.
(Na przedwioÊniu)
Weronika Girys-Czagowiec
1

2

3
4

5
6
7
8

K. Ga∏czyƒska, Srebrna Natalia, Warszawa
2006, s. 121.
Zgodnie z niektórymi przekazami dom ten sp∏onà∏
podczas wojny. Wed∏ug Barbary Wo∏odêko-Maziarskiej, która poÊwi´ca mu fragment swej ksià˝ki
O starym Aninie inaczej. Przewodnik towarzysko-historyczny i nie tylko, przetrwa∏ on do dziÊ (s. 78–83).
K. Ga∏czyƒska, dz. cyt., s. 122.
Audycja Anin poetów, http://www2.polskieradio.pl
/kultura/tags/artykul136287_anin_poetow_.html
(dost´p: 2 stycznia 2011 r.).
Noce aniƒskie.
K. Ga∏czyƒska, dz. cyt., s. 138.
Euterpe – w mitologii greckiej muza poezji lirycznej.
Favonius – ∏agodny wiatr zachodni, zwiastun
wiosny uto˝samiany z greckim Zefirem.

Najpi´kniejsza szopka bo˝onarodzeniowa
W okresie przedÊwiàtecznym uczniowie Zespo∏u Szkó∏ Nr 111 wzi´li udzia∏
w szkolnym konkursie pt. „Najpi´kniej-

sza szopka bo˝onarodzeniowa”. Organizacjà konkursu zaj´∏a si´ p. Iwona Koz∏owska. W konkursie wzi´∏o
udzia∏ 21 uczniów kl. 0–III. Celem konkursu by∏o kultywowanie wÊród
uczniów tradycji wykonywania szopek

oraz pobudzenie inwencji i wyobraêni
twórczej. Historia szopek si´ga a˝ Êredniowiecza. Âwi´ty Franciszek z Asy˝u
w 1223 roku jako pierwszy przygotowa∏ Êwiàtecznà aran˝acj´ majàcà
na celu przybli˝yç wiernym histori´ narodzin Chrystusa.
Konkurs cieszy∏ si´ du˝ym powodzeniem wÊród uczniów. W hallu
szko∏y zosta∏a zorganizowana wystawa, na której wszyscy uczniowie
i rodzice mogli podziwiaç szopki
wykonane z ró˝nych materia∏ów,
samodzielnie przez uczniów lub
z pomocà ich rodzeƒstwa i rodziców. Przy ocenie prac zwracano
uwag´ przede wszystkim na oryginalne i estetyczne wykonanie. Prace mo˝na obejrzeç na naszej stronie internetowej www.sp76waw.edupage.org
Oto wyniki konkursu:
I miejsce – Joanna Rogalska kl. II b
I miejsce – Wiktoria Nowakowska –
kl. II a

II miejsce – Marta Kacperska – kl. I b
II miejsce – Weronika Wrotniak – kl. I a
III miejsce – Anna Stasza∏ek – kl. I b
III miejsce Maciej Go∏´biowski – kl. II b
Iwona Koz∏owska
„M¢˚CZYZNÑ I KOBIETÑ
STWORZY¸ ICH BÓG...”
Zapraszamy na spotkanie
na temat

„Bioetyczne kontrowersje
wokó∏ in vitro”
KoÊció∏ Matki Bo˝ej Dobrej Rady
w Miedzeszynie,
ul. Szafirowa 58

23 stycznia (niedziela)
o godz. 19.00
Prelekcj´ wyg∏osi

Ks. dr Artur Filipowicz SJ

Jase∏ka w Zespole Szkó∏ nr 111
Od wielu lat tradycjà naszej szko∏y jest
wystawienie przedstawienia jase∏kowego. W tym roku po
raz pierwszy Szko∏a
Podstawowa i Gimnazjum przygotowa∏y
je wspólnie. Uczniowie klasy III b i II b
SP
przygotowani
przez p. Iwon´ Myszkowskà przedstawiali
sceny zwiàzane z narodzeniem Pana Je-

bioetyk, adiunkt w Katedrze Etyki Spo∏ecznej i Politycznej Instytutu Politologii UKSW w Warszawie, redaktor naczelny „Studia Nauk Politycznych”, zast´pca red. nacz. „Studia Bobolanum”.
Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych Oddzia∏ w Warszawie.
Spotkanie b´dzie po∏àczone
ze Êwiadectwem.

