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Styczeƒ w Radzie Dzielnicy
W styczniu w Radzie
Dzielnicy zasiedli dwaj nowi
radni, obejmujàc mandaty
zwolnione przez osoby wybrane burmistrzami. W miejsce Przemys∏awa Zaboklickiego mandat objà∏ Pawe∏
Ksi´˝opolski, zaÊ w miejsce
Adama Godus∏awskiego
– Jaros∏aw Jankowski. Powo∏ane zosta∏y równie˝
komisje problemowe Rady Dzielnicy. W tej kadencji utworzono osiem sta∏ych komisji i jednà
tymczasowà – utworzonà w celu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli.
Komisja Rewizyjna, której przewodniczàcym
zosta∏ Micha∏ Grudzià˝, b´dzie mia∏a za zadanie
sprawowanie kontroli nad dzia∏aniem Zarzàdu
Dzielnicy oraz jednostek ni˝szego rz´du. Komisja ta równie˝ b´dzie rozpatrywa∏a skargi wp∏ywajàce do Rady Dzielnicy.
Komisja Spo∏eczna, której przewodniczàcà
zosta∏a Hanna Chodecka, b´dzie mia∏a za zadanie
rozwiàzywanie problemów zwiàzanych z ochronà
zdrowia, pomocà spo∏ecznà, politykà prorodzinnà, sprawami z zakresu wychowania w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏ania alkoholizmowi, a tak˝e z zakresu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.

Komisja Inwestycyjna, której przewodniczàcym zosta∏ Andrzej Wojda, b´dzie mia∏a za zadanie rozwiàzywanie spraw w zakresie rozwoju gospodarki komunalnej i inwestycji oraz opiniowanie planu remontów i inwestycji komunalnych.
Komisja ta zajmie si´ równie˝ sprawami zwiàzanymi z utrzymaniem i eksploatacjà dzielnicowych obiektów administracyjnych, utrzymaniem
dróg o charakterze lokalnym oraz inicjowaniem,
opiniowaniem i monitorowaniem dzia∏aƒ zwiàzanych z mo˝liwoÊcià wykorzystania przez dzielnic´ funduszy Unii Europejskiej.
Komisja ¸adu Przestrzennego, której przewodniczàcym zosta∏ Marcin Kurpios, b´dzie mia∏a za
zadanie opiniowanie projektu i zmian w studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta, opiniowanie koncepcji
i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Komisja ta b´dzie równie˝
opiniowa∏a projekty dotyczàce utrzymania zieleni
i ochrony przyrody oraz znaczàce inwestycje
pod wzgl´dem ich zgodnoÊci z planami zagospodarowania przestrzennego i charakterem terenu.
Komisja Kultury Fizycznej i Sportu, której przewodniczàcym zosta∏ Leszek Baraniewski, b´dzie
mia∏a za zadanie dbanie o sprawy zwiàzane z rozwojem sportu, turystyki i rekreacji w dzielnicy, po-

Stoimy w kolejce po zdrowie?
Poniedzia∏ek, 17 stycznia
br., godz. 18:00–19:00. Ju˝
zmierzch, na ulicach robi si´
pusto. Za to w Przychodni
Rejonowej Nr 3 w Mi´dzylesiu pe∏niàcej dy˝ur nocny
jest t∏oczno. Ju˝ z zewnàtrz
przez przeszklone Êciany widaç, ˝e ludzie stojà w korytarzu. Jak si´ okaza∏o, wi´kszoÊç pacjentów w tym
dniu stanowià dzieci. Przychodnia jest maleƒka,
przypomina Êredniej wielkoÊci mieszkanie. Sk∏ada
si´ zaledwie z kilku gabinetów, korytarza i rejestracji. Ciasno. Obok siebie w korytarzu nie przejdà
dwie osoby. Kolejka si´ga drzwi wejÊciowych. Ludzie czekajà te˝ na zewnàtrz w samochodach,
szcz´Êliwsi we w∏asnych domach po sàsiedzku.
Na dy˝urze jest jedna pani w rejestracji – piel´gniarka i lekarz ogólny. Pani w rejestracji cierpliwie
przyjmuje pacjentów, odbiera telefony i informuje,
˝e czas oczekiwania to oko∏o godziny... Wi´kszoÊç
osób i tak si´ decyduje, zadowolona, ˝e w ogóle
jest taka mo˝liwoÊç. Z rozmów z pacjentami wynika najcz´Êciej, ˝e nie dostali si´ do lekarza
w swojej rejonowej przychodni (np. w Weso∏ej,
RadoÊci, Wawrze). Sama te˝ mia∏am okazj´ o tym
si´ przekonaç, próbujàc zapisaç dziecko do pediatry w poniedzia∏ek w Przychodni Rejonowej Nr 2
w RadoÊci. Pierwszy wolny termin, który mi zaproponowano, to Êroda o okreÊlonej godzinie – by∏
to ostatni wolny termin tego dnia... Stàd nasza wizyta z chorym dzieckiem w Mi´dzylesiu. Dodam,

˝e jesteÊmy mieszkaƒcami Miedzeszyna, w którym nie ma ˝adnej przychodni i odkàd pami´tam
nigdy jej nie by∏o, a wi´c zarówno doroÊli, jak
i dzieci leczà si´ w przychodniach na sàsiednich
osiedlach. W Mi´dzylesiu skorzystaliÊmy wi´c
z porady lekarskiej, ale tak czy inaczej dziecko
w razie pogorszenia zdrowia w przypadku kolejnej wizyty lekarskiej zosta∏o skierowane do rejonowego pediatry. Istnieje równie˝ problem braku realizacji przez niektóre przychodnie (np. w RadoÊci) wizyt domowych do chorych dzieci. A przecie˝ tylko nielicznych staç na prywatnà opiek´ medycznà, której jest zresztà w ofercie niewiele.
Koszt jednorazowej prywatnej pediatrycznej wizyty domowej to oko∏o 200 z∏.
Nasuwajà si´ wi´c nast´pujàce pytania:
1. Dlaczego jest tak niewielu pediatrów w przychodniach NFZ? Jak si´ ma jeden pediatra
w stosunku do kilku internistów w wi´kszoÊci
wawerskich przychodni NFZ, np. w Falenicy,
RadoÊci, Zerzeniu?
2. Dlaczego nie we wszystkich przychodniach
zapewniane sà wizyty domowe pediatryczne?
3. W jaki sposób leczyç chore dziecko skoro
czas oczekiwania na wizyt´ to kilka dni? Co
zrobiç, gdy dziecko wymaga natychmiastowej
wizyty u lekarza w takiej sytuacji?
4. Dlaczego nie na wszystkich osiedlach sà
przychodnie NFZ, np. w Miedzeszynie?
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl

pularyzacj´ sportu wÊród mieszkaƒców dzielnicy,
w tym starszych i niepe∏nosprawnych, wspó∏prac´
z organizacjami pozarzàdowymi w zakresie sportu
i kultury fizycznej oraz organizowanie i wspieranie
imprez sportowo-rekreacyjnych w dzielnicy
Komisja OÊwiaty i Kultury, której przewodniczàcà zosta∏a Helena Kroszczyƒska, b´dzie mia∏a za zadanie dbanie o sprawy zwiàzane z utrzymaniem i rozwojem placówek oÊwiaty i wychowania, dzia∏ania zmierzajàce do aktywnego promowania dzielnicy oraz opiniowanie nazw ulic
i placów w dzielnicy.
Komisja Mieszkaniowa, której przewodniczàcà zosta∏a Gra˝yna Sierakowska, b´dzie mia∏a
za zadanie opiniowanie wniosków o najem lokali w domach komunalnych oraz opiniowanie planu remontów i inwestycji w komunalnych domach mieszkalnych.
Komisja Bud˝etowa, której przewodniczàcym
zosta∏ Piotr Gàsiorowski, b´dzie mia∏a za zadanie
opiniowanie i przedstawianie zmian w bud˝ecie
dzielnicy oraz okresowà ocen´ realizacji tego bud˝etu przez w∏adze dzielnicy a tak˝e opiniowanie
spraw z zakresu gospodarki finansowej dzielnicy.
Z racji zbli˝ajàcych si´ wyborów do rad osiedli
utworzono Dzielnicowà Komisj´ Wyborczà pod
przewodnictwem W∏odzimierza Zalewskiego, która
b´dzie mia∏a za zadanie przygotowanie oraz przeprowadzanie tych wyborów.
Marcin Kurpios

Biblioteka na
B∏´kitnej zaprasza!
Sympatycy s∏owa pisanego zamieszkujàcy t´ cz´Êç Wawra nie mieli dotychczas zbyt wiele szcz´Êcia, jeÊli chodzi
o „w∏asnà” bibliotek´. Przez pewien czas
czytelnia wraz wypo˝yczalnià ksià˝ek
funkcjonowa∏a przy ul. Widocznej 6, lecz
warunki lokalowe pozostawia∏y wiele
do ˝yczenia. Obecnie wreszcie mo˝emy
korzystaç z przestronnej i bogato wyposa˝onej biblioteki oferujàcej równie˝ bezp∏atny dost´p do Internetu. Od 8 kwietnia
2010 r. znajduje si´ tu Wypo˝yczalnia dla
Doros∏ych i M∏odzie˝y nr 26, która ma ju˝
blisko 60-letnià histori´.
Biblioteka przy ul. B∏´kitnej 32 czynna
jest w godzinach:
• poniedzia∏ek, Êroda, piàtek,
godz. 11.00–19.00,
• wtorek, czwartek, godz. 11.00–16.00.
Warto równie˝ odwiedziç stron´ internetowà Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer: www.biblioteka
wawer.pl, gdzie oprócz mo˝liwoÊci wyszukania ksià˝ek w katalogu online znajdziemy wiele przydatnych i interesujàcych
informacji.
Hanna Kowalska
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Wawer – dzielnica z ogromnym potencja∏em
Z Jolantà Koczorowskà, nowo wybranym burmistrzem dzielnicy Wawer rozmawia Marcin Kurpios
Redakcja: Szanowna pani burmistrz, jakà
dzielnicà jest Wawer z pani punktu widzenia?
Jolanta Koczorowska: W moim przekonaniu
Wawer jest dzielnicà z ogromnym potencja∏em,
ale te˝ dopiero budujàcà w∏asnà
to˝samoÊç „dzielnicowà”. Jest to
bowiem bardzo zró˝nicowany
obszar. Z jednej strony doÊç intensywnie zurbanizowany Marysin Wawerski, z drugiej porolne
tereny nadwiÊlaƒskie podlegajàce niestety doÊç chaotycznej zabudowie. Bardzo charakterystycznà cechà dzielnicy Wawer
jest silna to˝samoÊç poszczególnych osiedli, która wymaga màdrych dzia∏aƒ integracyjnych.
W takim razie, jakie dzia∏ania i w jakich
dziedzinach nale˝y przedsi´wziàç, by nasza
dzielnica rozwija∏a si´ jak najlepiej?
Wydaje si´ oczywiste, ˝e podstawowym warunkiem oczekiwanego rozwoju dzielnicy jest
przyspieszenie tak podstawowych inwestycji
o wymiarze cywilizacyjnym, jak kanalizacja i drogi. Na to trzeba po∏o˝yç najwi´kszy nacisk. Jako
niezwykle wa˝ny czynnik zrównowa˝onego rozwoju postawi∏abym równie˝ plany zagospodarowania przestrzennego. Bez nich rozwija si´ intensywna, nieplanowa zabudowa, która sprawia w∏adzom dzielnicy i miasta wiele problemów. Kiedy
powstajà nowe osiedla, muszà powstawaç równoczeÊnie przedszkola i szko∏y. Sà to inwestycje
bardzo kosztowne, dla których, bez miejscowych
planów zagospodarowania, trudno znaleêç lokalizacj´. Bardzo wa˝ne jest te˝, aby nowa zabudowa
nie powstawa∏a w terenach nara˝onych na podtopienia i êle skomunikowanych. Du˝o do zrobienia

jest te˝ w zakresie warunków funkcjonowania
szkó∏, a tak˝e kultury. Jest poczàtek kadencji, co
wydaje mi si´ dobrym czasem do opracowania
lokalnej, dzielnicowej strategii rozwoju. Taki plan,
je˝eli uda si´ go doÊç szybko
uchwaliç, b´dzie mocnym argumentem do ubiegania si´ o Êrodki
z bud˝etu miasta.
Poprzednio by∏a pani burmistrzem Pragi Pó∏noc, wczeÊniej
Sulejówka a jeszcze wczeÊniej
wójtem Wiàzowny. Ma pani
ogromne doÊwiadczenie samorzàdowe. Prosz´ powiedzieç, czy
dobrà praktykà jest to, ˝e dzielnice „wymieniajà si´” burmistrzami? Czy to znaczy, ˝e dana osoba
si´ nie sprawdzi∏a w jednym miejscu i dlatego
musi byç przesuni´ta do innej dzielnicy?
Wymiana burmistrzów pomi´dzy dzielnicami
mo˝e mieç wiele pozytywnych aspektów.
Po pierwsze osoby sprawujàce te funkcje powinny byç fachowcami z jak najwi´kszym doÊwiadczeniem. Szczególnie wa˝ne jest doÊwiadczenie w specyficznym warszawskim samorzàdzie. W moim przekonaniu burmistrz dzielnicy to
jednak przede wszystkim sprawny, dobrze przygotowany urz´dnik umiejàcy, zgodnie z prawem,
realizowaç lokalnà polityk´, która jest domenà
rady dzielnicy. Po drugie, wa˝ne jest równie˝ to,
by burmistrz mia∏ pewien dystans do ró˝nych lokalnych spraw, wokó∏ których cz´sto narastajà
niepotrzebne emocje.
Mieszkaƒcy Wawra znajà Panià od niedawna. Jaka by∏a dotychczasowa pani droga samorzàdowa?

Dzia∏alnoÊç samorzàdowà rozpocz´∏am
w 1990 roku, kiedy jako przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego „SolidarnoÊç” zosta∏am radnà i wójtem Gminy Wiàzowna. Funkcj´ t´ pe∏ni∏am do 1998 roku. W tym czasie by∏am te˝ wiceprzewodniczàcà Zwiàzku Gmin Wiejskich RP.
W nast´pnej kadencji zosta∏am radnà powiatu
otwockiego, gdzie równie˝ przez rok by∏am
cz∏onkiem zarzàdu powiatu. W latach
1999–2002 by∏am burmistrzem Sulejówka.
W 2006 roku zosta∏am wybrana radnà województwa mazowieckiego. W 2010 roku uzyska∏am mandat radnej województwa na nast´pnà
kadencje. W poprzedniej kadencji pe∏ni∏am funkcj´ burmistrza dzielnicy Praga Pó∏noc. W listopadzie 2010 roku zosta∏am odznaczona przez
Prezydenta RP Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi
za mojà dzia∏alnoÊç samorzàdowà.
Jakie ma pani hobby? Mo˝e ma pani jakieÊ
ulubione miejsca w Wawrze?
Moje hobby to praca i samorzàd. JeÊli chodzi
o Wawer, to trudno mi wymieniç ulubione miejsca, bo tak jak mówi∏am, to bardzo zró˝nicowana dzielnica. Najwi´ksza atrakcjà sà z pewnoÊcià
obszary bardzo bogatej przyrody. To wielka atrakcja dzielnicy. Ja bardzo lubi´ okolice Aleksandrowa, bo to tereny, które doÊç cz´sto odwiedzam latem lub jesienià. Bardzo lubi´ zbieraç grzyby.
A rodzina?
Najwa˝niejsze sà dla mnie wnuki, których
mam czworo w wieku od roku do czterech lat.
Najbardziej lubi´ sp´dzaç z nimi swój wolny
czas. W ubieg∏ym roku wyjechaliÊmy ca∏à rodzina na wspólne wakacje.
Dzi´kuj´ bardzo za wywiad.

Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Jolanta Koczorowska zaprasza do wspó∏pracy
z Kapitu∏à Medalu
JeÊli znajà Paƒstwo osob´ bàdê instytucj´ aktywnie dzia∏ajàcà na rzecz rozwoju kultury i sportu w Wawrze, kogoÊ, komu „nale˝y si´ medal”, zach´camy do zg∏oszenia tej
osoby lub instytucji do „Wawerskiego Medalu 2011”.
Medal przyznaje si´ pe∏noletnim mieszkaƒcom dzielnicy Wawer i m.st. Warszawy
w dwóch dziedzinach – KULTURA i SPORT – za zas∏ugi dla rozwoju tych dziedzin na terenie Dzielnicy Wawer w kategoriach:
a) osobowoÊç w kulturze,
b) osobowoÊç w sporcie,
c) instytucje (oÊwiaty i kultury, organizacje).
Ka˝dy mo˝e zg∏osiç jednego kandydata w danej kategorii. Kandydat nie mo˝e zg∏osiç sam siebie.
Zg∏oszenia nale˝y sk∏adaç osobiÊcie, w zamkni´tej kopercie, na której nale˝y umieÊciç napis MEDAL oraz nazw´ kategorii do 15 lutego 2011 roku do Wydzia∏u Kultury dla Dzielnicy Wawer, pok. 305, ul. ˚egaƒska 1. Pe∏en regulamin konkursu
oraz karta zg∏oszeniowa dost´pne sà na stronie internetowej Urz´du: http://www.wawer.warszawa.pl/
Hanna Kowalska

