ISSN 2082-3266

Kwiecieƒ 2011 r.

Drodzy Czyte
lnicy, z okazj
nadchodzàcy
i
ch Âwiàt Wie
lkanocnych
ca∏y nasz zes
pó∏ redakcyjn
y ˝yczy Wam
aby w Waszy
,
ch sercach za
g
o
Êci∏a
autentyczna
radoÊç i nadz
ieja,
p∏ynàce ze Zm
artwychwstan
by Êwiàteczn
ia,
y czas up∏ynà
∏ spokojnie
w gronie najb
li˝szych osób
i natchnà∏ Wa
s si∏à i zapa∏e
m
d o dalszych d
zia∏aƒ.

Fot. Ilona Szymaƒska

Redakcja

Smacznego jajka?... A mo˝e coÊ wi´cej...
Czas p∏ynie nieub∏aganie. Wydawa∏oby si´,
˝e dopiero wczoraj witaliÊmy Nowy Rok, a tymczasem nadesz∏a wiosna, a wraz z nià Âwi´ta
Wielkanocne. Czasu co prawda zatrzymaç si´
nie da (a szkoda...), mo˝na jednak sprawiç, by
zapisa∏ si´ on w naszej pami´ci w dobry sposób. Jak to zrobiç? Jednym ze sposobów jest
solidne przygotowanie do Êwiàt.
Mo˝e brzmi to banalnie, bo przecie˝ w erze kwitnàcego konsumpcjonizmu kupiç mo˝na niemal˝e
wszystko i o ka˝dej porze. Wiele osób, t∏umaczàc si´
brakiem czasu, rezygnuje wi´c z pieczenia ciast, kupujàc gotowe. Có˝, czasy rzeczywiÊcie si´ zmieni∏y,
w koƒcu kilkadziesiàt lat temu widok pracujàcej zawodowo kobiety nale˝a∏ raczej do rzadszych. DziÊ trudno
sobie wyobraziç, ˝eby panie po oÊmiu godzinach
w pracy ochoczo zabra∏y si´ do pieczenia wielkanocnych mazurków, nie zaniedbujàc przy tym innych obowiàzków. Albo wilk syty albo owca ca∏a. Jak zatem wybrnàç z k∏opotu? Ja, w myÊl tego, ˝e nie ma nic gorszego ni˝ przepracowana pani domu, zrezygnowa∏abym z pieczenia trzeciego ciasta, wolàc je
kupiç i poÊwi´ciç zaoszcz´dzony czas na coÊ
zupe∏nie innego. Czas dla rodziny? A mo˝e
czas dla siebie? Oto kilka propozycji.

mas∏o ucieramy z cukrem i cukrem
waniliowym, a nast´pnie dodajemy
do twaro˝ku wraz z bakaliami. Tak
przygotowanà mas´ zawijamy
w gaz´, ugniatamy, przyciskamy
ci´˝arkiem i chowamy do lodówki.
Przed podaniem wyciàgamy z gazy
i z formy, k∏adàc delikatnie na talerzu. Przepis nie jest mo˝e tani, co
wi´cej, taka pascha to prawdziwa
bomba kaloryczna, ale za to... jaka
uczta! Poza tym, Êwietnie nadaje
si´ na nagrod´ za wczesne wstanie
na rezurekcj´ ☺
˚ycz´ Paƒstwu, aby poprzez dobre przygotowania,
w Paƒstwa domach, a przede wszystkim w sercach zapanowa∏a prawdziwa radoÊç. Cieszmy si´, ˝e ˝yjemy, ˝e
mamy siebie nawzajem, mamy pi´kne pragnienia. I ˝yjmy tak, by spe∏ni∏o si´ wyÊpiewane przez Czerwony
Tulipan ˝yczenie: „A jednak po nas coÊ zostanie...”.

Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Wielkiej Nocy
wszystkim czytelnikom i sympatykom
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” sk∏adam
najserdeczniejsze ˝yczenia nies∏abnàcej radoÊci,
pokoju w sercach, wzajemnej ˝yczliwoÊci nie tylko
od Êwi´ta i nadziei rozpromieniajàcej ka˝dy dzieƒ.
Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
potliwy, o tyle w Wielkà Sobot´, oprócz tradycyjnego Êwi´cenia pokarmów, warto wybraç si´ na wieczorne Êwi´cenie ognia i wody. A skoro ju˝ o Êwi´ceniu pokarmów mowa, przyjrzyjmy si´ Êwiàtecznemu koszyczkowi.