2 stycznia 2011 roku
z g∏´bokim ˝alem przyj´liÊmy wiadomoÊç o nag∏ej Êmierci naszej
wspania∏ej Kole˝anki i Przyjació∏ki, wyjàtkowej Nauczycielki
Â. P.

Doroty Pietrzak-Muchy
¸àczàc si´ w bólu, sk∏adamy najszczersze wyrazy wspó∏czucia
RODZINIE I BLISKIM
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obs∏ugi
Zespo∏u Szkó∏ Nr 111 w Warszawie

zusa. Pi´knie przebrane dzieci odgrywa∏y role Matki Boskiej, Âw. Józefa,
Pastuszków, Ânie˝ynek, Anio∏ów, Babci, Trzech Króli i pary Krakowiaków.
GimnazjaliÊci zaÊ, pod okiem p. Ewy
Sztajer, przedstawili sceny z udzia∏em
Heroda, Diab∏a, Âmierci i ˚o∏nierza.
Narracj´ poprowadzi∏y uczennice klas
starszych. Ca∏oÊç uÊwietni∏y pi´knie
Êpiewane kol´dy w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem p. Moniki Jarosiewicz oraz zagrane na keyboardzie
przez uczniów klasy III b. Wspania∏y
nastrój podkreÊli∏a p. Dyrektor Maria
Maciak, sk∏adajàc wszystkim serdeczne
˝yczenia Êwiàteczne.
Wzruszajàcym i mi∏ym akcentem by∏o przekazanie przez harcerzy na r´ce
p. Dyrektor Betlejemskiego Âwiate∏ka
Pokoju.
Monika Seredyn
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji
grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel.:(22) 812-14-81.
◗ Ârodowiskowy Dom Samopomocy w Aninie
zatrudni terapeut´-rehabilitanta oraz osob´
do prac gospodarczych. Kontakt kom. 513143-770, sds@chatazpomyslami.org
◗ Zatrudni´ Panià do sprzàtania mieszkania.
Warunki i czas pracy do uzgodnienia
tel. 602-598-748.
◗ SKRZYPCE – SKRZYPACZKA – na Âlub
UroczystoÊç Przyj´cie, tel 600 035 734.
◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI – skutecznie, sympatycznie, z pomys∏em. nauka, pomoc w odrabianiu lekcji. Studentka iberystyki na UW
tel. 512 392 677.
◗ Agencja IMPREZOWISKO zaprasza do
wspó∏pracy lokale, zespo∏y, dj-ów, video,
foto, kwiaciarnie, w∏aÊcicieli aut do Êlubu.
Kontakt Alicja tel. 502 600 775 lub
22 773 35 61.
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy jako opiekunka lub niania.
Referencje. Praktyka krajowa i zagraniczna.
Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi i dzieçmi. Tel:
22 813 24 14, 794 999 829.
◗ Projekty wn´trz, tel 604706603.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar. Tel.: (22) 812-14-81.
◗ Karmy dla psów i kotów oraz art. zoologiczne na Telefon z dostawà do domu Gratis. Zapraszamy 604-342-700, 602-323888, www.hauhau24.pl
◗ Modna Szafa – zapraszamy do nowo
otwartego sklepu z tanià odzie˝à dla dzieci,
m∏odzie˝y i doros∏ych. Warszawa-Weso∏a,
ul. 1. Praskiego Pu∏ku 36 (obok Ratusza).
Cz´ste dostawy, atrakcyjne ceny.
◗ Falenica do wynaj´cia lokal u˝ytkowy (produkcja-magazyn) 200 m2, tel. 602 689 128.