2

Tramwaj i nowa oÊ komunikacyjna Wawra Zachodniego?
Wawer Zachodni, czyli
osiedla Zerzeƒ, Las i NadwiÊle to obecnie najbardziej
rozwijajàce si´ rejony Wawra. Powstajà tutaj nowe
osiedla mieszkaniowe, nowe miejsca pracy, na przyk∏ad inwestycja ATM. Niestety wraz ze wzrostem inwestycji prywatnych, nie ma równowa˝àcego
wzrostu w zakresie inwestycji publicznych. Dlatego te˝ rady osiedli Zerzeƒ oraz Las od kilku
miesi´cy w swoich propozycjach inwestycyjnych proponujà realizacj´ przed∏u˝enia ulicy Bora Komorowskiego na teren Wawra. Na poczàtek
proponujà budow´ odcinka od Trasy Siekierkowskiej do ulicy Kadetów. Z kolei „miasto” w swoich dalekich planach inwestycyjnych proponuje
wzd∏u˝ planowanej trasy Nowo-Bora Komorowskiego przed∏u˝enie tramwaju z Goc∏awia do
Wawra. Tramwaj na Goc∏aw dotrze od strony
Alei Waszyngtona.
Bora Komorowskiego w Wawrze ma mieç
charakter ulicy zbiorczej, z dwoma jezdniami,
poÊrodku których ma przebiegaç linia tramwajowa. Na projektowanych w∏aÊnie miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego okolicy ulicy Zwoleƒskiej i osiedla Las jest wyraênie
zaznaczona rezerwa terenu pod Nowa-Bora,
a w tekÊcie opisowym wspomina si´ równie˝
o tramwaju. Nowa ulica b´dzie stanowiç swoistà
oÊ komunikacyjnà osiedli zachodniego Wawra.
Przebieg projektowanej ulicy Nowo- Bora Komorowskiego:
– rozpoczyna si´ od ronda z ulicami Stoczniowców i Kosmatki jako po∏udniowy wlot,
– 100 m od ronda ulica skr´ca w kierunku
wschodnim, przecinajàc ulic´ Poprawnà,
– dochodzàc do polnej drogi równoleg∏ej do ulicy
Poprawnej, oÊ projektowanej drogi skr´ca na
po∏udnie,
– Êladem polnej drogi przecina ulice Kadetów na
wschód od koÊcio∏a Âwi´tego Boromeusza,
– 200 m przed Jeziorem ˚aba oÊ jezdni skr´ca
na po∏udniowy wschód, mijajàc tym samym
zbiornik wodny,
– przecina kana∏ Nowe UjÊcie i przechodzi równolegle na wschód od ulicy Wodniaków,
– przecina ulice Bronowskà zmieniajàc kierunek
przebiegu na po∏udniowy wschód,
– przecina ulic´ Trakt Lubelski kierujàc si´
na po∏udniowy wschód,
– 150 metrów od Traktu Lubelskiego ponownie
ulica obiera kierunek po∏udniowy,
– przecina ulic´ Zwoleƒskà, planowanà Tras´ na
Zaporze,
– koƒczy si´ na ulicy Cylichowskiej jako ulica
dojazdowa.
JeÊli chodzi o tramwaj wzd∏u˝ tego nowego
ciàgu, to obecnie prowadzone sà studia funkcjonalno-ruchowe przebiegu takiej linii. Jest to kontynuacja podobnego studium jak dla odcinka goc∏awskiego, w którym wybrano trzy warianty
przebiegu, od Alei Waszyngtona ulicà Saskà,

Mi´dzynarodowà–Afrykaƒskà lub przy projektowanej Trasie Tysiàclecia i nast´pnie Bora Komorowskiego do p´tli Goc∏aw. Najkorzystniejszà
wersjà jest ta z przebiegiem wzd∏u˝ ulicy Mi´dzynarodowej. JeÊli chodzi o studium dla Wawra, to jest wyznaczony przebieg wzd∏u˝ projektowanej Bora Komorowskiego, a nast´pnie do p´tli przy Cmentarzu Zerzeƒskim lub do przystanku
kolejowego Mi´dzylesie, wzd∏u˝ przed∏u˝enia
ulicy Kombajnistów. Jednak najkorzystniejszy
wariant to ten do p´tli przy cmentarzu.
Rozwa˝a si´ te˝ rodzaj zastosowanego taboru
dla tej linii, albo tramwaj jednokierunkowy lub

je by si´ mija∏y. Analizy do studium wykaza∏y te˝,
˝e budowa takiej linii jest zasadna ju˝ teraz,
przy obecnej iloÊci mieszkaƒców i zabudowie
jednorodzinnej. Jednak na pewno szanse si´
zwi´kszà wraz z rozwojem urbanistycznym tych
rejonów Wawra. W perspektywie czasowej zak∏ada si´ realizacj´ inwestycji tramwajowej
w Wawrze w latach 2025–2030, a odcinka na
Goc∏awiu w latach 2015–2020. Prace nad studium nadal jednak trwajà, wi´c ostateczna koncepcja dotyczàca tramwaju w Wawrze ulec mo˝e jeszcze zmianie.
Mnie jako mieszkaƒca tych rejonów Wawra
cieszà plany budowy nowego ciàgu komunikacyjnego i linii tramwajowej. Jednak realnie patrzàc najpierw musi powstaç porzàdna sieç komunikacji autobusowej
oraz tramwaj na Goc∏aw.
Dopiero na podstawie
analiz wykorzystania linii
autobusowych
oraz
tramwaju na Goc∏aw, b´dzie mo˝na wywnioskowaç sens przed∏u˝enia
linii do Zerznia lub
do PKP Mi´dzylesie. JeÊli chodzi o samà ulic´
Bora Komorowskiego
w Wawrze, to jest potrzebna ju˝ teraz, szczególnie na odcinku Kadetów–Trasa SiekierkowSchemat nowych g∏ównych osi komunikacyjnych w Wawrze Zachodnim
ska, poniewa˝ obecnie
dwukierunkowy. Oba tramwaje tym si´ ró˝nià, ˝e
ca∏y ruch mi´dzyosiedlowy kieruje si´ przez Êrojednokierunkowy ma drzwi tylko z prawej strony
dek osiedla Las, oraz co gorsza, uliczkami lokali jednà kabin´, a dwukierunkowy drzwi z lewej i
nymi, jak Poprawna czy S´czkowa, co jest barprawej strony oraz dwie kabiny.
dzo ucià˝liwe dla mieszkaƒców oraz stwarza poDzi´ki zastosowaniu tramwaju dwukierunkowa˝ne zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa tych ludzi.
wego mo˝liwe by∏oby ograniczenie zakresu roKrzysztof Soko∏owski
bót do jednego toru z mijankami, gdzie tramwa-

Peregrynacja relikwii ks. Jerzego
Popie∏uszki w Miedzeszynie
Przez çwierç wieku dwie fiolki krwi ks. Jerzego Popie∏uszki przele˝a∏y zamurowane w jednej
ze Êcian kaplicy Sióstr Misjonarek Âwi´tej Rodziny w Bia∏ymstoku. Razem z fragmentami narzàdów wewn´trznych zosta∏y pobrane podczas
sekcji zw∏ok po wy∏owieniu cia∏a m´czennika
z Wis∏y w paêdzierniku 1984 roku. Relikwie
umieszczono w solidnej d´bowej skrzynce, która po zamkni´ciu zosta∏a opatrzona piecz´ciami.
O tajemnicy wiedzia∏o bardzo wàskie grono
osób. Wydobyto jà dopiero przy okazji beatyfikacji ks. Jerzego, w po∏owie 2010 r.
Z inicjatywy Towarzystwa Uniwersyteckiego
„Fides et Ratio” relikwiarz z krwià m´czennika

wyruszy∏ w pielgrzymk´ po Polsce. W dniach
27.02–8.03.2011 r. przebywaç b´dzie w koÊciele Matki Bo˝ej Dobrej Rady w Miedzeszynie,
gdzie odprawiona zostanie nowenna w intencji
odnowy ˝ycia polskiego spo∏eczeƒstwa i budowy cywilizacji mi∏oÊci. Perygrynacji w parafii b´dà towarzyszy∏y ró˝ne wydarzenia, m.in. projekcja filmu „Popie∏uszko”, emisja kazaƒ ks. Jerzego oraz wieczór poetycko-muzyczny poÊwi´cony ideom g∏oszonym przez kap∏ana.
Anna Daczkowska
Informacje o relikwiach za
„GoÊciem Niedzielnym”
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1% dla wawerskich organizacji po˝ytku publicznego
W poprzednim numerze apelowaliÊmy do
wawerskich organizacji po˝ytku publicznego
uprawnionych do otrzymania 1% podatku
o przys∏anie nam swoich danych w celu zamieszczenia w lutowym numerze wykazu takich
organizacji. Zg∏osi∏o si´ 11 instytucji dzia∏ajàcych
na terenie Wawra, ich dane podajemy poni˝ej.
Goràco zach´camy Paƒstwa do zapoznania
si´ z dzia∏alnoÊcià wymienionych organizacji
zarówno w krótkim opisie poni˝ej, jak i na podanych stronach internetowych, a nast´pnie
przekazania wybranej organizacji swojego 1%.
Hanna Kowalska
sekretarz redakcji
Falenickie Towarzystwo Kulturalne
Naszà misjà jest dostarczenie naszej lokalnej
spo∏ecznoÊci wartoÊciowej oferty kulturalnej poprzez organizowanie ró˝nego rodzaju bezp∏atnych
imprez kulturalnych oraz aktywizowanie Êrodowiska. Szczególnà rol´ odgrywa w naszej dzia∏alnoÊci organizowanie koncertów – g∏ównie muzyki
klasycznej, ale nie tylko – organizowaliÊmy tak˝e
wyst´py zespo∏ów jazzowych i koncerty dobrej
piosenki. Nasze koncerty sà g∏ównie plenerowe,
cz´sto wzbogacamy je równie˝ wystawami plastycznymi naszych lokalnych artystów-plastyków.
Strona WWW: falenica-kultura.waw.pl
Nr KRS: 0000103919
Nr konta: 98-10600076-0000320000944206
FUNDACJA „AKADEMIA PROMOCJI DZIECI”
Jednym z najwa˝niejszych celów naszej fundacji jest kszta∏towanie wra˝liwoÊci dzieci i m∏odzie˝y
na wartoÊci kulturalne, poprzez promocj´ sztuki
i filmu oraz wspieranie talentów. Ponadto zajmujemy si´ inicjowaniem integracji europejskiej wÊród
dzieci i m∏odzie˝y, promowaniem i prowadzeniem
dzia∏alnoÊci kulturalnej, edukacyjnej, sportowej,
opiekuƒczo-wychowawczej oraz inicjowaniem
programów na temat demokracji, praw obywatelskich i socjalnych, a tak˝e upowszechnianiem postawy obywatelskiej oraz gospodarczej zaradnoÊci.
Strona WWW: www.academy.pl
Nr KRS: 0000224775
Nr konta: Bank WBK,
95 1090 1203 0000 0001 0876 3857
Fundacja Azylu pod Psim Anio∏em
Fundacja Azylu pod Psim Anio∏em jest organizacjà po˝ytku publicznego, która ratuje, leczy, sterylizuje i oddaje do adopcji porzucone i skrzywdzone psy i koty z Warszawy i okolic. Prowadzi
Azyl w Warszawie Falenicy. Uczy odpowiedzialnej
opieki nad zwierz´tami domowymi. Promuje
przejrzysty, charytatywny model rozwiàzywania
problemu bezdomnych zwierzàt – zgodny z Europejskà Konwencjà Ochrony Zwierzàt Domowych.
Strona WWW: www.psianiol.org.pl
Nr KRS: 0000098734
Nr konta: PKO BP SA IV O/Warszawa,
03 1020 1042 0000 8802 0109 6528
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FUNDACJA „POMOCNA D¸O¡”
Fundacja „Pomocna D∏oƒ” zosta∏a za∏o˝ona
przed 20 laty przez Rodziców osób niepe∏nosprawnych intelektualnie w celu wybudowania
i prowadzenia dla nich Domu Mieszkalno-Rehabilitacyjnego.
Od 15 lat prowadzimy Dom Pomocy Spo∏ecznej „Pomocna D∏oƒ” dla osób niepe∏nosprawnych intelektualnie. Fundusze zebrane z wp∏at 1%
Fundacja przeznacza na modernizacj´ Domu, celem zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.
Strona WWW: www.dpspomocnadlon.pl
Nr KRS: 0000112681
Nr konta: Bank PKO SA XV/O Warszawa,
60 1240 2887 1111 0000 3389 8050
FUNDACJA „ZDROWY UCZE¡”
Prowadzimy edukacj´ prozdrowotnà, celem pozytywnej zmiany zwyczajów ˝ywieniowych i stylu
˝ycia dzieci, m∏odzie˝y, a tak˝e ich rodzin. Wspólnie z rodzicami i nauczycielami poszukujemy zdrowych alternatyw dla nienajlepszych przyzwyczajeƒ
m∏odego pokolenia. Pami´tamy równie˝ o osobach
starszych, prowadzàc m.in. zaj´cia ˝ywieniowe dla
seniorów oraz wyk∏ady w Instytucie Onkologii.
Strona WWW: www.zdrowyuczen.com.pl
Nr KRS: 0000262523
Nr konta: 93 1540 1157 2115 6681 0375 0001
RODZICE DLA SZKO¸Y SP. Z O.O.
Nasza dzia∏alnoÊç polega na wspieraniu rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci: prowadzimy
fundusz edukacyjny, budujemy przedszkola i szko∏y, organizujemy wyk∏ady i konferencje dla rodziców. We wszystkich tych dzia∏aniach ÊciÊle
wspó∏pracujemy ze Stowarzyszeniem Wspierania
Edukacji i Rodziny STERNIK, które prowadzi na terenie Wawra 2 szko∏y podstawowe i 2 gimnazja.
Strona WWW: www.sternik.edu.pl
Nr KRS: 0000200294
Nr konta: Deutsche Bank PBC S.A. Oddzia∏ Warszawa, 93 1910 1123 1910 3547 2121 0001
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny
„KARAN”
Stowarzyszenie „KARAN” zajmuje si´: ograniczeniem rozprzestrzeniania si´ patologii spo∏ecznych, w tym zwalczaniem uzale˝nieƒ, przest´pczoÊci, przemocy skierowanej ku dzieciom; korekcjà i kompensacjà braków emocjonalnych,
osobowoÊciowych i fizycznych zwiàzanych z sytuacjà spo∏ecznà dzieci i m∏odzie˝y; promocjà
zdrowia i przeciwdzia∏aniem uzale˝nieniom; rehabilitacjà i resocjalizacjà osób uzale˝nionych; edukacjà w zakresie profilaktyki osób uzale˝nionych.
Strona WWW: www.karan.pl
Nr KRS: 0000011861
Nr konta: BANK DNB NORD Polska SA,
27 1370 1154 0000 1706 4639 9901
Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu
Nasze g∏ówne dzia∏anie to promowanie polskiej gospodarki, przedsi´biorstw i ludzi, si´gajàcych po europejskie wzorce prowadzenia biz-

nesu. Organizujemy dla naszych cz∏onków liczne
misje biznesowe, wystawy promocyjne, integracyjne spotkania i pikniki rodzinne. Podejmujemy
dzia∏ania na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka, wspomaganie domów dziecka, pomoc chorym i dzieciom specjalnej troski przez refundowanie im leczenia i niedost´pnych leków, fundowanie stypendiów dla studentów wybitnie uzdolnionych pochodzàcych z ubogich rodzin.
Strona WWW: pkb.org.pl
Nr KRS: 0000201742
Nr konta: 67 1240 6133 1111 0000 4805 3060
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació∏ z UpoÊledzeniem Umys∏owym „CHATA Z POMYS¸AMI”
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjació∏ Osób
z UpoÊledzeniem Umys∏owym „Chata z pomys∏ami” dzia∏a od 2003 roku: prowadzi dom dziennego pobytu dla 25 osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, Teatr Klamra i zespó∏ muzyczny „Tika∏a Band”; skupia osoby o ró˝nym stopniu
sprawnoÊci, których ∏àczy ta sama potrzeba tworzenia r´kodzie∏, muzyki, teatru i wi´zów przyjaêni; integruje poprzez dzia∏ania twórcze, wyjazdy
letnie, spotkania Êwiàteczne i wspieranie rodzin.
Strona WWW: www.chatazpomyslami.org
Nr KRS: 0000152594
Nr konta: VW Bank 30 2130 0004 2001 0510
4088 0001
Zwiàzek Harcerstwa Polskiego
Nasza dzia∏alnoÊç nakierowana jest na stworzenie dzieciom i m∏odzie˝y mo˝liwoÊci konstruktywnego sp´dzania wolnego czasu, podczas którego
kszta∏towane sà takie cechy jak zaradnoÊç, kole˝eƒskoÊç, wra˝liwoÊç spo∏eczna, patriotyzm i szacunek dla przyrody. Organizujemy obozy i biwaki,
ale równie˝ szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
Bierzemy udzia∏ w akcjach charytatywnych.
Strona WWW: www.szczepwawer.pev.pl
Aby 1% trafi∏ do wawerskiego szczepu, w cz´Êci „Informacje uzupe∏niajàce” w pozycji cel
szczegó∏owy 1% nale˝y wpisaç informacje podane poni˝ej.
Nr KRS: 0000268913
Informacje uzupe∏niajàce – cel szczegó∏owy 1%:
SZCZEP WAWER, HUFIEC PRAGA PO¸UDNIE
Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Zakres dzia∏alnoÊci Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej to: organizacja obozów letnich i zimowych, biwaków i zbiórek, udzia∏ w akcjach
charytatywnych w Polsce i za wschodnià granicà, wychowanie dzieci i m∏odzie˝y w duchu patriotyzmu i przez kontakt z przyrodà, prowadzenie
s∏u˝by ratowniczej i szkoleƒ z pierwszej pomocy.
Strona WWW: www.szczep145.pl
Aby 1% trafi∏ do wawerskiego szczepu, w cz´Êci „Informacje uzupe∏niajàce” w pozycji cel
szczegó∏owy 1% nale˝y wpisaç kod jednostki
podany poni˝ej.
Nr KRS: 0000057720
Informacje uzupe∏niajàce – cel szczegó∏owy 1%:
MAZ-145-SZCZEP

Punkt widzenia ma∏ych NGO-sów
Z poczàtkiem ka˝dego roku dzwonià telefony
z propozycjà nawiàzania wspó∏pracy od firm
zajmujàcych si´ pozyskiwaniem 1% i reklamowaniem NGO-sów. Ka˝dego dnia w∏aÊciwie
otrzymuj´ wiele tego typu maili, telefonów
i faksów. Ceny Êwiadczonych us∏ug sà jednak
na tyle zaporowe, ˝e musimy obejÊç si´ smakiem. Nie jesteÊmy pod tym wzgl´dem wyjàtkiem. Podobne odczucia majà inne, niewielkie
zaprzyjaênione organizacje po˝ytku publicznego. Ca∏a ta sytuacja sprowokowa∏a mnie do zabrania g∏osu w sprawie istoty funkcjonowania
NGO i OPP w naszym kraju.
Ma∏e fundacje i stowarzyszenia, majàce status organizacji po˝ytku publicznego, natrafiajà
na powa˝ny problem z wejÊciem na rynek
z marketingiem i reklamà swojej dzia∏alnoÊci.
Powody sà czysto prozaiczne. Majàc do wyboru zakup ˝ywnoÊci czy reklam´, wybieramy to
pierwsze. Gdy proponuje si´ nam dzia∏ania marketingowe, doÊç kosztowne, a my musimy zdecydowaç, czy podjàç te dzia∏ania, czy np. zakupiç pampersy dla mieszkaƒców domu pomocy
spo∏ecznej, wybieramy to, co wg nas jest wa˝niejsze dla naszych podopiecznych, czyli zakup
pampersów.
Pracuj´ w ma∏ej fundacji, jest to kolejny
NGO-s, gdzie jestem zatrudniony. Fundacja
„Pomocna D∏oƒ”, bo o niej mowa, prowadzi
dom pomocy spo∏ecznej dla osób niepe∏nosprawnych intelektualnie. Przed 20 laty rodzice
dzisiejszych mieszkaƒców powo∏ali do ˝ycia
fundacj´, a 15 lat temu otworzyli dom mieszkalno-rehabilitacyjny. Przez te lata fundacja
prze˝ywa∏a ró˝ne zmiany organizacyjne. Poczàtkowo boryka∏a si´ z utrzymaniem domu,
ale dzi´ki podpisanej umowie z wojewodà,
a nast´pnie z m.st. Warszawà, sytuacja ulega∏a stopniowej poprawie. Jednak wp∏aty rodziców mieszkaƒców, w wysokoÊci 70%, zgodnie
z Ustawà o Pomocy Spo∏ecznej, sà w∏aÊciwie
symboliczne, gdy˝ wi´kszoÊç mieszkaƒców
ma przyznane skromne renty socjalne, a do tego jest przyj´ta na starych zasadach, które
sprowadzajà si´ do tego, ˝e ani rodzina, ani
gmina nie uzupe∏nia rzeczonych wp∏at.
Nieustanny wzrost kosztów utrzymania
oÊrodka oraz koniecznoÊç zatrudniania osób
przygotowanych merytorycznie po niskich stawkach powoduje to, i˝ fundacja dzia∏a na granicy
mo˝liwoÊci finansowych. Zajmujàc si´ doraênie
mieszkaƒcami domu, mimo ch´ci i mo˝liwoÊci,
Fundacja „Pomocna D∏oƒ” nie mo˝e w pe∏ni wykorzystaç swojego merytorycznego potencja∏u,
jakim by∏oby rozwini´cie dzia∏aƒ na rzecz osób
niepe∏nosprawnych intelektualnie, wsparcie ich
rodzin i opiekunów w zakresie opieki nad tak potraktowanymi przez los osobami. Na poczàtku
dzia∏aƒ fundacji wiele mediów i wielu decydentów by∏o zainteresowanych aktywnoÊcià naszej
NGO, gdy˝ dom by∏ wyjàtkowym wÊród innych
domów pomocy spo∏ecznej, g∏ównie z uwagi
na samoorganizacj´ rodziców – ˝ywy przyk∏ad

rodzàcego si´ spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.
Zainteresowanie mala∏o z biegiem lat, a fundacja
przesta∏a byç znana, gdy zabrak∏o funduszy na
zbytek: reklam´ i marketing.
PomyÊla∏em sobie, ˝e zabranie g∏osu w dyskusji o NGO-sach, z punktu widzenia ma∏ej organizacji, która wnosi istotne dobro w ˝ycie spo∏eczeƒstwa, spowoduje zainteresowanie tymi, którzy nie sà w stanie sami siebie wypromowaç.
W naszej sytuacji nie ma mo˝liwoÊci zastosowania tzw. efektu „kuli Êniegowej”, czyli sytuacji,
w której fundusze pozyskane przynoszà nowe
fundusze. Nie jest to mo˝liwe, gdy np. brak kanalizacji (a tak˝e brak mo˝liwoÊci jej za∏o˝enia
w najbli˝szej przysz∏oÊci), kiepskie ocieplenie budynku, ma∏o wydajny sposób ogrzewania, ciep∏a
woda z w∏asnej kot∏owni (na drogi olej opa∏owy)
powodujà, ˝e bud˝et roczny z trudnoÊcià mo˝na skonstruowaç. Gdyby nie „pomocna d∏oƒ”
osób chcàcych pomagaç, m.in. m.st. Warszawy,
dom trzeba by∏oby zamknàç. Zwróci∏em si´ do
wielu firm i ich bogatych w∏aÊcicieli z proÊbà
o wsparcie – niestety od niewielu otrzyma∏em jakàkolwiek odpowiedê. Zrobi∏o mi si´ bardzo
smutno. Zaczà∏em si´ zastanawiaç, czy przypadkiem nie potwierdzajà si´ s∏owa rodziców mieszkaƒców domu, ˝e niewiele osób chce pomóc doros∏ym niepe∏nosprawnym intelektualnie. Gdy
us∏ysza∏em takie s∏owa, zaprzeczy∏em – nie mo˝emy pozwoliç sobie na defetyzm. Wewn´trznie
nadal si´ z tymi s∏owami nie zgadzam. W naszym spo∏eczeƒstwie
jest wiele osób ˝yczliwych, dobrego serca
i pomocnej d∏oni. Muszà jednak mieç ÊwiadomoÊç i gwarancj´, ˝e
wp∏acane przez nie fundusze nie b´dà zaprzepaszczone lub wydane
niezgodnie z wolà darczyƒcy.
Chcia∏bym przy tej
okazji postawiç inne,
kontrowersyjne pytanie: czy nadal musi
funkcjonowaç tzw. „witamina Z”, czyli znajomoÊci? I inne, podobne: czy organizacje
muszà mieç w swoich
szeregach znanà twarz,
która dba o ich wizerunek? Pomaga kojarzyç
si´ „pozytywnie”?
Brak Êrodków finansowych z jednej strony,
a z drugiej nieustanne
poszukiwania – zazwyczaj bez rezultatu – nie
pozwalajà na rozwini´cie skrzyde∏, ani orga-

nizacji jako ca∏oÊci, ani tym bardziej jej pracownikom. Skutek tego dotyka jednak przede
wszystkim beneficjentów, czyli osób, którym
fundacja ma pomagaç. Pojawia si´ „Êniegowa
kula problemów”: jak motywowaç pracowników? Jak stwarzaç im szans´ rozwoju kompetencji zawodowych? Jak d∏ugo mo˝na zach´caç
li tylko dobrym s∏owem? Wreszcie: jak d∏ugo
mo˝na organizowaç prac´ przy nieustannej rotacji pracowników?
Piszàc o problemach, nie chcia∏em si´ skar˝yç czy wylewaç osobistych ˝alów, lecz wskazaç, i˝ zbyt ma∏o mówi si´ o tym, ˝e ma∏e organizacje po˝ytku publicznego, fundacje i stowarzyszenia, majà powa˝ne dylematy egzystencjalne. A przecie˝ OPP z za∏o˝enia nie tyle dzia∏ajà
w swoim interesie, ile w interesie ca∏ego spo∏eczeƒstwa. W przypadku naszej organizacji wykonujemy zadania zlecone przez paƒstwo, bo
mówiàc szczerze, paƒstwu nie op∏aca si´ ich
wype∏niaç. Innymi s∏owy: robimy coÊ, co i tak
musi byç zrobione. Chcemy jedynie wykonaç
„dobrà robot´”. Nie zale˝y nam na billboardach.
Wierzàc, ˝e czytelnicy spojrzà przyjaêniej na
nas, tych najmniejszych, sk∏adam im serdecznie
podzi´kowanie za to, co ju˝ uczynili i co jeszcze
zechcà zrobiç.
Lech Tranda
Fundacja „Pomocna D∏oƒ”
www.dpspomocnad∏on.pl
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Walentynki – Êwi´to zakochanych czy komercja?
Ka˝dego roku, gdy zbli˝a si´ 14 lutego, w poÊpiechu odwiedzamy sklepy w poszukiwaniu
kartek walentynkowych dla tej najdro˝szej nam
osoby. Planujemy romantycznà kolacj´ w blasku
Êwiec, a mo˝e nawet romantyczny wyjazd do
pi´knego zakàtka Polski. Ju˝ pod koniec stycznia
w centrach handlowych, a nawet w zwyk∏ym
osiedlowym sklepiku mo˝emy odczuç, ˝e zbli˝a si´ TO Êwi´to.
Skàd tak naprawd´ si´ to
wzi´∏o? Przecie˝ jeszcze
kilkanaÊcie lat temu
14 lutego by∏ dla nas
dniem jak ka˝dy inny.
Historia Âwi´ta Zakochanych, podobnie jak
dzieje wi´kszoÊci obchodzonych przez nas Êwiàt, wywodzi si´
z prastarego, pogaƒskiego zwyczaju, który
nast´pnie zosta∏ zaadaptowany przez chrzeÊcijaƒstwo. W staro˝ytnym Rzymie dzieƒ 14 lutego by∏
wigilià Luperkaliów – Êwiàt ku czci Fauna – bo˝ka
p∏odnoÊci, mitycznego opiekuna trzód i zbiorów.
Równie˝ w dawnej kulturze s∏owiaƒskiej obchodzono Êwi´to mi∏oÊci i p∏odnoÊci. By∏a to Noc
Âwi´tojaƒska, obchodzona z 23 na 24 czerwca,
zwana wczeÊniej Nocà Kupa∏y. Âwi´to to si´ga
g∏´boko w obyczaje s∏owiaƒskie, ale zawiera te˝
pierwiastki celtyckie, germaƒskie i indoeuropejskie. Obchodzone w okresie letniego przesilenia,
by∏o Êwi´tem jednoÊci, po∏àczenia ognia i wody,
s∏oƒca i ksi´˝yca, m´˝czyzny i kobiety, urodzaju

i p∏odnoÊci, mi∏oÊci i radoÊci, pe∏nym magii
i wró˝b. Noc Kupa∏y jest wi´c odpowiednikiem
rzymskich Luperkaliów, które mo˝emy uznaç
za pierwociny wspó∏czesnych Walentynek.
Majàc na uwadze rozbie˝noÊç dat w ró˝nych
wyznaniach, KoÊció∏ Katolicki postanowi∏ nadaç
im chrzeÊcijaƒskà interpretacj´, czyli pozostawiç ów dzieƒ Êwi´tem, jednak ju˝
nie Êwi´tem na czeÊç pogaƒskiego
bo˝ka, ale chrzeÊcijaƒskiego Êwi´tego. Idealnym kandydatem na patrona tego dnia okaza∏ si´ biskup Walenty. Znany by∏ z tego, ˝e jako pierwszy pob∏ogos∏awi∏ zwiàzek ma∏˝eƒski
mi´dzy poganinem
i chrzeÊcijankà. Wysy∏a∏ te˝ do swych wiernych listy o mi∏oÊci
do Chrystusa. Zginà∏ w Rzymie w 273 r., gdy˝
nie chcia∏ zaprzestaç nawracania pogan. DziÊ to
w∏aÊnie on jest bardziej znany i to do jego grobu
w katedrze w Terni Êciàgajà pielgrzymi. Na srebrnym relikwiarzu kryjàcym jego szczàtki znajduje
si´ napis: „Âwi´ty Walenty, patron mi∏oÊci”.
Âwi´to Zakochanych zacz´to powszechnie
obchodziç w Europie, a szczególnie w Anglii ju˝
w czasach Êredniowiecza. W po∏owie lutego
na Wyspach Brytyjskich ptaki zaczynajà ∏àczyç
si´ w pary, co sprzyja romantycznym wyznaniom. W∏aÊnie stamtàd pochodzi pierwsza zachowana kartka walentynkowa, która jest przechowywana w Muzeum Brytyjskim. W 1415 ro-

„Jak ta RadoÊç dobrze gra”
Pi´kna, nowo wybudowana hala sportowo-widowiskowa w Weso∏ej, przy gimnazjum
nr 119, w dniu 23.01.2011 sta∏a si´ obiektem,
w którym odby∏ si´ turniej halowej pi∏ki no˝nej
rocznika 1998. Organizatorem turnieju by∏ Klub
Sportowy „Weso∏a”.
Na turniej zg∏osi∏o si´ 16 dru˝yn z ca∏ego Mazowsza. Do walki stan´∏a równie˝ dru˝yna PKS
RADOÂå wspierana przez Fundacj´ AKADEMIA
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M¸ODEGO PI¸KARZA WARSZAWA-RADOÂå. W zespole RadoÊci wystàpili ch∏opcy z rocznika 1999-2000,
a wi´c nawet dwa lata m∏odsi od swoich rywali. W tym wieku zauwa˝alne sà
wyraêne ró˝nice w warunkach fizycznych
ch∏opców, jednak m∏odzi zawodnicy RADOÂCI zupe∏nie nie wystraszyli si´ wyroÊni´tych
przeciwników, a w prezentowanych umiej´tnoÊciach techniczno-taktycznych i màdroÊci w grze wr´cz
ich przewy˝szali.
PKS RADOÂå zaj´∏a w turnieju 11.
miejsce, zostawiajàc
w tyle kilka bardzo
dobrych
dru˝yn.
Z ka˝dym rywalem
podejmowali wyrównanà walk´, a najwy˝szà pora˝kà, jakà
ponieÊli, by∏ wynik
0:2, co Êwiadczy
o wysokim poziomie
gry m∏odych zawodników z RADOÂCI.

ku Karol, ksià˝´ Orleanu, wys∏a∏ jà do swojej ˝ony, kiedy by∏ uwi´ziony w londyƒskim Tower.
Pierwsze drukowane walentynki pojawi∏y si´
pod koniec XVII wieku. Zawiera∏y one wiersze
i rymowane ˝yczenia, ozdobione amorkami,
ptaszkami i serduszkami. Na skal´ masowà
kartki walentynkowe zacz´∏a produkowaç Amerykanka Esther Howland na poczàtku XIX wieku.
Pod koniec XX wieku modne sta∏y si´ mi∏osne
anonse w prasie, jak równie˝ pocztówki elektroniczne, wysy∏ane masowo przez Internet. Coraz
wi´kszà popularnoÊcià cieszà si´ równie˝ walentynkowe sms-y z ˝yczeniami i obrazkami.
W Polsce tradycja obchodzenia Walentynek jako
Âwi´ta Zakochanych pojawi∏a si´ na poczàtku lat
dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia.
Jednak w dzisiejszych czasach Êwi´to to nie jest
ju˝ tylko dniem w którym okazujemy sobie, jak bardzo si´ kochamy. To Êwi´to wykorzystywane na
masowà skal´ przez marketingowców, którzy stosujàc reklam´, sprzedajà swoje produkty – nadajàc
im charakter czysto walentynkowy. To dzieƒ najwy˝szych obrotów kwiaciarni, sklepów z kartkami,
restauracji. To dzieƒ komercji. Ta marketingowa
otoczka sprawia, ˝e mamy dosyç wiszàcych serduszek nad naszymi g∏owami, ˝e chcielibyÊmy
w spokoju i z dala od innych powiedzieç tej jedynej
osobie „JesteÊ dla mnie wszystkim” i okazywaç to
codziennie poprzez szacunek, mi∏oÊç i zaufanie.
I tego wszystkim ˝ycz´ z ca∏ego serca.
Ilona Szymaƒska
Miejsce wywalczone zosta∏o w stresujàcych seriach rzutów karnych,
w których zawodnicy z RADOÂCI
nie zawodzili, strzelajàc, jak i broniàc uderzenia przeciwników.
Bardzo pozytywne wypowiedzi
o grze zawodników PKS RADOÂå
wyg∏aszali trenerzy inny dru˝yn, jak
i organizatorzy turnieju. „Jak ta RADOÂå dobrze gra” s∏ychaç by∏o z ka˝dej
strony, a uÊmiechni´te buzie m∏odych adeptów
pi∏ki no˝nej z RADOÂCI Êwiadczà o pozytywnym
nastawieniu do pracy, jakà wykonujà na treningach. Ch∏opcy zdajà sobie spraw´, ˝e czas pracuje na ich korzyÊç. Trzeba podkreÊliç bardzo
dobrà organizacj´ zawodów, jak i przyjaznà atmosfer´ podczas turnieju w Weso∏ej.
Dru˝yna PKS RADOÂå 1999–2000, która wystàpi∏a 23.01.2011 w turnieju WESO¸A CUP zosta∏a nagrodzona najwa˝niejszà nagrodà jakà
mo˝na otrzymaç! Jako najm∏odsza dru˝yna
w turnieju oraz za swojà sportowà postaw´ i bardzo przyjazne i nienaganne zachowanie w trakcie
i poza grà otrzyma∏a nagrod´ FAIR PLAY!!!
Trenerzy PKS RADOÂå i AKADEMII M¸ODEGO
PI¸KARZA WARSZAWA-RADOÂå zapraszajà
wszystkich ch´tnych na zaj´cia treningowe z pi∏ki
no˝nej. Informacje pod nr. tel: 504 758 708.
Anna Spytkowska

Lodowiska
Wszystkie osoby, które zastanawiajà
si´, jak sp´dziç wolny czas w zimowe dni,
powinny wybraç si´ na ∏y˝wy. Do dyspozycji sà dwa sezonowe, sztuczne lodowiska OÊrodka Sportu i Rekreacji, w Aninie
i Falenicy.
Lodowisko w Aninie przy ul. V Poprzecznej 22 zosta∏o otwarte wraz z ca∏ym kompleksem w 2010 r. OÊrodek dysponuje
600-metrowym lodowiskiem i 60-metrowà
Êlizgawkà dla najm∏odszych dzieci.
Lodowisko w Falenicy przy ul. W∏ókienniczej 54 zosta∏o otwarte w 2009 r. Ma wymiary
30x20 m i znajduje si´ pod namiotem.
Na miejscu mo˝na wypo˝yczyç ∏y˝wy oraz
skorzystaç z szafek. Lodowiska sà czynne codziennie, w godzinach 9:00–21:00.

Op∏aty:
1. wst´p na lodowisko:
• 6 z∏ – osoby doros∏e za sesj´ 1,5 godzinnà,
• 3 z∏ – m∏odzie˝ (do lat 18) i dzieci za sesj´ 1,5 godzinnà,
• 1 z∏ – szkolne i przedszkolne grupy zorganizowane.