◗ UBEZPIECZENIA samochodowe, ˝yciowe,
zdrowotne. Warszawa-RadoÊç. Tel. 696019-171.
◗ T∏umaczenia tekstów z angielskiego i na angielski tanio – od 15 z∏. za stron´. SpecjalnoÊç: biznes, oferty, kontrakty, korespondencja biznesowa, inne. Tel. 226157509,
509866265, e-mail zbjar@wp.pl
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach
z jez. polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy,
gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 7734 087.
◗ 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.
◗ Okazja! Sprzedam nowe, profesjonalne buty taneczne (sneakery) z naturalnej skóry,
do ka˝dego rodzaju taƒca. Model: Tajfun,
firma: Akces, rozm. 42, cena: 200 z∏.
Tel.: 508-428-122.
◗ KSI¢GOWA – Rozliczenia roczne, pe∏en zakres us∏ug, ZUS. Wieloletnie doÊwiadczenie,
tanio, rzetelnie. Warszawa-RadoÊç, tel. 692432-158.
◗ 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.
◗ Hotel dla kotów, www.kothotel.pl, tel. 22613-53-26, 505-119-016.
◗ Weso∏e URODZINY dla twojego dziecka
z muzykà i konkursami dopasowanymi do
grupy wiekowej poprowadzi dj-animator.
Telefon – 502 600 775.
◗ 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.

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

◗ Sprzedam tanio i w bardzo dobrym stanie
ubranka dla dziewczynki w wieku: 4, 5 i 6
lat. Nie zmarnuj okazji. Zadzwoƒ – tel.
668846156.
◗ Us∏ugi transportowe, busy do 2 ton, szybko,
sprawnie i solidnie. Telefon: 509 674 299.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w Starej Mi∏osnej 1200 m2,
wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna. Tel. 605 981 175, email:
dzohar1@wp.pl
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 601-62-22-62.
◗ Chcesz bezpiecznie sprzedaç/kupiç/wynajàç mieszkanie lub dom? Doradca nieruchomoÊci pomo˝e rozwiàzaç ten problem.
Zapraszam! tel. 668862457.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ ANTEN TELEWIZYJNYCH I SATELITARNYCH sieci kablowe,
zbiorcze anteny oraz multiswitche. Telewizja
N, Cyfra+, Polsat, Trwam i na kart´. Tel. 663677-701, Weso∏a, www.swiatanten.pl
◗ Mà˝ do wynaj´cia – tel: 530 556 628.
◗ TENIS – wieloletni gracz, sparingpartner
udzieli TANIO lekcji tenisa ziemnego dla
dzieci i doros∏ych. Praga P∏d., Wawer i okolice. Tel. 604 974 313.
◗ 11 kg butl´ (du˝à) gaz propan-butan przyjm´ z wdzi´cznoÊcià. Stan tel. 604 613 986.
◗ Zapraszamy do Centrum Doradztwa i Pomocy Psychologicznej. Kontakt: tel:
797 582 919 www.cdpp.pl
◗ Us∏ugi wysokoÊciowo-ogrodowe – monta˝
p∏otków Ênie˝nych, naprawa i czyszczenie
rynien, podcinanie i wycinanie drzew, odÊnie˝anie dachów, itp. Tel. 606-808-358
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach tel. 515-34-94-60.
◗ Us∏ugi ogrodnicze, sprzàtanie ogrodów,
tak˝e malowanie + „z∏ota ràczka”. Prosz´
o kontakt tel. 507-097-028.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach szkolnych: dysleksja, dysgrafia,
dysortografia. Tel. 22 872 96 31, kom.
604 753 455.