Sport dla wytrwa∏ych
W polskich fitness klubach i oÊrodkach sportu niczym grzyby po deszczu
pojawiajà si´ nowe formy
aktywnoÊci. Prawdziwy rozkwit prze˝ywa aktualnie nie
tylko taniec, ale i squash,
który jest krewniakiem popularnego tenisa. W Polsce
pojawi∏ si´ ok. 16 lat temu i od tego czasu grono jego zwolenników systematycznie si´ powi´ksza. „Nowa dyscyplina rakietowa szybko
rozprzestrzeni∏a si´ wÊród entuzjastów sportów
dynamicznych i intensywnych, które posiadajà
elementy strategii szachowej” – informuje Andrzej Go∏´biowski, squash trener II stopnia.
Gra singlowa, tzn. jeden na jednego, toczy si´
w czterech, z regu∏y szklanych, Êcianach, które
tworzà zamkni´tà przestrzeƒ wy∏o˝onà impregnowanym parkietem i polega na przemiennym
odbijaniu pi∏ki w stron´ przedniej Êciany. Im
mocniej, sprawniej i precyzyjniej, tym wi´ksza
szansa, ˝e przeciwnik nie zdo∏a odebraç uderzenia. „Pi∏ka obija si´ od pod∏ogi tylko raz, a gracz
nie mo˝e blokowaç (zas∏aniaç lub ograniczaç)

ruchów przeciwnika – jeÊli to zrobi powtarzajà
akcj´” – t∏umaczy Go∏´biowski. W dyscyplinie
tej kluczowà role odgrywajà: si∏a, kondycja, wyczucie, praca nóg i nadgarstków oraz umiej´tnoÊç poruszania si´ po korcie. Mecz sk∏ada si´
z pi´ciu setów, z których ka˝dy trwa do momentu uzyskania przez jednego z zawodników dziewi´ciu punktów.
Squash wp∏ywa dobroczynnie na p∏uca i serce, wzmacnia mi´Ênie poÊladków, ∏ydek, pleców, brzucha i ud oraz pomaga spaliç zb´dne
kalorie. Jednak z uwagi na pr´dkoÊç i dynamik´,
jakich wymaga, szybko wyczerpuje organizm.
Osoba o s∏abej kondycji fizycznej nie dotrwa
do koƒca godzinnego meczu, dlatego poczàtkujàcym graczom zaleca si´ skrócenie czasu
pierwszej rozgrywki do 30, 40 minut. Wzmo˝ona aktywnoÊç fizyczna sprzyja odwodnieniu organizmu, tote˝ w dniu meczu nale˝y wypiç co
najmniej osiem szklanek wody. Butelk´ p∏ynu
mo˝na te˝ zabraç na kort i piç w trakcie gry.
„Coraz wi´cej ch´tnych (m´˝czyzn i kobiet,
dzieci i doros∏ych) zaczyna przygod´ ze squashem samodzielnie lub pod okiem trenera. Najcz´Êciej grajà w niego osoby ze Êrodowiska biz-

2. wypo˝yczenie ∏y˝ew:
• 7 z∏ za sesj´ 1,5 godzinnà od osoby doros∏ej za par´ ∏y˝ew,
• 5 z∏ za sesj´ 1,5 godzinnà od dzieci i m∏odzie˝y (korzystajàcych z lodowiska indywidualnie) za par´ ∏y˝ew,
• 2 z∏ za sesj´ 1,5 godzinnà od grup szkolnych i przedszkolnych zorganizowanych
za par´ ∏y˝ew.
• 150 z∏ – kaucja za wypo˝yczenie pary ∏y˝ew
(mo˝na pozostawiç dokument ze zdj´ciem).
3. korzystanie z szafek lodowiska:
• 20 z∏ kaucji za wynaj´cie szafki na czas korzystania z lodowiska (mo˝na pozostawiç
dokument ze zdj´ciem).
Lodowiska biorà udzia∏ w programie „Zima
w mieÊcie 2011”. Szczegó∏y programu zamieszczamy poni˝ej.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl

nesowego, odnoszàce sukcesy zawodowe,
z rozwini´tà wyobraênià przestrzennà” – informuje trener Go∏´biowski. Cena godzinnej gry
waha si´ – w zale˝noÊci od miejsca – od 25
do 60 z∏, a w przypadku treningu z trenerem
– od 90 do 140 z∏. JeÊli nie dysponujemy w∏asnym sprz´tem, wypo˝yczenie rakiety b´dzie
kosztowa∏o nas dodatkowe 10 z∏, zakup pi∏eczki
ok. 15 z∏, a wygodnych butów do sportów halowych (zakazane jest obuwie z „brudzàcà” podeszwà, bo parkiet jest impregnowany, a nie lakierowany) od 150 do 300 z∏. Co si´ tyczy pi∏ek,
„sà ich a˝ cztery rodzaje – z niebieskà kropkà
dla poczàtkujàcych, z czerwonà lub ˝ó∏tà dla
bardziej wtajemniczonych, a z dwiema ˝ó∏tymi
dla graczy o najwy˝szym poziomie zaawansowania” – informuje trener.
W odró˝nieniu od innych dyscyplin rakietowych – tenisa, badmintona czy ping-ponga,
squash jest bardzo dynamiczny, ∏atwy do przyswojenia, ale i – z uwagi na bliskoÊç graczy i zamkni´tà struktur´ kortu – urazowy.
W Wawrze sà trzy miejsca, w których mo˝na zagraç w squasha: OÊrodek Sportu i Rekreacji Anin, Klub Tenisowy Wilga oraz Promenada
Country Klub.
Magdalena Prokop-Duchnowska
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Wydarzenia kulturalne w Dzielnicy Wawer w lytym
DLA DZIECI
● 13 lutego (niedziela), godz. 15.00
Karnawa∏owy bal przebieraƒców dla dzieci i ro dziców. W programie: taniec i zabawy, wybór Króla
i Królowej balu, nagrody i pocz´stunek dla uczestników balu. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 33.
● 14–25 lutego
„Zima w MieÊcie” – dla przedszkolaków. Gry logiczne, ∏amig∏ówki, zabawy ruchowo-muzyczne. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 19 lutego (sobota) godz. 15.00
Bal karnawa∏owy dla dzieci – mile widziane przebrania. Zapewniamy szalonà zabaw´ w rytm znanych
i lubianych przebojów dla najm∏odszych. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
KONCERTY, BIESIADY LITERACKIE
19 lutego (sobota), godz. 17.00
Wyst´p grupy poetyckiej „Terra Poetica” w spektaklu poetycko-muzycznym pt. „Zima, karnawa∏...”. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 33.

●

SPOTKANIA, PROJEKCJE, WYK¸ADY
● 21 lutego (poniedzia∏ek) godz. 13.00
„Âwi´ta Karli”. W cyklu „Nowe kino duƒskie”, poka˝emy film o Êwiàtecznych przygotowaniach widzianych oczami nastolatki. Dziesi´cioletnia Karla nienawidzi atmosfery przedÊwiàtecznych przygotowaƒ. Jej
mama jest wtedy zdenerwowana i nie ma czasu dla
swoich pociech. Tej zimy miarka si´ przebra∏a i Karla
wyrusza w Êwiat. „Âwi´ta Karli“ (Karlas Kabale), re˝.
Charlotte Sachs Bostrup, Dania 2007, 92 min., film
fabularny (od lat 9). Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 23 lutego (Êroda) godz. 13.00
„Niezwyk∏e przygody Kubusia Puchatka” pokaz filmu animowanego – niezwykle zabawne przygody
ulubieƒca wszystkich dzieci, Kubusia Puchatka, który wyrusza na poszukiwanie zaginionego Krzysia. Towarzyszà mu jego przyjaciele Prosiaczek, Tygrysek
oraz K∏apouchy. Film z pi´knymi piosenkami, które
podkreÊlajà przes∏anie ca∏ego filmu, które g∏osi,
˝e nawet, gdy z∏y los rozdzieli przyjació∏, to jednak
b´dà oni na zawsze w swoich sercach. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 26 lutego (sobota) godz. 17.00
Wieczór Kultury Gruziƒskiej – spotkanie z Giorgiem Maglakelidze, Gruzinem w stroju ludowym,
który przedstawi uniwersalne prawdy ludzi Kaukazu
i opowie o podstawowych aspektach kultury i historii po∏o˝onej na pograniczu kultur Gruzji. Przedstawi
swojà ojczyzn´ w ró˝norodnych formach: legend,
bajek, przypowieÊci, anegdot, które mówià o radoÊci ˝ycia, honorze, mi∏oÊci, rodzinie i przyjaêni –
najwy˝szych wartoÊciach cenionych we wszystkich
kulturach. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury
„Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10
WYSTAWY, WARSZTATY, KONKURSY
● 14 (poniedzia∏ek) i 24 lutego (czwartek),
godz. 15.30–17.00
„Muzyka dla ka˝dego”- warsztaty muzyczne dla
m∏odzie˝y od 12 lat w ramach akcji „Zima w mieÊcie”. Zapraszamy wszystkich, którzy chcà sp´dziç
ciekawie czas i odkryç swoje umiej´tnoÊci w nauce
gry na instrumentach pod okiem muzyka (gra na pianinie, gitarze, instrumentach perkusyjnych). Zapisy
do 11.02.2011 r. – w∏asny instrument mile widziany.
Organizator: Klub Kultury „ZASTÓW”, ul. Lucerny 13.
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15 lutego (wtorek) i 22 lutego (wtorek),
godz. 17.15–18.45
„W Pracowni Mistrza Van Gogha”- warsztaty dla
dzieci w wieku 7–11 lat w ramach akcji „Zima
w mieÊcie”. Barwy, kolory, faktury i inne poj´cia
sztuki plastycznej nie b´dà obce uczestnikom
po zakoƒczeniu zaj´ç. Pod okiem artysty plastyka
powstanà obrazy, które uczestnicy zabiorà do domu.
Zapisy do 11.02.2011 r. Organizator: Klub Kultury
„ZASTÓW”, ul. Lucerny 13.
● 16 i 23 lutego (Êroda), godz. 15.30–17.00
„Taniec dla ka˝dego”- warsztaty taneczne dla m∏odzie˝y od 12 lat w ramach akcji „Zima w mieÊcie”.
Wystarczy za∏o˝yç wygodne buty, by nauczyç si´ taƒczyç tak jak Michael Jackson. DoÊwiadczenie w taƒcu
nie jest wymagane, bo pod okiem instruktora stworzymy ciekawà choreografi´. Zapisy do 11.02.2011 r. Organizator: Klub Kultury „ZASTÓW”, ul. Lucerny 13.
● 16 i 23 lutego (Êroda), godz. 17.15–18.45
„Taniec dla ka˝dego” – warsztaty taneczne dla
dzieci w wieku 7–11 lat w ramach akcji „Zima
w mieÊcie”. Wystarczy za∏o˝yç wygodne buty i do∏àczyç do nas! Poka˝emy podstawowe kroki taneczne, a nowe umiej´tnoÊci na pewno przydadzà si´
w karnawale. Zapisy do 11.02.2011 r. Organizator:
Klub Kultury „ZASTÓW”, ul. Lucerny 13.
● 18 (piàtek) i 21 lutego (poniedzia∏ek), godz.
17.30–20.30
Zrealizuj swoje marzenia i stwórz bi˝uteri´ – zapraszamy osoby doros∏e na szeÊciogodzinne warsztaty z „Tworzenia bi˝uterii” metodà jedno- i dwuig∏owà. Program warsztatów obejmuje wykonanie bransoletki, naszyjnika i pierÊcionka (uwaga: podczas
zaj´ç nie b´dziemy korzystaç z pó∏fabrykatów). Zaj´cia w ma∏ej grupie, zapisy trwajà do 15 lutego, koszt
udzia∏u w warsztatach 120 z∏. Organizator: Klub Kultury „ZASTÓW”, ul. Lucerny 13.
● 18 lutego (piàtek) godz. 17.00
Zabawa karnawa∏owa dla mieszkaƒców – pt.
„Black and white”. Obowiàzujàce czarno-bia∏e dodatki do stroju. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 14 lutego (poniedzia∏ek) godz. 16.00
„Orisa – ukryty klejnot Indii”. Orisa jest stanem
Indii obfitujàcym w pi´kne zabytki. ˚yjà tu te˝ plemiona pierwotnych mieszkaƒców Indii, w tym agresywne plemi´ Bonda, którego m´scy przedstawiciele zawsze noszà przy sobie ∏uk i strza∏y. Prelekcja pisarza i podró˝nika Krzysztofa Dworczyka wzbogacona zostanie pokazem slajdów. Organizator: Klub
Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
●

ZABAWY, TURNIEJE, INNE
● 14 lutego (poniedzia∏ek)
„Walentynki” impreza okolicznoÊciowa dla
uczestników zaj´ç. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 19 lutego (sobota) godz. 19.00
„Zabawa Walentynkowa” w sobotni wieczór,
przy znakomitej muzyce na ˝ywo, granej przez zespó∏ „Promile”, zapraszamy mieszkaƒców na zabaw´ tanecznà, jakiej nie mo˝e zabraknàç na tak wyjàtkowà okazj´. Jak zawsze mi∏a atmosfera i ciep∏y bufet b´dzie nas rozgrzewaç przez kilka godzin.
Wst´p 20 z∏. Rezerwacje stolików przyjmujemy do
dnia 11.02.2011 r. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 20 lutego (niedziela), godz. 10.00
III etap Turnieju Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo
Dzielnicy Wawer 2011. Turniej s´dziowany przez s´-

dziego PZBS W∏odzimierza Sucheckiego. Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 33.
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. „Moja choinka” – wystawa prac dzieci, Wyp. 59,
Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
5. Wystawa prac plastycznych dzieci ze Szko∏y Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej. Wypo˝yczalnia Nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
6. Micha∏ Elwiro Andriolli – wystawa rysunków,
Czytelnia Naukowa nr XIII, ul. Trawiasta 10.
●

● Spotkania z pisarzami:
1. „Âladami Micha∏a Elwiro Andriolliego” – spotkanie
z Robertem Lewandowskim, 24 lutego, g. 16.30,
Czytelnia Naukowa nr XIII, ul. Trawiasta 10.
2. Wyk∏ad Jacka Myszkowskiego pt. „Polskie kodeksy honorowe”, 3 lutego, g. 17.00, Wyp. 87,
ul. Trawiasta 10.
● Pogadanki:
1. „Uczuciowe Êredniowiecze” – wyk∏ad, 21 lutego,
godz. 12.00. Wyp. Nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
2. Dyskusyjny Klub Ksià˝ki – spotkanie, 14 i 28
lutego, prowadzenie Maria Chudoba, Anin, ul.
Trawiasta 10.
● Lekcje biblioteczne:
1. Lekcja biblioteczna „Najpi´kniejsze bajki Êwiata”
(25 lutego, godz. 10.00), Wyp. 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
2. Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I–VI SP, oddzia∏ dzieci´cy,
Anin, ul. Trawiasta 10.
3. Realizacja projektu edukacyjnego pt. „Je˝ycjada
– ksià˝ki pe∏ne ˝yciowych wartoÊci” w kl. V SP
– lekcja biblioteczna, oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul.
Trawiasta 10.
4. Lekcja dla przedszkolaków „Odkrywamy ró˝norodnoÊç Êwiata: nauka poprzez zabaw´” (14 lutego,
g. 9.30), Wyp. 121, Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1.
● G∏oÊne czytanie:
1. „Królowa Êniegu” – czytanie i rysowanie (9, 23
lutego, godz. 10.00). Wyp. 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10 .
2. „Bajki mamy Wrony” Ma∏gorzaty Strza∏kowskiej
w piàtki (7, 14, 21, 28 lutego, godz. 13.00–13.30),
Wypo˝yczalnia Nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
3. G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Ilustrowana
Ksi´ga BaÊni”:
- 15 lutego (wtorek), godz. 13.00 – „Sinobrody”
– baÊƒ francuska,
- 22 lutego (wtorek), godz. 13.00 – „Bliêniaki”
– baÊƒ kongijska (zairska).
- 18 lutego (piàtek), godz. 16.30 – „Roszponka”
– baÊƒ niemiecka,
- 25 lutego (piàtek), godz. 16.30 – „Drzwi do
serca” – baÊƒ fiƒska.

Opowiada Neil Philip, oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul.
Trawiasta 10 .
● Warsztaty plastyczne:
1. Wykonywanie masek balowych – warsztaty dla
dzieci (4 i 18 lutego, godz. 17.00) Wyp. 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
2. Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku
5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30, oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.

3. „Brykajàce Maluszki” – zaj´cia ruchowe dla
dzieci wieku 1–3 lata – ka˝dy wtorek, w godzinach 10.00–11.00, oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul.
Trawiasta 10.
●

Warsztaty Integracyjne dla Niepe∏nosprawnych
Intelektualnie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjació∏
Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym „Chata z Pomys∏ami”. 17 i 24 lutego (czwartek, godz.
11.00), oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.

● Konkursy/ Testy/Quizy:
1. „Znaszli ten kraj?” – quiz geograficzny, Wyp.
Nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14.
2. Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka dla m∏odzie˝y
w wieku 11–12 lat na podst. ksià˝ki „Zew krwi”
Jacka Londona, oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul.
Trawiasta 10 .
èród∏o:
Wydzia∏ Kultury
Urz´du Dzielnicy Wawer

(Êmiech). Jednak jakby ktoÊ chcia∏
z nami zagraç, zapraszamy na prób´.
Ju˝ wiem, ˝e spotykacie si´ na
próbach raz, dwa razy w tygodniu, a co z koncertami?
Rzadko koncertujemy, robimy to kilka razy w roku. Mamy grono wiernych s∏uchaczy, na których
zawsze mo˝emy liczyç. Gramy muzyk´ w 100%
na ˝ywo, na swoim sprz´cie, i robimy to tylko i wy∏àcznie dla przyjemnoÊci. Granie dla kogoÊ na ˝ywo
jest niepowtarzalnym wra˝eniem dla wykonawcy.
Korzystajàc z okazji, mo˝e zaprosimy czytelników WiadomoÊci Sàsiedzkich na Wasz koncert?
OczywiÊcie. W najbli˝szym czasie koncertowaç b´dziemy 5 marca o godz. 19 w pubie Prowincja przy ul. Mrówczej 10. Proponujemy sp´dzenie wieczoru w mi∏ej i niepowtarzalnej atmosferze, a szczególnie zapraszamy mi∏oÊników rocka i bluesa.
Naszymi czytelnikami sà te˝ organizatorzy imprez masowych w Wawrze,
a mo˝e fajnie by by∏o zagraç na pikniku
Wawra?
MyÊl´, ˝e to bardzo dobry pomys∏, aby
zespó∏ z Wawra by∏ jednym z uczestników
takiego wydarzenia i zagra∏ dla mieszkaƒców naszej dzielnicy.
Jakie plany na przysz∏oÊç?
Mamy w naszym repertuarze kilkadziesiàt
utworów. Rozpocz´liÊmy tak˝e prac´ nad naszà
pierwszà p∏ytà. ChcielibyÊmy w koƒcu nagraç
p∏yt´ dla nas i dla naszych znajomych i przyjació∏, którzy coraz cz´Êciej dopytujà si´ o nià.
Wspaniale si´ rozmawia∏o, i ˝ycz´ Wam,
aby nasi czytelnicy, mieszkaƒcy Wawra i okolic, przybywali t∏umnie na Wasze koncerty.

Rockowo-bluesowe brzmienie Wawra
Odwiedzi∏em na próbie zespó∏, którego cz∏onkami sà
muzycy urodzeni w Wawrze.
Po próbie z pe∏nym przekonaniem mog´ napisaç, ˝e poziom muzyczny oraz zgranie
zespo∏u sà profesjonalne.
Trzon grupy zna si´ od szko∏y podstawowej. Przez te
wszystkie lata próbowali graç, ale problemem by∏
zawsze brak czasu, jednak od ponad pi´ciu lat grajà rocka i bluesa. Jak sami mówià: Dopiero teraz,
po d∏ugich latach przerwy, w których wa˝niejsze by∏o ustabilizowanie finansowe i wychowywanie dzieci, mamy czas na oddanie
si´ naszej pasji – muzyce.
Zespó∏ sk∏ada si´ z szeÊciu instrumentalistów: Wojtek Lenarski – gitara; Krzysztof
Urbaƒski – gitara, wokal; Andrzej Michniewicz
– gitara, wokal; Stanis∏aw Pi´tka – klawisze,
wokal; Konrad Grajwoda – gitara basowa; Ryszard Sternak –perkusja.
Po próbie przeprowadzi∏em z muzykami
krótkà rozmow´:
Jak si´ nazywa Wasz zespó∏?
Nasza grupa nazywa si´ Wawer Blues Band.
NazwaliÊmy si´ tak, poniewa˝ mieszkamy
w Wawrze od urodzenia i lubimy promowaç to
wspania∏e miejsce.
Jaka muzyk´ gracie, czym si´ inspirujecie
w jej tworzeniu?
Mówiàc ogólnie gramy muzyk´ lat 60. i 70.,
wykonujemy nasze aran˝acje znanych i mniej
znanych utworów, ale te˝ tworzymy kompozycje
ca∏kowicie w∏asne. Ka˝dy z nas ma swoich ulubionych wykonawców, ale myÊl´, ˝e jak wymieni´ takie nazwiska jak BB King, Stevie Ray Vau-

ghan, Jimi Hendrix, Buddy Guy, to b´dzie to, co
nas na pewno ∏àczy.
Narazimy si´ mo˝e m∏odym czytelnikom gazety,
ale nie sà nam bliskie nurty wspó∏czesnej muzyki
rozrywkowej takiej jak Hip-Hop, Rap, Metal.
Co jeszcze mo˝na powiedzieç o waszym repertuarze?
Repertuar jest w po∏owie nasz w∏asny, a w po∏owie zapo˝yczony, czyli covery.
Stanis∏aw Pi´tka: musz´ dodaç, ˝e teksty do
piosenek, które wykonuj´, pisze moja ˝ona Iza,
za co chcia∏em jej bardzo podzi´kowaç.

Opowiedzcie coÊ wi´cej o sk∏adzie zespo∏u.
Sk∏ad jest w 100% m´ski, Êrednia wieku w zespole to oko∏o 55 lat, wyjàtkiem jest Konrad, który obni˝a nam zdecydowanie Êrednià.
Trzon zespo∏u jest bardzo stabilny, nowym nabytkiem jest Konrad – gitara basowa. Kilka miesi´cy temu do∏àczy∏ do nas tak˝e Andrzej, który
znaczàco wzmocni∏ nas w kierunku blue-sowym.
Czy brakuje wam w zespole jeszcze jakiegoÊ instrumentu?
Przyda∏by nam si´ w zespole jakiÊ d´ciak (saksofon, tràbka), ale wszyscy dobrzy sà ju˝ zaj´ci

Kontakt do zespo∏u – wojciechlenarski@wp.pl
Krzysztof Daniluk
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Klub Kultury ,,Marysin”
Karnawa∏owe rytmy
Dnia 15 stycznia w Klubie Kultury „Marysin”
odby∏ si´ karnawa∏owy bal dla dzieci.
Tematem balu by∏y Hawaje. GoÊcie zostali
przywitani tradycyjnym „aloha” i wiankiem
z kwiatów na szyj´. Wyruszyli w dalekà podró˝
statkiem dowodzonym przez kapitana Sztormika

i Wró˝k´. Po drodze zatrzymywali si´ w portach
ró˝nych paƒstw, a˝ dotarli do wysp Hawajskich.
A podró˝ by∏a bardzo d∏uga. P∏yn´liÊmy przez
paƒstwa Europy, Azji, Ameryki i Afryki. W ka˝dym porcie uczestnicy balu musieli zataƒczyç taniec narodowy kraju, do którego zawita∏ statek.
Nie zabrak∏o te˝ konkursów dla dzieci i rodziców.
Na koƒcu tej podró˝y by∏y wyspy hawajskie.
W goràcych rytmach taƒca hula na parkiecie hulali i doroÊli, i dzieci. Klimat panowa∏ naprawd´
tropikalny. Nast´pny taki bal za rok – aloha!

Zima w mieÊcie

Koncert noworoczny
Dnia 15 stycznia w Klubie Kultury „Marysin”
odby∏ si´ koncert noworoczny dla mieszkaƒców
pt. „Taki pi´kny wieczór”.
W programie koncertu us∏yszeliÊmy najpi´kniejsze arie operetkowe (kompozytorów: Kalmana, Lehara, Straussa) w wykonaniu solistów operetki warszawskiej: Jerzy
Ostapiuk – bas, Beata ˚elazek – sopran, Roman Redelbach – baryton,
Ewa Michalak – akompaniament. ArtyÊci w mgnieniu oka oczarowali publicznoÊç Êpiewajàc m.in. arie: „Mi∏oÊç to
niebo na ziemi” z operetki „Paganini”,
„Pardon, madame” z operetki „Wiktoria
i jej huzar”, „Nie, margrabio, nie”
z operetki „Zemsta nietoperza” oraz
wiele innych pi´knych arii.
Bogus∏aw Kaczyƒski pisa∏: „Operetka
sta∏a si´ narodowà sztukà Polaków”. To
prawda – bo choç nie wydaliÊmy ˝adnego kompozytora na miar´ Straussa czy
Lehára, to przecie˝ polscy Êpiewacy operetkowi
Êwi´cili triumfy na ca∏ym Êwiecie, a sam gatunek jeszcze do niedawna by∏ niezmiernie popularny wÊród wszystkich warstw spo∏ecznych.
PublicznoÊç przez ca∏y koncert bawi∏a si´ naprawd´ znakomicie, o co zadba∏ te˝ prowadzàcy
koncert Jerzy Ostapiuk. ArtyÊci bisowali 3 razy.
Szkoda, ˝e obecnie tak rzadko mo˝na s∏uchaç
tych pi´knych dzie∏ muzycznych.
Ewa Laskowska

Klub Kultury „Zastów”

XV Ogólnopolski Przeglàd Piosenki Dzieci´cej
i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”
Cel przeglàdu:
• Poszukiwanie talentów, umo˝liwienie prezentacji i dalszego rozwoju.
• Zaprezentowanie dorobku dzieci´cych i m∏odzie˝owych zespo∏ów wokalnych dzia∏ajàcych
w placówkach kultury, szko∏ach oraz placówkach oÊwiatowo-kulturalnych i innych.
Uczestnicy przeglàdu:
• indywidualni,
• zespo∏y wokalne dzia∏ajàce w przedszkolach,
szko∏ach, Êwietlicach, klubach, placówkach
kultury, placówkach wychowawczych i innych (zespó∏ mo˝e si´ sk∏adaç z minimum 3
a maximum 10 osób).
PRZEGLÑD NIE DOTYCZY DUETÓW I CHÓRÓW!
Kategorie wiekowe uczestników:
– od 4 do 5 lat,
– od 6 do 7 lat,
– od 8 do 10 lat,
– od 11 do 13 lat,
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– od 14 do 16 lat,
– od 17 do 20 lat,
– od 21 i powy˝ej.
Kryteria oceny:
• dobór repertuaru,
• indywidualne podejÊcie do interpretacji utworu,
• muzykalnoÊç,
• wyczucie rytmu,
• dykcja,
• ogólny wyraz artystyczny.
Karty zg∏oszeƒ prosimy przesy∏aç na adres:

Klub Kultury „Zastów”
ul. Lucerny 13, 04-687 Warszawa
faks 22 815-67-63
klub@kkzastow.com
wype∏nione pismem drukowanym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2011 r.
Decyduje data wp∏ywu do organizatora.

Dla dzieci, które sp´dzà tegoroczne ferie
zimowe w domu, Dzielnica Wawer we wspó∏pracy ze szko∏ami i klubami kultury przygotowa∏a moc atrakcji. W dniach od 14 do 25 lutego nasze pociechy b´dà mog∏y ciekawie
sp´dziç czas pod okiem wykwalifikowanych
opiekunów i instruktorów.
Prezentujemy list´ placówek bioràcych
udzia∏ w programie „Zima w mieÊcie 2011”
wraz z telefonami, pod którymi mo˝na uzyskaç szczegó∏owe informacje. Zestawienie
tabelaryczne z wykazem zaj´ç mogà Paƒstwo pobraç ze strony www Urz´du Dzielnicy Wawer: www.wawer.warszawa.pl
Dzielnicowi koordynatorzy „Zimy w MieÊcie 2011”: Anna Sobczak, (22) 443 68 92,
Kazimierz W∏odarczyk, (22) 443 69 03.
• Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
Osoba odpowiedzialna: Joanna Pobudkiewicz, (22) 612 62 44.
• Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 33.
Osoba odpowiedzialna: Miros∏aw Perzyƒski, (22) 815 41 40, 691 032 437.
• Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
Osoba odpowiedzialna: Alicja Domaradzka,
(22) 615 73 28
• Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
Osoba odpowiedzialna: Iwona Leszczyƒska,
(22) 612 63 85
• Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
Osoba odpowiedzialna: Aleksandra Mostowska, (22) 815 67 63
• OSiR Wawer – P∏ywalnia Anin, ul. V Poprzeczna 22.
Osoba odpowiedzialna: Konrad Kurek,
(22) 443 00 93
• OSiR Wawer – Wielofunkcyjny Obiekt Sportowy „SYRENKA”, ul. Starego Doktora 1.
Osoba odpowiedzialna: Wojciech Zawadzki
• Hala Sportowa OSiR Wawer, ul. Poezji 5.
Osoba odpowiedzialna: Martyna Wàsowska
• Na bezp∏atne warsztaty taneczne w czasie
ferii (przy zapisie do 14.02) zaprasza równie˝
Szko∏a Taƒca Nowoczesnego V-DANCE, ul.
Obszarowa 2, kontakt: (22) 872 05 98.
Hanna Kowalska
Przes∏uchania konkursowe odb´dà si´
w dniach 12 (sobota), 13 (niedziela), 14 (poniedzia∏ek) marca 2011 r. O godzinach przes∏uchaƒ
w poszczególnych kategoriach wiekowych poinformujemy na naszej stronie internetowej
www.kkzastow.com w dniu 3 marca 2011 r.
(czwartek). Protokó∏ obrad jury zostanie zamieszczony na naszej stronie internetowej w dniu
23 marca 2011 r. (Êroda). Koncert laureatów odb´dzie si´ w dniu 3 kwietnia 2011 r.
KKZ
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Stacja Falenica

„Graj dudka, graj” – (p)o kol´dzie
W niedziel´ 23 stycznia sala kinowa Stacji Falenica na godzin´ zamieni∏a si´ w dawnà wiejskà
gospod´, zaÊ my, goÊcie, mogliÊmy poczuç si´
gospodarzami. Siedzàc w wygodnych fotelach
przyjmowaliÊmy i s∏uchaliÊmy grupy przebieraƒców – kol´dników, którzy zaszczycili nas tradycyjnym ludowym widowiskiem, po∏àczonym ze
Êpiewem i taƒcem.
WÊród tancerzy i Êpiewaków, b´dàcych zarazem
amatorskimi aktorami, nie zabrak∏o rogatej kozy,
Heroda w koronie, Êmierci z kosà w bia∏ej masce
oraz ˚yda. Pojawianiu si´ kolejnych postaci
na pierwszym planie towarzyszy∏y kol´dy, ludowe
przyÊpiewki i pokrzykiwania, a tak˝e instrumenty
– skrzypce i akordeon. Postaç, o której w danym
momencie by∏a mowa w widowisku, na krótkà
chwil´ stawa∏a si´ przewodnikiem chóru.
Na poczàtku przedstawiono radosnà nowin´:
w Betlejem narodzi∏ si´ Pan Jezus. Przodownikiem chóru jest koza i chodzi po proÊbie.
Dla ukazania dramatycznej historii rzezi niewiniàtek zaproszono Heroda na przygotowane
wczeÊniej krzes∏o. Po okrutnego króla za chwil´
przybiega upiorna Âmierç. Na zakoƒczenie wàtków fabularnych odbywa si´ taniec, najpierw
w kó∏ku, kolejno w parach, do tytu∏owej kol´dy:
„Jam jest dudka Jezusa ma∏ego,
B´d´ Mu gra∏a z serca ochotnego.
Graj dudka, graj Panu, graj.
Zagram Panu w koz∏owe dudeczki,
Dla Jezusa i dla Panieneczki.
Graj dudka, graj Panu, graj...”
Chór Êpiewem zaprasza ˚yda, taƒczàc przywo∏uje do siebie tak˝e dzieci i inne osoby z publicznoÊci. Tak jak w mistycznych obrz´dach chasydzkich, pieÊƒ wykonywana jest coraz szybciej.
Wykonawcy klaszczà i przechodzà jakby w trans.
Na koniec jest czas na kolejnà porcj´ „gospodarskich” ˝yczeƒ, podzi´kowanie i powinszowanie.
„Graj dudka, graj” – spektakl s∏owno-muzyczny Teatru Klamra – nawiàzywa∏ do wielu tradycji
ludowych. Przede wszystkim kol´dy. Poczàtkowo tak nazywano w Polsce pieÊni noworoczne,
sk∏adajàce si´ z trzech cz´Êci: ˝yczeƒ powodzenia, szcz´Êcia i urodzaju, proÊby o datek, wreszcie podzi´kowania za noworoczny dar. Historyczna (wywodzàca si´ ze Êredniowiecznych
misteriów koÊcielnych o Bo˝ym Narodzeniu) jest
równie˝ tradycja obchodów kol´dniczych,
do których w szczególnoÊci odwo∏ywa∏o si´ widowisko. W´drujàce grupy ró˝ni∏y si´ mi´dzy
sobà strojami, akcesoriami i repertuarem przedstawianych scenek, tworzàc tradycj´ regionalnà.
Osobny zwyczaj stanowi∏y Herody, obchodne
przedstawienia o królu Herodzie (wnoszenie tronu, rzeê niewiniàtek, skazanie Heroda na piek∏o),
które z czasem wesz∏y do repertuaru kol´dników. ObecnoÊç w Polsce Êrodowisk ˝ydowskich
zaowocowa∏a powszechnà znajomoÊcià elementów ich kultury. Stàd w spektaklu – oprócz
postaci ˚yda – chasydzki Êpiew i taniec.
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Tradycja obchodów kol´dniczych w Polsce
pozwoli∏a na wykreowanie oryginalnego teatru
ludowego, który jeszcze w XX wieku, w okresie
mi´dzywojennym i tu˝ po wojnie, odgrywa∏
istotnà rol´ towarzyskà i spo∏ecznà przede
wszystkim na wsi. Wiele z tych amatorskich teatrów zlikwidowano, ale na gruncie ludowych inspiracji powstawa∏y niekiedy nowe, niekiedy
tworzone przez artystów z miasta, tak jak Teatr
Wiejski W´gajty. Spektakl „Graj dudka, graj” historià si´ga 2003 roku, kiedy to aktorzy Teatru
Klamra uczestniczyli w warsztatach kol´dniczych organizowanych przez W´gajty. Wówczas
Klamra przej´∏a od Teatru W´gajty tradycj´ kol´dowania i od tej pory w´druje z kol´dà do wielu
miejsc, równie˝ do domów prywatnych, zgodnie
z tradycjà kol´dniczà. Natomiast Nela i Daniel
Brzeziƒscy, aktorzy Teatru W´gajty, od tego czasu zwiàzali si´ z Klamrà na dobre.
Teatr Klamra istnieje ju˝ 12. rok, dzia∏a w ramach Stowarzyszenia „Chata z pomys∏ami”
i ma siedzib´ w Aninie. Aktorami Klamry sà osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, animatorkami – absolwentki warszawskiej Akademii
Teatralnej, Wydzia∏u Wiedzy o Teatrze. Oprócz
widowisk kol´dniczych Teatr Klamra wielokrotnie wystawia∏ równie˝ misterium wielkanocne
„Tajemnica Zmartwychwstania”. Prowadzàcy

czerpià scenariusze kolejnych spektakli tak˝e
z literatury pi´knej – przedstawienie „Inny Anio∏”
to interpretacja wiersza Herberta. Jednak najistotniejszym tworzywem w pracy teatralnej jest
dialog z aktorami. Dla nich teatr jest wa˝nà próbà samorealizacji i integracji spo∏ecznej. Ich
emocje i najbardziej osobiste prze˝ycia w sposób szczególny znalaz∏y ujÊcie w przedstawieniu
inspirowanym ich w∏asnym ˝yciem, zatytu∏owanym „Historie dzieciƒstwa”.
Po widowisku Teatru Klamra na scenie Stacji
zaprezentowa∏a si´ inna grupa artystów z Chaty, zespó∏ muzyczny „Tika∏a Band”. Tworzony
jest przez uczestników dzia∏ajàcego przy „Chacie z pomys∏ami” Ârodowiskowego Domu Samopomocy. Zespó∏ prowadzi multiinstrumentalista Gwidon Cybulski. Wykonawcy grajà na
afrykaƒskich instrumentach, przede wszystkim
balafonie i ró˝nego rodzaju przeszkadzajkach.
Wspólnie z publicznoÊcià muzycy wykonali pi´ç
kol´d, tym razem funkcjonujàcych w repertuarze wspó∏czesnym.
Przedstawione wydarzenia na Stacji Falenica
stanowi∏y rodzaj niecodziennego, niekomercyjnego spotkania (dochód z biletów przeznaczono
na dzia∏alnoÊç Teatru Klamra). Uczestniczy∏y
w nim ca∏e rodziny, doskonale by∏o odebrane
przez pokolenie dziadków, rodziców oraz dzieci.
W´drówka przez tradycj´ i histori´ misteriów
Bo˝onarodzeniowych, autentycznoÊç aktorów
i wspólny Êpiew stanowià niezapomniane wra˝enie tych krótkich chwil.
Joanna Czy˝

Zrealizuj swoje marzenia
i stwórz bi˝uteri´!!!
Klub Kultury „Zastów”
zaprasza osoby doros∏e na
szeÊciogodzinne warsztaty
z „Tworzenia bi˝uterii”
metodà jedno i dwuig∏owà.
Program warsztatów
obejmuje wykonanie
bransoletki, naszyjnika
i pierÊcionka.
Termin warsztatów to 18.02 (piàtek) oraz
21.02 (poniedzia∏ek), godz. 17.30–20.30
Zaj´cia w ma∏ej grupie, zapisy trwajà do 15.02.2011 r.
Koszt udzia∏u w warsztatach 120 z∏