◗ OdÊnie˝anie. Solidnie i systematycznie.
Tel 507-728-316.
◗ Rzeczoznawca Majàtkowy Upr. zaw. Nr 3296
– wycena nieruchomoÊci, Tel. 22 773 39 47,
22 845 22 80, 502 730 878, 503 183 082.
◗ Foto-, video- reporta˝e, wesela, studniówki, komunie, cyfrowa jakoÊç zapewni niezapomniane wra˝enia 603-313-938.
◗ Pilnie zatrudni´ ekspedientk´. Tel. kont.
501 707 236.
◗ MAKMED – Profesjonalne us∏ugi piel´gniarskie w Twoim domu. Noworodki, dzieci oraz
osoby doros∏e – pe∏en zakres us∏ug. Wspó∏praca z Laboratorium Diagnostycznym.
Tel. 600 885548. www.twojapielegniarka.pl
◗ Instytut Psychoterapii i Rozwoju OsobowoÊci. terapia dzieci, m∏odzie˝y, doros∏ych.
coaching. Terapia par. www.instytut-ipro.pl
Kontakt: instytut@instytut-ipro.pl lub tel.
694810010.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi
w domu tel.: 22-773-28-21, 506-032-318.
◗ Pomoc przy wszelkich przydomowych
obowiàzkach tel: 606 478 725.
◗ Wykonuj´ drobne roboty budowlane –
692 977 947.
◗ Bezp∏atne doradztwo ubezpieczeniowe,
OFE. Tel. 501 104 755.
◗ Glazurnik, profesjonalista – 20 lat praktyki.
Tel. 501 80 50 46.
◗ Rencista poszukuje pracy (stolarstwo i inne).
Tel. 22-773-19-85.
◗ Poprawki krawieckie – skracanie, wymiana podszewki, podwijanie, wszywanie
taÊm do zas∏on, firan, wymiana zamków,
zw´˝anie. Ró˝nego rodzaju przeróbki. Prosz´ dzwoniç po 16-stej – 608 490 613.
◗ Okresowe przeglàdy techniczne budynków
(roczne i pi´cioletnie) tel 503 583 568.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego – wszystkie
stopnie nauczania. Tel. 22-773-28-07.
◗ U˝ywane szafki kuchenne i lodówk´ przyjmie wdzi´czna emerytka. Tel. 773-19-12.
◗ ZATRUDNI¢ manicurzystk´ i dietetyczk´ do
salonu SPA w Weso∏ej. Tel. 603 960 833.

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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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

Weso∏a-Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21F/17
II pi´tro
Galeria Sosnowa
tel. 22 40 30 765
Godziny otwarcia:
Pon.–pt. 900–2000
Sob. 900–1400

T EL J A

BIURO RACHUNKOWE
◆ PE¸EN ZAKRES US¸UG
◆ RZETELNA OBS¸UGA
◆ KONKURENCYJNE CENY
◆ 20 LAT DOÂWIADCZENIA
◆ DOGODNY DOJAZD

Tel. 22 615-51-75, 0-601-306-386
www.telja.pl
Warszawa – RadoÊç, ul. Wilgi 39a

• Medycyna estetyczna: Botox, wype∏nianie zmarszczek
– kwas hialuronowy, mezoterapia, peelingi medyczne,
fotoodm∏adzanie VPL
• Specjalistyczne gabinety lekarskie
• Badania USG
• Piel´gnacja twarzy
- mikrodermabrazja diamentowa, ultrad˝wi´ki,
- mezoterapia bezig∏owa, rediofrekwencja,
- makija˝ permanentny, przed∏u˝anie rz´s
• Piel´gnacja cia∏a
- Lipoliza ultrad˝wi´kowa,
- masa˝e, zabiegi wyszczuplajàce
• Piel´gnacja d∏oni i stóp OPI, Gehwol
• DEPILACJA LASEROWA LIGHT SHEER XC

– ju˝ w styczniu w naszym gabinecie

PROMOCYJNE CENY!

www.medikocentrum.pl

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63