Klub Kultury „Zastów”
ul. Lucerny 13, 04-687 Warszawa
klub@kkzastow.com

Pastorzy wÊród drzew
Wielki (jak na okoliczne standardy) kompleks
bia∏ych budynków z czerwonà dachówkà po∏o˝onych w g∏´bi posesji przy ul. Szczytnowskiej róg
˚areckiej jest znany potocznie jako „BaptyÊci”. I faktycznie w∏aÊcicielem terenu jest KoÊció∏
ChrzeÊcijan Baptystów w RP. Ale ma∏o kto wie,
co dok∏adnie (poza dobrze widocznà Êwiàtynià)
znajduje si´ za p∏otem z desek i klinkieru. Sà tylko tajemnicze drogowskazy ze skrótem W.B.S.T.
Wy˝sze Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie-RadoÊci dzia∏a w kompleksie
od 18 IX 1994 roku. Jest to szko∏a kszta∏càca
pastorów i misjonarzy uprawniona do nadawania tytu∏u naukowego licencjata teologii baptystycznej. Seminarium jest tak˝e miejscem konferencji i kursów. Jak czytamy w artykule autorstwa Pana doktora Andrzeja Seweryna, obecnego rektora uczelni, opublikowanym w wewnàtrzkoÊcielnym piÊmie „S∏owo Prawdy”, przytulona
do radoÊciaƒskich lasów szko∏a wykszta∏ci∏a
wielu kaznodziejów zas∏u˝onych dla KoÊcio∏a
ChrzeÊcijan Baptystów, a tak˝e duchownych innych koÊcio∏ów ewangelikalnych (KoÊcio∏a ZielonoÊwiàtkowców, Biblijnego KoÊcio∏a Baptystycznego czy KoÊcio∏a Wolnych ChrzeÊcijan).
W ww. artykule czytamy te˝ o pr´˝nej dzia∏alnoÊci seminarium na polu wydawnictw naukowych, a tak˝e o licznych kontaktach zagranicznych W.B.S.T. Jednà z cz´Êci szko∏y jest te˝
Instytut Studiów ˚ydowskich, który przybli˝a

studentom kultur´ Izraela oraz jej wp∏yw na kultur´ europejskà, a tak˝e odgrywa wa˝nà rol´
w dialogu chrzeÊcijaƒsko-judaistycznym.
Jak wy˝ej wspomnia∏em, samo seminarium
powsta∏o w roku 1994, jednak˝e zwiàzki baptystów ze Zbójnà Górà sà o wiele starsze. Dzia∏ka,
na której dziÊ wznoszà si´ zabudowania seminarium, nale˝y do baptystów od lat dwudziestych.
W latach 1923–1929 w stojàcej tam wówczas
drewnianej willi „Betel” mieÊci∏a si´ Szko∏a Biblijna
KoÊcio∏a, w której odbywa∏y si´ kursy teologiczne
dla przysz∏ych pastorów oraz kursy dyrygenckie
dla kierowników koÊcielnych zespo∏ów muzycznych. S∏uchaczami byli w niej Polacy i Ukraiƒcy,
a tak˝e ˚ydzi, którzy przyj´li wiar´ baptystycznà.
Willa sta∏a do lat dziewi´çdziesiàtych, kiedy to ze
wzgl´du na z∏y stan techniczny zosta∏a rozebrana w ramach prac nad obecnymi budynkami.
Warto napisaç teraz o samych baptystach.
Pierwsze zbory, czyli wspólnoty baptystyczne,
powsta∏y w XVII w. na Wyspach Brytyjskich. Do
Polski baptyzm dotar∏ w wieku XIX. Podstawowe
idea∏y tego wyznania przedstawiajà poni˝sze cytaty ze strony internetowej W.B.S.T.:
BaptyÊci znani sà na ca∏ym Êwiecie – poza
swojà misjà religijnà – z:
• energicznej dzia∏alnoÊci edukacyjnej i charytatywnej,
• krzewienia idea∏ów demokracji oraz zasady
rozdzia∏u KoÊcio∏a i paƒstwa,

jest tu o ka˝dej porze roku – na wiosn´ zakwitajà
∏any konwalii, gwiazdnice, zawilce. Niestety, podoba si´ to równie˝ komarom, których urodzaj jest
zadziwiajàcy. Dlatego polecam zimowy spacer.
Drogi sà szerokie, wi´c nie grozi nam przeciskanie
si´ pod oÊnie˝onymi ga∏´ziami. Po oko∏o 900 m
szlak skr´ca na po∏udnie, tzw. Linià Szlabanowà.
Przekraczamy niewielkà wydm´, pozostawiajàc
skr´cajàcy na wschód szlak. Po drodze mijamy
fragment Êcie˝ki zdrowia – drewniane przyrzàdy
gimnastyczne. Dochodzimy do ul. Bronis∏awa
Czecha. Stàd powrót autobusem – przystanek
na ˝àdanie 730, 722 i 720.

W królewskim lesie

KoÊció∏ w stylu modernistycznym, elewacja
ozdobiona rzeêbami Xawerego Dunikowskiego.
Z jego wysokiej wie˝y we wrzeÊniu 1939 r. Adolf
Hitler obserwowa∏ obl´˝enie Warszawy.
Niedaleko wejÊcia do lasu cmentarz, na którym spoczywajà m.in. ofiary tzw. Zbrodni Wawerskiej – masowego mordu, którego Niemcy
dokonali na mieszkaƒcach Wawra.
Zielony szlak, którym w´drujemy, prowadzi
wzd∏u˝ pó∏nocnej granicy rezerwatu. Las jest ostojà dla borsuka, kuny leÊnej, kilku gatunków dzi´Ma∏gorzata Matyka
cio∏ów, puszczyka i wielu innych zwierzàt. Rezerwat chroni pozosta∏oÊci dawnej puszczy.
Dobrze zachowane
wiekowe lasy d´bowo-lipowo-grabowe, znajdujàce si´ w granicach
◆ PE¸EN ZAKRES US¸UG
dwumilionowego mia◆ RZETELNA OBS¸UGA
sta, to rzadkoÊç na
skal´ europejskà. Ka˝◆ KONKURENCYJNE CENY
dy, kto letnim poran◆ 20 LAT DOÂWIADCZENIA
kiem przechodzi przez
◆ DOGODNY DOJAZD
skrzy˝owanie z ulicà
Kajki, poczuje zapach
wilgotnego, natlenioneTel. 22 615-51-75, 0-601-306-386
go powietrza, które p∏ywww.telja.pl
nie z Lasu Sobieskiego
Warszawa
– RadoÊç, ul. Wilgi 39a
na Warszaw´. Pi´knie

BIURO RACHUNKOWE

T EL J A

Choç dnia ju˝ nieco przyby∏o, to jednak wcià˝
szybko robi si´ ciemno. Na dodatek tak ma∏o
mamy s∏oƒca. W lutym najcz´Êciej marzymy ju˝
o wioÊnie, choç nierzadko to w∏aÊnie wtedy
mróz trzyma mocno. Dlatego wybra∏am krótkà,
liczàcà nieca∏e 2,5 km tras´. W sam raz na rodzinny spacer lub na biegówki.
Rezerwat im. Króla Jana III Sobieskiego, po∏o˝ony pomi´dzy ulicà Bronis∏awa Czecha a KoÊciuszkowców, administracyjnie w granicach Marysina Wawerskiego. Rezerwat ma co prawda
charakter zamkni´ty i na jego teren nie wejdziemy,
jednak proponowana trasa spacerowa wzd∏u˝ jego pó∏nocnej i wschodniej granicy pozwoli choç
troch´ podejrzeç uroki tego pi´knego lasu.
Ca∏y obszar Lasu Jana III Sobieskiego, zwanego równie˝ Lasem Wilanowskim, liczy ponad
500 ha, z czego ochronà rezerwatowà obj´to
1/5 powierzchni. Nazwa „Wilanowski” nawiàzuje do historycznych dóbr wilanowskich, które
powsta∏y wokó∏ pa∏acu króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. W latach 30. ubieg∏ego wieku,
ich ówczesny w∏aÊciciel, hrabia Adam Branicki,
borykajàc si´ z k∏opotami finansowymi, darowa∏
lasy wawerskie Skarbowi Paƒstwa.
Rozpoczynamy od strony ul. KoÊciuszkowców,
vis-a-vis koÊcio∏a i klasztoru sióstr Felicjanek.
Siostry prowadzà tu przedszkole, szko∏´, Êwietlic´ socjoterapeutycznà i jad∏odajni´ dla ubogich.

• walki z dyskryminacjà religijnà, rasowà
i p∏ciowà,
• wspó∏pracy w powy˝szych zakresach z ludêmi dobrej woli, zw∏aszcza zaÊ z przynale˝àcymi do innych wyznaƒ Êwiadomymi naÊladowcami Jezusa.
Oraz:
• Biblijna orientacja chrzeÊcijan baptystów
sprawia, ˝e podkreÊlajà oni prawdy chrzeÊcijaƒstwa apostolskiego zapomniane lub rzadko
przestrzegane gdzie indziej.
• Twierdzà, ˝e zbawienie jest darem ∏aski Bo˝ej
i nie mo˝e byç wys∏u˝one przez ˝adne uczynki,
rytua∏y czy samà przynale˝noÊç wyznaniowà.
Dane jest ono w ukrzy˝owanym i zmartwychwsta∏ym Chrystusie, a mo˝e byç przyj´te tylko
przez szczerà i ufnà wiar´ opami´tujàcego si´
z grzechu cz∏owieka.
• Nawo∏ujà tak˝e wszystkich do Êwiadomego
i zdecydowanego oddania serca Jezusowi
Chrystusowi, w celu otrzymania odpuszczenia grzechów i stania si´ autentycznym
– a nie tylko z metryki – chrzeÊcijaninem.
Tak oto w Wawrze w cieniu sosen i brzóz oraz
w sàsiedztwie wielkiej szkó∏ki leÊnej b´dàcej
wspania∏ym miejscem do obserwowania zachodów s∏oƒca, na jesieni zaÊ przypominajàcej uj´cia z filmów Bergmana czy Yasujiro Ozu (a wi´c
w bardzo refleksyjnej scenerii) trwa edukacja
kolejnych pokoleƒ kaznodziejów którym w imieniu Redakcji „WWS” ˝ycz´ jak najlepszych wyników w nauce.
Tomasz A. J. C. Szymaƒski
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dy moralne i inne pozytywne
cechy i praktyczne umiej´tnoÊci. W Szkole Podstawowej
nr 86 staramy si´ podejmowaç wysi∏ki zmierzajàce
do wszczepiania m∏odemu
pokoleniu szacunku do osób starszych. Robimy
to na ró˝ne sposoby. W tym roku serdeczne wyrazy wdzi´cznoÊci za mi∏oÊç, dobroç i poÊwi´cenie sk∏adaliÊmy dziadkom równie˝ podczas uroczystego Dnia Babci i Dziadka.
PrzygotowywaliÊmy si´ do tego dnia bardzo starannie, uczyliÊmy ról, robiliÊmy dekoracje, a gdy
oczekiwany dzieƒ przyszed∏, zaproszeni przez
uczniów seniorzy rodów zasiedli na sali przy pi´knie udekorowanych stolikach, na których m.in.
znaleêç mo˝na by∏o wyÊmienite ciasta i napoje.
Gdy wszyscy zaj´li miejsca, rozpocz´∏a si´ oficjalna cz´Êç uroczystoÊci. Uczennica wyst´pujàca jako przedstawicielka Rady Samorzàdu Uczniowskiego przywita∏a
wszystkich obecnych i zaprosi∏a
do obejrzenia wyst´pów dzieci.
Na sali zapanowa∏a cisza i wszyscy
skupili uwag´ na przygotowanym
przez m∏odych artystów przedstawieniu. Dziadkowie mogli w nim
us∏yszeç pi´knie deklamowane
wiersze oraz piosenki mówiàce
o mi∏oÊci wnuków do swoich babç

Babcia i Dziadek
– nasi niezastàpieni
„Ile gwiazd na niebie lÊni
Tyle przynieÊ Nowy Roku
Naszym drogim Babciom, Dziadkom
Jasnych i szcz´Êliwych dni...”
Babcia i Dziadek – to dwie osoby, które kojarzà
si´ z dobrocià i mi∏oÊcià. To przecie˝ oni zawsze
znajdujà czas na to, by pobyç z wnukami. Wi´kszoÊç z nas, patrzàc na swoje ˝ycie, ma poczucie, ˝e wiele zawdzi´cza swojej babci lub dziadkowi. Dzi´kujemy im za opiek´, wychowanie, patriotyzm, wiar´, pracowitoÊç, obowiàzkowoÊç, zasa-

i dziadków. Wyst´powa∏y dzieci, ale i seniorzy zostali zaproszeni do zabawy – wspólnie z wnukami
pokazywali ró˝ne taneczne ruchy do piosenki,
pi´knie odÊpiewali kilka utworów karaoke, a tak˝e
wzi´li udzia∏ w konkursie plastycznym z nagrodami, w którym z zas∏oni´tymi oczami musieli narysowaç swojego wnuczka lub wnuczk´. Na koniec
ka˝dy obecny na sali dziadek i ka˝da babcia
otrzymali od wnuków prezenty w postaci pi´knie
pomalowanych drewnianych domków.
Impreza przygotowana przez uczniów i nauczycieli zosta∏a pozytywnie odebrana przez Êrodowisko lokalne i bardzo podoba∏a si´ uczestniczàcym
w niej babciom i dziadkom. Ju˝ dziÊ zapraszamy
wszystkich na kolejny uroczysty Dzieƒ Babci
i Dziadka do Szko∏y Podstawowej nr 86 w Warszawie-Wawer.
Joanna ¸opaciƒska-Tkaczuk

LeÊny zakàtek – wieÊci z Przedszkola nr 85
Podejmowanie kolejnych wyzwaƒ, aktywnoÊç i inspiracja stanowià sta∏e i nieod∏àczne motto, jakim
kieruje si´ personel Przedszkola nr 85 „LEÂNY ZAKÑTEK”. Majàc na uwadze nadrz´dnà misj´ przedszkola
obejmujàcà dzia∏alnoÊç wychowawczà i dydaktycznà
skierowanà dla naszych dzieci, poszukujemy nowych,
innowacyjnych form edukacji, dostosowujàc naszà
ofert´ programowà do wspó∏czesnych wyzwaƒ edukacyjnych, potrzeb dzieci i oczekiwaƒ rodziców.
Przyk∏adem naszej aktywnoÊci by∏a przeprowadzona w grudniu 2010 r. akcja Szlachetna paczka,
której nadrz´dnà ideà jest udzielenie pomocy wybranej, najbardziej potrzebujàcej pomocy, rodzinie.
SpoÊród wielu rodzin oczekujàcych pomocy, ewidencj´ których prowadzi STOWARZYSZENIE WIOSNA, przedszkolny komitet organizacyjny wskaza∏, ˝e
odbiorcà efektów naszej akcji w ramach programu
Szlachetna paczka b´dzie rodzina Pani Anny – matki
samotnie wychowujàcej czwórk´ dzieci w wieku: 16,
11, 9 i 5 lat – a jednoczeÊnie od wielu lat chorujàcej na stwardnienie rozsiane. Dzi´ki rodzicom-darczyƒcom, którzy nie pozostali oboj´tni na potrzeby
innych i aktywnie w∏àczyli si´ w zbiórk´, uda∏o si´
zgromadziç okreÊlone w specyfikacji przedmioty.
Przygotowana w naszym Przedszkolu paczka zosta∏a
dostarczona w dniu 20 grudnia 2010 r. Mamy nadziej´, ˝e przekazane przez nas produkty, tj. ˝ywnoÊç, przybory szkolne, Êrodki higieniczne, ubrania
i zabawki wprowadzi∏y Êwiàteczny nastrój i sprawi∏y
radoÊç rodzinie Pani Anny. Wszystkim, którzy w∏àczyli si´ w akcj´ i aktywnie w niej uczestniczyli,
chcielibyÊmy serdecznie podzi´kowaç.
Aktualnie uczestniczymy w programie Selektywna zbiórka wokó∏ nas, w której udzia∏ oprócz dzieci
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biorà rodzice oraz okoliczni mieszkaƒcy. Nauczycielki naszego przedszkola, przy aktywnym wsparciu rodziców, podj´∏y wyzwanie podniesienia wiedzy
i ÊwiadomoÊci ekologicznej poprzez udzia∏ dzieci
w programie realizowanym w ramach ochrony Êrodowiska. Jak doÊwiadczenie wskazuje, realizacja ka˝de-

go programu zale˝na jest od wielu czynników,
a w tym od precyzyjnie okreÊlonych celów, a nast´pnie od precyzyjnego wykonania przyj´tego harmonogramu. W ramach realizacji programu, którego zakoƒczenie planowane jest w marcu br., w dniu 17
stycznia 2011 r. Pan Wojciech MIROWSKI, dyrektor
firmy recyklingowej, przeprowadzi∏ pogadank´ dla
dzieci cztero- i pi´cioletnich na temat segregacji
i przetwarzania Êmieci. Pogadanka po∏àczona by∏a

z praktycznym pokazem, jak mo˝na zmiejszaç obj´toÊç opakowaƒ ze zu˝ytych produktów. Dzieci mog∏y
zaobserwowaç, jak du˝y pojemnik pe∏en plastikowych opakowaƒ po napojach, po zgnieceniu, mo˝na
zmieÊciç w ma∏ej torbie. Dzieci zapami´ta∏y tak˝e, ˝e
zu˝yty papier w postaci makulatury mo˝e zostaç ponownie wykorzystany, a tym samym
oszcz´dzone b´dà drzewa, które s∏u˝à
do produkcji papieru. W tym samym
dniu, powy˝szy temat by∏ przedmiotem
spotkania z rodzicami dzieci. W spotkaniu uczestniczy∏ Pan Micha∏ BABICZ
– przedstawiciel Biura Ochrony Ârodowiska Gminy Wawer. Uczestnicy spotkania
wykazali du˝e zaintertesowanie przedstawianà problematykà i pozytywnie ocenili
podj´cie przedmiotowej tematyki przez
nauczycieli przedszkola. Okaza∏o si´, ˝e
ochrona Êrodowiska i zagadnienia ekologii stanowià powa˝ny temat programu
edukacji, który powinien rozpoczynaç si´
ju˝ w przedszkolu.
Na zakoƒczenie wieÊci z naszego
Przedszkola chcia∏abym tak˝e podzieliç
si´ wra˝eniami z tradycyjnej dzia∏alnoÊci placówki, jakimi by∏y Jase∏ka w grudniu 2010 r.
oraz uroczystoÊci Dnia Babci i Dziadka przeprowadzone w dniach 20 i 21 stycznia 2011 roku. Obie
uroczystoÊci zgromadzi∏y licznie przyby∏e rodziny
dzieci. Dla naszych pociech by∏y to chwile, w których mog∏y podzi´kowaç Dziadkom za ich serce
i trosk´ oraz za... wspania∏ych rodziców, którymi ich
obdarowali.
Anna Dyƒska

Fina∏ Parkowy X edycji ogólnopolskiego konkursu
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
13 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Batalionu „ZoÊka” w Celestynowie odby∏ si´ III etap
jubileuszowej X edycji konkursu „Poznajemy
Parki Krajobrazowe Polski”. W tym roku koordynatorem ogólnopolskim konkursu jest Zespó∏
Lubelskich Parków Krajobrazowych, gdzie

Zwyci´ska dru˝yna w sk∏adzie:
Agnieszka Niewiƒska, Konrad Jakubiak,
Patryk Strze˝ysz, Tomasz Esman,
opiekun: Ma∏gorzata Micha∏owicz

w maju odb´dzie si´ fina∏ ogólnopolski. Na etapie parkowym zmagania konkursowe zgromadzi∏y wy∏onionych we wczeÊniejszych etapach
– szkolnym i gminnym. W etapie parkowym
udzia∏ wzi´∏o 5 gimnazjów reprezentowanych
przez 4-osobowe dru˝yny. Ka˝dy z uczestników
mia∏ do rozwiàzania test sk∏adajàcy si´ z 25 pytaƒ, z których 15 to tzw. pytania ogólne z wiedzy
przyrodniczej, ekologii oraz ochrony Êrodowiska
Pozosta∏e 10 pytaƒ dotyczy∏o Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego. Suma punktów uzyskanych przez cz∏onków poszczególnych dru˝yn
zadecydowa∏a o klasyfikacji koƒcowej:
Miejsce

Szko∏a

Opiekun

IloÊç punktów
uzyskanych przez dru˝yn´
(na 100 mo˝liwych)

I

Publiczne Gimnazjum
im. Oskara Kolberga w Ko∏bieli

Ma∏gorzata Micha∏owicz

51

II

Gimnazjum nr 1 w Józefowie

Monika S∏awiƒska

50,5

III

Gimnazjum nr 2 w Otwocku

Urszula Skulimowska

43

IV

Zespó∏ Szkó∏
Gimnazjum im. por.
Józefa Czumy „Skrytego”
w Celestynowie

Magdalena Kubicka

42,5

V

Katolickie Gimnazjum
im. Âw. Paw∏a z Tarsu
w Warszawie

Urszula Skulimowska

40,5

na bagnach. Cià˝a trwa
oko∏o pi´ciu miesi´cy,
m∏ode rodzà si´ wi´c
wiosnà. Samice zaj´cy, które majà Êrednio trzy mioty w roku, równie˝ przechodzà teraz ruj´. Samce
uganiajàce si´ za swymi wybrankami sà wtedy
mniej ostro˝ne i ∏atwiej je podpatrzeç. Tak˝e lisy,
które prowadzà raczej samotny tryb ˝ycia, w lutym
∏àczà si´ w pary. Ich m∏ode przychodzà na Êwiat po
nieca∏ych dwóch miesiàcach cià˝y, w g∏´bokiej norze z rozleg∏ym systemem korytarzy i kilkoma wyjÊciami. Takie rozwiàzanie umo˝liwia w razie niebezpieczeƒstwa szybkà ucieczk´.
Zimowych mi∏oÊników amorów spotkaç mo˝na nie tylko wÊród leÊnych czy polnych zwierzàt.
Zimna woda bynajmniej nie przeszkadza jej mieszkaƒcom w okazywaniu sobie czu∏oÊci. G´ste futro
wydry niczym szczelny kombinezon chroni jà
przed zamoczeniem. Przy odrobinie szcz´Êcia, mo˝na zobaczyç wydr´ spacerujàc wzd∏u˝ kana∏u Nowej
Ulgi. Równie˝ bóbr, który upodoba∏ sobie nadrzeczne ∏´gi, kojarzy si´ póênà zimà. Cià˝a trwa nieco ponad sto dni. M∏ode
pozostajà w rodzinnym
˝eremiu oko∏o dwóch
lat, uczàc si´ potrzebnych umiej´tnoÊci. Bóbr
pozostaje wierny swojej

Zimowi kochankowie
Pogoda jak w kalejdoskopie. Mróz, Ênieg, odwil˝ i znów od poczàtku. Zima w pe∏ni. A˝ dziw, ˝e
w takiej aurze nie tylko ludzie myÊlà o... amorach.
Wydawa∏oby si´, ˝e to wiosna jest tà porà roku,
która nastraja wszelkie ˝ywe istoty tak radoÊnie, ˝e
krew zaczyna krà˝yç szybciej w ˝y∏ach... Tymczasem niektóre zwierz´ta ∏àczà si´ w pary w∏aÊnie zimà. Do grona zakochanych mo˝na niewàtpliwie
zaliczyç puszczyka. Ta najpopularniejsza polska
sowa zaloty rozpoczyna ju˝ w styczniu. Wieczorami mo˝na us∏yszeç jej charakterystyczne pohukiwanie. Panowie wabià panie, sprawdzajà równie˝,
czy na ich terenie nie ma innego samca, który, gdyby si´ znalaz∏, jest rzecz jasna przep´dzany. Chcàc
odÊwie˝yç uczucie, samiec przynosi swej wybrance jedzenie, stroszy pióra, ko∏ysze si´ na boki.
Puszczyki majà doÊç sta∏e rewiry zamieszkania, co
wi´cej, sà zdecydowanymi monogamistami – pozostajà przez ca∏e ˝ycie z tà samà partnerkà. Stare
drzewa czy opuszczone domy, których w Wawrze
nie brakuje, to miejsca, których ten sympatyczny
ptak potrzebuje, aby móc za∏o˝yç gniazdo.
Innym zwierz´ciem, które zimà rozpoczyna gody,
jest dzik. Jego równie˝ mo˝na spotkaç w naszych
lasach. S∏ynna „huczka” odbywa si´ w ustronnym,
jak na mi∏osne uniesienia przysta∏o, miejscu, np.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Mazowiecki Zespó∏ Parków Krajobrazowych. Dodatkowo nagrodzony zosta∏
Przemys∏aw Czartoszewski z Gimnazjum nr 2
w Otwocku, który zdoby∏ najwi´ksza iloÊç
punktów indywidualnie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy du˝ej wiedzy oraz trzymamy
kciuki za szko∏´ z Ko∏bieli, która b´dzie reprezentowa∏a Mazowiecki Park Krajobrazowy na finale wojewódzkim – odb´dzie si´ on 3 marca
2011 roku na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
Jolanta Górka

wybrance przez ca∏e ˝ycie. Co ciekawe, gdy któreÊ
z cz∏onków rodziny zauwa˝y jakieÊ zagro˝enie, g∏oÊnym uderzeniem ogona o wod´ alarmuje pozosta∏ych o gro˝àcym niebezpieczeƒstwie.
Zwierz´ta, przyst´pujàc do rozrodu, biorà
pod uwag´ wiele czynników. Liczy si´ dost´pnoÊç
po˝ywienia, jak szybko m∏ode osiàgajà samodzielnoÊç, jak d∏ugo trwa cià˝a i in. Dlatego niektóre gatunki, jak np. wspomniane zajàce, rodzà kilka
razy w roku, a inne, do których zaliczyç mo˝na np.
bobra, jedynie raz. Gody godami, a rodzicielstwo
to ju˝ zupe∏nie inna sprawa. Nie wszystkie samce
sà tak troskliwymi m´˝ami i tatusiami jak puszczyk czy bóbr, czasem ich rola ogranicza si´ wy∏àcznie do zap∏odnienia. U kaczek krzy˝ówek,
które tak powszechnie wyst´pujà na wawerskich
kana∏ach, z chwilà wyklucia si´ pisklàt kaczor odp∏ywa. Có˝, w przyrodzie tak jak w ˝yciu, o walentynkowy sza∏ nietrudno, wspólne ˝ycie w rodzinie
to dopiero wyzwanie.
Ma∏gorzata Matyka
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Historia Êwidermajera:
jaki by∏ „Âwidermajer”?
Spacerujàc ulicami Otwocka, Âwidra, Józefowa
oraz ca∏ej dzielnicy Wawer, mo˝emy spotkaç pozosta∏oÊci kunsztownej, drewnianej architektury nazwanej przez poet´ K. I. Ga∏czyƒskiego „Âwidermajer”. OkreÊlenie to, choç u˝yte w znaczeniu pejoratywnym, sta∏o si´ powszechne i dziÊ stosowane jest przy opisach drewnianych domów wybudowanych na prze∏omie XIX/XX w. na trasie linii kolejowej Warszawa–Otwock. Domki te cechowa∏a
podobna konstrukcja oraz charakterystyczna ornamentyka, ró˝nicowa∏o zaÊ przeznaczenie i jakoÊç
wykorzystywanych przy budowie materia∏ów.
Pierwsze domki w stylu nadÊwidrzaƒskim
na terenie kolonii Brzegi nad Âwidrem (w obecnym Józefowie) wybudowa∏ w latach 80. XIX w.
Micha∏ Elwiro Andriolli (rysownik, ilustrator, malarz). Nad wszystkimi zabudowaniami górowa∏
obszerny dworek artysty zwany „Mój”. Posiada∏
on pracowni´ z olbrzymim, sk∏adajàcym si´ z 36
szyb oknem oraz wysokà wie˝yc´ z balkonikiem,
skàd mo˝na by∏o podziwiaç przepi´kny nadÊwidrzaƒski krajobraz. Wzd∏u˝ rzeki artysta zlokalizowa∏ czternaÊcie parterowych, dwupokojowych domków letniskowych. To w∏aÊnie te ma∏e
domki da∏y poczàtek drewnianej zabudowie letniskowej „linii otwockiej”.
Na wzorcach zrealizowanych przez Andriollego oraz na obowiàzujàcym wówczas w Europie
stylu architektury uzdrowiskowej wzorowali si´
póêniejsi budowniczowie otwockich sanatoriów,
pensjonatów, domów mieszkalnych czy prostych drewniaków pod wynajem.

Werandy przeszklone stanowià najcz´Êciej
centralnà cz´Êç elewacji.
Powstawa∏y wi´c w okolicy drewniane domy
z miejscowego materia∏u, czyli drewna sosnowego, budowane zazwyczaj na planie prostokàta lub kwadratu, najcz´Êciej z dwuspadowym
dachem. Âciany domów na zewnàtrz szalowane
by∏y sosnowymi deskami, od wewnàtrz ocieplane igliwiem sosnowym, wysuszonym torfem lub
trocinami, deskowane, a nast´pnie tynkowane
na pod∏o˝u z trzciny.
Szczególny charakter domy uzyskiwa∏y dzi´ki
ozdobnej formie zewn´trznego szalunku i bogatym
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zdobieniom. To dzi´ki tym elementom stare „Âwidermajery” sà
tak ∏atwe do rozpoznania. Spacerujàc po ulicach naszej dzielnicy
z ∏atwoÊcià je odszukamy zwracajàc uwag´ na charakterystyczne elementy architektoniczne:
• Zewn´trzny szalunek – do
wysokoÊci okien deski przybite pionowo, wy˝ej poziomo.
P∏aszczyzny poziomego i pionowego deskowania oddziela
Zewn´trzny szalunek – do wysokoÊci okien deski
drewniany gzyms.
przybite pionowo, wy˝ej poziomo. P∏aszczyzny poziomego
• Pod dachem wokó∏ budynku
i pionowego deskowania oddziela drewniany gzyms.
snycerski motyw, charakteryPo 1918 roku, kiedy nastàpi∏a powojenna mistyczny dla konkretnego wykonawcy – cieÊli,
gracja ludnoÊci w kierunku Warszawy i jej okoktóry zazwyczaj powtarza∏ go w budowanych
licznych letnisk, tereny „linii otwockiej” zacz´∏y
przez siebie domach.
si´ przekszta∏caç w skupiska typu miejskiego.
• W´g∏y domów (naro˝niki) oszalowane zdobioPowstawa∏y domy o nieco l˝ejszej konstrukcji
nymi deskami.
i mniej wykwintnych zdobieniach, detal snycer• Szczyty dachów bogato zdobione wycinanymi
ski by∏ uproszczony i cz´Êciej nawiàzywa∏ do
wzorami motywów roÊlinnych – zwane te˝
kszta∏tów geometrycznych ni˝ do pierwotnych
zdobieniami laubzegowymi (laubzega to romotywów roÊlinnych czy zwierz´cych.
dzaj pi∏y u˝ywanej wówczas do wycinania dePowstawa∏y wówczas parterowe domy
talu snycerskiego).
mieszkalne zbli˝one bardziej do architektury Ma• Pazdury – drewniane szpikulce umieszczane
zowsza, nieco prostsze, sezonowe domy letnina szczytach dachów.
skowe oraz budynki infrastruktury u˝ytkowej
• Drewniane okiennice zdobione a˝urowà snyw tym samym stylu.
cerkà.
W okresie mi´dzywojennym podwarszawskie
• Werandy przeszklone lub otwarte na zewnàtrz,
letniska by∏y szczególnie popularne, tote˝ oprócz
stanowiàce najcz´Êciej centralnà cz´Êç elewapi´knych pensjonatów pojawia∏y si´ znacznie
cji lub umieszczane na Êcianach szczytowych.
taƒsze letniaki dla ubo˝szych, budowane
Ich iloÊç zale˝a∏a od wielkoÊci budynku
przy jak najni˝szych kosztach, w celu wynajmu
i znajdujàcych si´ w nim pomieszczeƒ.
nastawionego na jak najszybszy zysk.
Wszystkie werandy by∏y bogato zdobione
W strefach podmiejskich powstawa∏y tak˝e
„laubzegowymi wycinankami”.
tandetne, drewniane osiedla sk∏adajàce si´
Najbardziej charakterystyczne dla „Âwiz wieloizbowych domów z ma∏ymi lokalami,
dermajerów” sà ozdoby snycerskie, a˝urowspólnà kuchnià, bez kanalizacji i sanitariatów
we werandy oraz drewniane pazdury wieƒdo dziÊ potocznie nazywane „Pekinami”.
czàce szczyty dachów.
W pewnym stopniu stylem próbowa∏y one naPod koniec XIX w. wokó∏ Brzegów Anwiàzywaç do zabudowy letniskowej, jednak do ich
driollego powstawa∏o coraz wi´cej willi letbudowy wykorzystywano najtaƒsze materia∏y –
niskowych, a po odkryciu klimatycznych
drewno z rozbiórki, podk∏ady kolejowe, paski szanwalorów Otwocka przez dr J. Geislera
cowanej blachy zamiast fazowanych desek. Pow 1893 r. wyrasta∏y równie˝ sanatoria,
wstawa∏ wi´c nowy, tandetny styl zabudowy, mapensjonaty – obiekty kubaturowo najwi´kjàcy niewiele wspólnego z architekturà letniaków
sze, cz´sto wielokondygnacyjne, zbudoAndriollego, otwockich pensjonatów czy podwarwane z kilku zestawionych ze sobà bry∏.
szawskich willi. Dlatego w niektórych publikacjach
Sanatoriom towarzyszy∏ rozwój infrastrukokreÊlenie „Âwidermajer” jest równie˝ odczytywatury, przybywa∏o domów mieszkalnych dla
ne jako ironiczna nazwa tej tandetnej podróbki.
pracowników i obiektów us∏ugowych. Przed
Na terenie gminy Wawer pozosta∏o stosunkopierwszà wojnà Êwiatowà powsta∏o wiele takich
wo niewiele domów z cechami nadÊwidrzaƒskiej
budynków nie tylko w Otwocku, ale wzd∏u˝ ca∏ej
architektury, przewa˝nie sà bardzo zniszczone
linii kolejowej. Otwock uchodzi∏ za uzdrowisko
lub oszpecone ró˝nego rodzaju dobudówkami,
leczàce g∏ównie choroby p∏uc, zaÊ w Wawrze,
∏atami z papy, murowanymi wstawkami. Wcià˝
Falenicy, które równie˝ posiada∏y stacje kolejojednak zdarzajà si´ pere∏ki, które dzi´ki starawe, powstawa∏y typowe letniska dla warszawniom w∏aÊcicieli cieszà oko ˝ywà barwà i bogaskich „mieszczuchów”. Budowane wówczas
tà, oryginalnà ornamentykà.
domy mia∏y solidnà konstrukcj´, bogatà ornamentyk´ i walory u˝ytkowe dostosowane do
d. ch.
u˝ytku sezonowego lub ca∏orocznego.
dchoinska@gmail.com

Wawer zaczarowany w s∏owie i obrazie

Nie ma ju˝ tych miasteczek...
„W lasach na wschodnim brzegu Wis∏y,
na po∏udniowy wschód od Warszawy, le˝y ca∏y
szereg sàsiadujàcych ze sobà podmiejskich letnisk, ciàgnàcych si´ na przestrzeni 20 km od
Wawra po Otwock. Sk∏adajà si´ one z kilkudziesi´ciu willi pobudowanych wÊród lasów. Z letnisk tych przewa˝nie korzysta ludnoÊç ˝ydowska” – tak opisywa∏ te okolice w roku 1937 zas∏u˝ony krajoznawca dr Mieczys∏aw Kar∏owicz”1.
LudnoÊç pochodzenia ˝ydowskiego przewa˝a∏a wÊród mieszkaƒców Falenicy. Jak podaje
Jadwiga Dobrzyƒska, w 1936 roku gmina ˝ydowska liczy∏a 5300 osób z 8 tysi´cy sta∏ych
mieszkaƒców2. Autorka przytacza równie˝ ˝artobliwe powiedzenie, powtarzane przez falenickich
˚ydów, ˝e Warszawa to takie miasteczko, które
le˝y ko∏o Falenicy3.
Od 1888 roku grunta falenickie nale˝a∏y do Jakuba Karola Hannemana, który parcelowa∏ swoje
dobra z myÊlà o utworzeniu na tych terenach letniska. Tak powsta∏o osiedle Wille Falenickie. Niewielka gmina ˝ydowska osiedli∏a si´ tu w roku
1905, po pogromie w niedalekiej Wiàzownie. Ponadto wraz z poczàtkiem lata zje˝d˝ali tutaj ˚ydzi
z Warszawy. Letnicy, osiedlajàcy si´ w drewnianych willach z werandami, przywozili ze sobà poÊciel oraz sprz´ty kuchenne, a nawet meble.
Jak pisze Isaac Bashevis Singer w felietonie
Jak warszawscy ˚ydzi odpoczywali na daczy,
opublikowanym 6 lipca 1945 roku w nowojorskim dzienniku „Forwerts”, przyje˝d˝ano tu dla
krystalicznie czystego, ˝ywicznego powietrza4.
Do Falenicy zje˝d˝ano ca∏ymi rodzinami,
przy czym m´˝owie zwykle przybywali na szabas, stàd w piàtek w pociàgu panowa∏ niezmierny t∏ok. Oto jak Singer opisuje lato w Falenicy:
„Na czym wi´c polega∏ wypoczynek? Jak sp´dzano czas na daczy? G∏ównym zaj´ciem letników by∏o dogadzanie podniebieniu. (...) Wszyscy
co do jednego, grubi i chudzi, przybywali na
otwockà lini´ z zamiarem przybrania na wadze.
(...) WÊród miasteczek po∏o˝onych na linii

otwockiej szczególnie wyró˝nia∏a si´ Falenica.
(...) Przyje˝d˝ali tam wy∏àcznie pobo˝ni ˚ydzi.
W Falenicy dziewcz´ta nie wdawa∏y si´ we flirty,
jak to si´ cz´sto zdarza∏o w innych miejscowoÊciach letniskowych. Tutaj kobiety nosi∏y ciasne
peruki i czepce, m´˝czyêni zaÊ zajmowali si´
modlitwà i studiowaniem Tory. (...) W Falenicy
mieszkali rabini, a nawet cadykowie i by∏o tam
wiele chasydzkich domów modlitwy. Gojów prawie si´ tam nie spotyka∏o. W ogóle, nie-˚yd by∏
rzadkoÊcià w tamtych miasteczkach”5.
T´ spokojnà atmosfer´ przerwa∏ wybuch drugiej wojny Êwiatowej. 31 paêdziernika 1940 roku w Falenicy zosta∏o utworzone getto, które zamkni´to w styczniu 1941 roku. Przekraczanie jego granic grozi∏o Êmiercià. 20 sierpnia 1942 roku Niemcy rozpocz´li likwidacj´ getta. Jak pisze
Pawe∏ Przyrowski, ci, którzy prze˝yli pacyfikacj´, „zostali za∏adowani do wagonów towarowych ustawionych przy rampie kolejowej w Falenicy. Ich los dokona∏ si´ w Treblince. Razem
z nimi za∏adowano do wagonów oko∏o tysiàca
˚ydów przyp´dzonych tu przez Wawer i RadoÊç
z Rembertowa oraz kilkaset osób z Otwocka. Stu
wybraƒców z Falenicy otrzyma∏o odroczenie.
Skierowano ich do pracy w miejscowym tartaku. 7 V 1943 r. barak, w którym mieszkali, zosta∏
wysadzony w powietrze granatami przez niemieckich ˝andarmów”6.
Echo tych zdarzeƒ pobrzmiewa równie˝ w literaturze. Jadwiga Dobrzyƒska przywo∏uje
wiersz Izabeli Stachowicz, ze zbioru PieÊni ˝a∏obne getta, który w 1946 roku opublikowa∏a jako Izabela Gelbard:
Ze wstr´tu i grozy zblad∏a twarz ksi´˝yca,
Ptaki w powietrzu wstrzyma∏y swój lot.
Jest tor kolei, stacja Falenica,
Gdzie pociàg p´dzàc ∏omoce, jak m∏ot!
W pociàgu wiozà ˚ydów na miejsce stracenia7.
(PieÊƒ o tym, jak na stacji Falenica Boga splami∏
grzech)

8 WSPANIA¸YCH
XVII edycja samorzàdowego konkursu nastolatków
JEÂLI:
• JesteÊ ˝yczliwy ludziom
• Podejmujesz dzia∏ania na rzecz dobra twojej
szko∏y, klasy, grupy rówieÊniczej lub najbli˝szego otoczenia
• Umiesz pokonywaç trudnoÊci i przeszkody
• Osiàgnà∏eÊ sukces dzi´ki w∏asnej pracy i wytrwa∏oÊci
TO:
• Zg∏oÊ si´ do nas
• Zg∏oÊ swojego koleg´, kole˝ank´, którzy zaimponowali Ci ˝yczliwoÊcià do ludzi i Êwiata
• Opisz te dzia∏ania

Cel Konkursu
Popularyzacja pozytywnych postaw, zachowaƒ i osiàgni´ç m∏odzie˝y, która poprzez ró˝ne
rodzaje i formy dzia∏aƒ wykaza∏a aktywnoÊç
wartà prezentacji i upowszechniania.
Warunki Uczestnictwa
W konkursie mogà uczestniczyç dzieci i m∏odzie˝ w wieku:
• 10–13 lat (szko∏a podstawowa) – „Ósemeczka”,
• 14–19 lat (szko∏y gimnazjalne i ponadgimnazjalne) – „Ósemka”.
Forma zg∏oszeƒ: indywidualne lub grupowe.

O tragedii tej wspomina tak˝e Henryk Grynberg
w ksià˝ce Wojna ˝ydowska, opisuje on scen´
uratowania dwojga ˚ydów, którym uda∏o si´ zbiec
z falenickiej stacji i ukryç w jednej z willi8.
W 1992 roku w Falenicy ods∏oni´to pomnik
upami´tniajàcy tamte wydarzenia. Mieszkaƒcy
pami´tajà o nich do dziÊ.
Swój wspomniany ju˝ felieton Singer koƒczy
s∏owami: „Trudno sobie wyobraziç, ˝e nie ma
tam ju˝ ˚ydów. Pozosta∏ tylko piasek, na którym
budowaliÊmy...”9.
Równie˝ Antoni S∏onimski w Elegii miasteczek
˝ydowskich z nostalgià wspomina ów barwny
Êwiat, w którym wspó∏istnia∏y ró˝ne kultury:
Nie masz ju˝, nie masz w Polsce ˝ydowskich
miasteczek,
W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy
Pró˝no byÊ szuka∏ w oknach zapalonych Êwieczek
I Êpiewu nas∏uchiwa∏ z drewnianej bó˝nicy.
(...)
Nie ma ju˝ tych miasteczek, gdzie biblijne pieÊni
Wiatr ∏àczy∏ z polskà piosnkà i s∏owiaƒskm ˝alem
Jak pisze poeta, nie mo˝na tam ju˝ odnaleêç
dwu z∏otych ksi´˝yców Chagalla.
Weronika Girys-Czagowiec
1

2

3
4

5
6

7
8

9

Cyt. za: J. Kasprzycki, M. St´pieƒ, Warszawskie
po˝egnania, Warszawa 1986, s. 112.
J. Dobrzyƒska, Falenica moja mi∏oÊç po raz drugi,
Warszawa 2008, s. 64.
Tam˝e, s. 66.
I. B. Singer, Jak warszawscy ˚ydzi odpoczywali
na daczy, w: Felietony, eseje, wywiady, Warszawa 1993, s. 50. O wyjazdach na letnisko do Falenicy pisarz wspomina równie˝ w powieÊci
SpuÊcizna; w utworze pojawia si´ tak˝e Otwock,
do którego udajà si´ chorzy na suchoty.
Tam˝e, s. 52.
P. Przyrowski, ˚ydzi w Falenicy, http://www.falenica.pl/node/31 (dost´p: 31 stycznia 2010).
Cyt. za: J. Dobrzyƒska, dz. cyt., s. 285.
H. Grynberg, Wojna ˝ydowska, Warszawa 1989,
s. 29.
J. Dobrzyƒska, dz. cyt., s. 53.

Warunkiem zg∏oszenia kandydata jest przekazanie w terminie do 5 marca 2011 r. do Wydzia∏u Kultury przy ul. ˚egaƒskiej 1 (pok. 305),
wype∏nionej karty uczestnictwa.
Karta zg∏oszenia powinna zawieraç rekomendacj´ Êrodowiska, w którym dzia∏a kandydat do
tytu∏u WSPANIA¸EGO.
Wi´cej informacji oraz karta uczestnictwa
dost´pne sà na stronie www.wawer.warszawa.pl
Organizatorzy:
Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Ogólnopolski Komitet Organizacyjny
Konkursu „OÊmiu Wspania∏ych”
Fundacja „Âwiat na Tak”
Klub „OÊmiu Wspania∏ych”
MDK – ˚oliborz
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Listy do redakcji

STOMATOLOGIA

Dnia 17 stycznia w parku ko∏o koÊcio∏a w RadoÊci znaleziono spalonego
kota. Powstajà pytania: kto i dlaczego. Czy ktoÊ z naszego najbli˝szego otoczenia jest zdolny do tak wyrafinowanego okrucieƒstwa? Czy nasza m∏odzie˝ jest tak ˝àdna wra˝eƒ, krwi i pe∏na okrucieƒstwa, ˝e dopuszcza si´ takich wybryków? Jedno jest pewne: zrobi∏ to ktoÊ zwyrodnia∏y, pozbawiony
wszelkich uczuç. Jak jest mo˝liwe pozbycie si´ ludzkich odruchów, jaki jest
sposób na wyzbycie si´ zahamowaƒ, które chronià ka˝dego z nas przed byciem tak bezuczuciowym i okrutnym?
Ogromnym problemem, na który chc´ zwróciç uwag´, jest przykoÊcielny
park. Znajduje si´ on blisko szko∏y i koÊcio∏a, codziennie spotkaç tam mo˝na
m∏odzie˝, której nie odstraszajà patrole Stra˝y Miejskiej. Co porabiajà dzieciaki? Palà, pijà, klnà, odrabiajà lekcje, porzucajà przedmioty zabrane kolegom ze
szko∏y. 14-letnie dzieciaki pijà piwo, nie kryjàc tego przed nikim, bo papierosy
sà przecie˝ „na legalu”. Nie przejmujà si´ specjalnie osobami doros∏ymi, które
przechodzà obok, idàc po codzienne sprawunki. A i z doros∏ych ma∏o kto odwa˝y si´ zwróciç uwag´, bo zostanie opluty i zwyzywany na czym Êwiat stoi.
Apeluj´ do w∏aÊcicieli dzia∏ki, tudzie˝ w∏adz gminy o uporzàdkowanie tego
terenu i zagospodarowanie go w koƒcu, bo sprzyja on niestety degeneracji
naszej m∏odzie˝y.

UMOWA Z NARODOWYM
FUNDUSZEM ZDROWIA :
❱❭
❱❭
❱❭
❱❭

LECZENIE DZIECI, M¸ODZIE˚Y, DOROS¸YCH,
PROTETYKA STOMATOLOGICZNA (PROTEZY OSIADAJÑCE),
PROFILAKTYKA,
EKSTRAKCJE Z¢BÓW.

Zapraszamy!

❱❭

NZOZ MERADENT

❬❰

ul. ˚egaƒska 14 lok. 3, Warszawa 04-713, Tel. (22) 612-74-80

Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji

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

tel. 696-321-228
05-077 Warszawa Weso∏a os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1062 37
1/2
1
1070 42
0/2
2
1054 44
2/2
2
1011 38
0/3
1
986
98
0/2
4

Nr
Pow. Rejon
oferty
1346
487 Stara Mi∏osna
1316
581 Stara Mi∏osna
1352 1996 Miedzeszyn
1343
800 Stara Mi∏osna
1341
755 Wawer

Rejon
Anin
Weso∏a
Mi´dzylesie
Anin
Anin

Cena
w PLN
268.000
340.000
309.000
228.000
800.000

Cena
w PLN
465.000
421.000
1.621.000
585.000
498.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty
531
697
677
687

Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
300
860
160
667
130
150
160
214

Rejon
RadoÊç
Marysin Wawerski
Falenica
Wawer

Cena w PLN
Do uzg.
890.000
630.000
1.125.000

Rodzaj domu
wolnostojàcy
bliêniak
segment
segment

Rok
1988
1985
2010

Stan wykoƒczenia
Do remontu
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa

18

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT MONIKA DOM˚A¸A
●

●
●
●
●

SPRAWY: CYWILNE § SPADKI § RODZINNE § GOSPODARCZE § KARNE §
KARNO-SKARBOWE § ADMINISTRACYJNE § PRACY § BUDOWLANE §
OBS¸UGA ABONAMENTOWA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH §
OG¸OSZENIE UPAD¸OÂCI §
SPORZÑDZANIE, OPINIOWANIE UMÓW § NEGOCJACJE §
WINDYKACJA NALE˚NOÂCI §

●

DEPILACJA LASEROWA LightSheer
bezp∏atna konsultacja z próbà laserowà

Kancelaria czynna: pn–pt, godz. 9–17
WAWER, ul. WIDOCZNA 6 lok. 14,
Tel. 0-782-182-637
adwokat@kancelaria-domzala.pl
www.kancelaria-domzala.pl

●

MEDYCYNA ESTETYCZNA

●

KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A

●

LEKARZE SPECJALIÂCI, BADANIA USG

Warszawa – Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 21f/17, II p.
tel.

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

22 40 30 765

Godziny otwarcia:
pon.– pt. 9 – 20, sob. 9 – 14

ZAPRASZAMY!

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

19

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ KOSMETYKI naturalne: lecznicze, SPA,
SOLE lecznicze do kàpieli mineralnych, piel´gnacyjne, do stóp, do w∏osów. Ul. Ezopa 20, tel. 601-340-529, www.snella.pl
◗ M´˝czyzna uczciwy, solidny, bez na∏ogów, podejmie pilnie prace fizycznà na sta∏e lub dorywczo, prace na zmiany lub tylko
godziny nocne z wynagrodzeniem minimum 1500 z∏. Tel. 795 211 062.
◗ Wywóz mebli, gruzu, liÊci, ga∏´zi. Oczyszczanie pomieszczeƒ, likwidacja mieszkaƒ.
Tel.: 600-359-594.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji
grasz i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie rozczarujesz. Tel.:
(22) 812-14-81.
◗ Agencja IMPREZOWISKO zaprasza do
wspó∏pracy lokale, zespo∏y, dj-ów, video, foto, kwiaciarnie, w∏aÊcicieli aut do Êlubu. Kontakt Alicja, 502 600 775 lub 22 773 35 61.
◗ Strzy˝enie i piel´gnacja psów, wszystkie
rasy, Warszawa Falenica, tel. 603 629 340.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka, przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu,
prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony
lektor i t∏umacz jez. ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar. Tel.: (22) 812-14-81
◗ Hotel dla kotów, www.kothotel.pl, tel. 22613-53-26, 505-119-016
◗ Dzia∏ka na Mazurach k/Sorkwit, 12 km od
Mràgowa, nad jez. Je∏muƒ, o pow. 5,83 ha,
budowlana – sà warunki zabudowy, do pla˝y ok. 700 m, 260000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ Weso∏e URODZINY dla twojego dziecka
z muzykà i konkursami dopasowanymi do
grupy wiekowej poprowadzi dj-animator
– 502 600 775.
◗ Makija˝e Êlubne, wieczorowe, okolicznoÊciowe, tel.: 603-585-004.

◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, Marysin, Anin,
Wawer, Mi´dzylesie, tel, 502 156 154.
◗ Szukam partnera do gry w tenisa na przyzwoitym poziomie. Najch´tniej wtorki i piàtki przed po∏udniem. Tel. 501 792 516.
◗ Sprzedam dzia∏k´ na Mazurach mi´dzy
Oleckiem a Suwa∏kami w miejscowoÊci Lipówka o pow. 5963 m2, w tym ok. 3000 m2
lasu, na dzia∏ce sàsiedniej znajduje si´ siedlisko – mo˝liwoÊç budowy, do najbli˝szego jeziora ok. 3 km, cena 18000 z∏, tel.
509 867 137.
◗ MANUFAKTURA ZIELENI – us∏ugi ogrodnicze. Projektowanie, wykonawstwo, nadzór,
piel´gnacja, systemy nawadniajàce. tel.
602 719 717.
◗ Architekci zapraszajà do wspó∏pracy. Aran˝acja wn´trz mieszkaƒ, apartamentów, projektowanie sklepów, stoisk. Architektura
mieszkaniowa i us∏ugowa. Tel: 602435025.
◗ Sprzedam dzia∏k´ na Mazurach mi´dzy
Oleckiem a Suwa∏kami w miejscowoÊci Lipówka o pow. 9017 m2, w tym ok. 6300 m2
lasu, dzia∏ka w centrum wsi – mi´dzy sieldliskami – mo˝liwoÊç budowy, na dzia∏ce
pràd, cena 36000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ Z¸OTA RÑCZKA – DROBNE NAPRAWY
Tel. 601 313 561.
◗ 1132 m2 budowlana – gmina Halinów, Desno, 1 km do stacji PKP, media: pràd i woda, przy drodze asfaltowej, 183000z∏,
tel. 509 867 137.
◗ Us∏ugi transportowe, baga˝ówka, przeprowadzki do 1,5 tony, Du˝e auta dostawcze równie˝ z windà, Warszawa, Polska,
Europa, Szybko, sprawnie, solidnie i tanio,
www.uslugi-transportowe.auto.pl Tel. kont.
505 524 400.
◗ Zlec´ za przyst´pnà cen´ projekt i wykonanie profesjonalnej strony internetowej. Tel.
503 961 735

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

MetLife Amplico
Agent lic. nr 11198449/A

UBEZPIECZENIA NA ˚YCIE • OFE • FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Dojazd i analiza potrzeb gratis!
◗ 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.
◗ MASA˚ LECZNICZY z dojazdem do
pacjenta. Tel. 793 392 957.
◗ Agencja BESTPROPERTY przyjmie do
sprzeda˝y dzia∏ki, domy, mieszkania i inne
obiekty z dzielnicy Wawer. E-mail:
oferta@bestproperty.pl lub 602 377 770.
◗ WYWÓZ MEBLI, GRUZU, liÊci, ga∏´zi, z za∏adunkiem. Sprzàtanie piwnic, gara˝y, strychów, placów, dzia∏ek. Prace porzàdkowe,
przycinanie ga∏´zi TEL 607-390-585.
◗ Esperal – odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med. chirurg (dyskrecja zapewniona) tel. 601-62-22-62.
◗ 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.
◗ OGRODY, ogródki, 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.
◗ MASA˚ klasyczny i leczniczy w domu
u klienta. Tel. 601313561.
◗ Malowanie i renowacja mieszkaƒ, domów,
biur. Malowanie agregatem malarskim oraz
tradycyjnie wa∏kiem i p´dzlem. Tel.
792 077 071.

Tel. 608-878-829

◗ Falenica do wynaj´cia lokal u˝ytkowy (produkcja-magazyn) 200 m2, tel. 602 689 128.
◗ Miedzeszyn do wynaj´cia dom 270 m2,
dzia∏ka 1650 m2, tel. 608 147 854
◗ Yorki z rodowodem 4,5 miesiàca, miniaturki (pieski) z ma∏ej domowej hodowli, Warszawa Falenica tel. 603 629 340.
◗ Animator kultury, podstawowe zaj´cia aktorskie, profesjonalnie, tel.: 665373097.
◗ STOLARSTWO, pe∏ny zakres us∏ug stolarskich wewn´trznych i zewn´trznych, monta˝,
odnawianie, przeróbki, remonty, naprawy
mebli (równie˝ ogrodowych), okien, drzwi,
pod∏óg. Tel.: 505-772-890, 794-611-840.
◗ Karmy dla psów i kotów oraz art. zoologiczne na Telefon z dostawà do domu Gratis.
Zapraszamy 604-342-700, 602-323-888,
www.hauhau24.pl.
◗ Sprzedam OWCZARKI ÂRODKOWOAZJATYCKIE z rodowodem wszelkie informacje
pod tel. 604-342-700, 602-323-888 lub
na www.granteddreams.com
◗ Kobieta w Êrednim wieku pilnie szuka pracy jako opiekunka lub sprzàtaczka. Tel.
608-133-355.
◗ Psychoterapia indywidualna, grupowa, terapia dzieci, m∏odzie˝y, doros∏ych. Konsultacje
psychiatryczne, Zaburzenia jedzenia, Dietetyk Profesjonalny, skuteczny Coaching,
Rozwój Osobisty. Tel. 22 812 52 36,
694 810 010, www.instytut-ipro.pl
◗ Serwis komputerowy, doradztwo przy zakupie sprz´tu. Dojazd do klienta. Szybko
i tanio. Zapraszam – 602 309 190.

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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