... i coÊ dla cia∏a
W jego przygotowanie mo˝na równie˝ zaanga˝owaç dzieci – ju˝ pi´cioW zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ Âwi´tami
latki z dumà odczytajà przygotowanà
Wielkanocnymi ˝ycz´ czytelnikom i redakcji
przez mam´ list´ produktów,
„Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich”
które znajdà si´ w Êwi´conradosnego Êwi´towania w rodzinnym gronie,
ce. Mamy wi´c kawa∏ek
CoÊ dla ducha...
chleba, kie∏basy, sól i...
Wielkanoc jest Êwi´tem chrzezdrowia i pogody ducha oraz odwagi
w∏asnor´cznie pomaÊcijaƒskim, zwanym inaczej Zmarw
realizowaniu marzeƒ i pomyÊlnoÊci
lowane pisanki. Temu
twychwstaniem Paƒskim. Przygow podejmowanych dzia∏aniach.
ostatniemu sk∏adnikowi trzetowaniu do Âwiàt s∏u˝y okres Wielba poÊwi´ciç troch´ wi´cej czasu.
kiego Postu. To czas intensywnej pracy nad sobà, zoWiceprezydent m.st. Warszawy
W naszym domu malujemy jajka stalówkà,
baczenia siebie bez ró˝owych okularów, a jednoczeJacek Wojciechowicz
na którà nak∏adamy wosk. Topimy go nad
Ênie... z nadziejà na to, ˝e choç wiele we mnie nadal
p∏omieniem Êwiecy i od razu nak∏adamy
s∏aboÊci, to jednak póki ˝yj´, wcià˝ mam szans´, by
na ugotowane jajko. CzynnoÊç jest mozolna,
si´ zmieniaç na lepsze. Wielki Post to droga krzy˝owa,
ale wykonanie takiej pisanki w∏asnor´cznie daje sporà
Symbolika Êwiàtecznego koszyka: baranek –
to tak˝e postanowienia – te dotyczàce np. niejedzenia
satysfakcj´. Po pomalowaniu woskiem wrzucamy jajZmartwychwsta∏y Chrystus, jaja – nowe ˝ycie, chrzan
s∏odyczy i te obejmujàce dobre uczynki, gesty ˝yczlika do wody z barwnikiem. W sklepach mo˝na kupiç
– si∏a, sól – chroni od zepsucia, w´dlina – zapewnia
woÊci, mi∏osierdzia. W tych ostatnich odnaleêç mo˝e
gotowe barwniki do jajek, jednak tradydostatek, zdrowie.
cyjne ∏upinki cebulowe sà chyba przyMa∏gorzata Matyka
jemniejsze ni˝ kolorowa chemia. Wa˝Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych
ne, ˝eby by∏o ich du˝o, wtedy kolor
najserdeczniejsze ˝yczenia zdrowia, radoÊci,
b´dzie wyrazisty. Obsuszone jajka
wiosennego optymizmu i rodzinnego ciep∏a
uk∏adamy w koszyczku, dekorujàc go
ga∏àzkami bukszpanu.
sk∏ada Rada i Zarzàd Dzielnicy Wawer
Oko∏o dwóch tygodni przed Wielkanocà zbieramy ga∏àzki z brzozy,
forsycji (mo˝na dodaç te˝ jab∏oƒ lub
Êliw´) i wstawiamy do wazonu. Kiedy rozkwitnà,
si´ przecie˝ ka˝dy, niezale˝nie od wyznawanego Êwianadadzà wn´trzom naszych domów wiosenny chatopoglàdu. I wcale nie chodzi tu tylko o przys∏owiowy
rakter. Odpowiednio wczeÊniej siejemy tak˝e rze˝ugrosik wrzucany ˝ebrzàcemu do kapelusza, ale o fakch´. Obserwowanie kie∏kujàcych na mokrej wacie
tyczne zainteresowanie cz∏owiekiem. Poczàwszy od
nasionek to wspania∏a lekcja biologii dla maluchów.
dzieƒ dobry, którego mo˝e nie mówimy sàsiadowi czy
sàsiadce, po serdeczny uÊmiech i pytanie, co u PaJeszcze o ciastach
na/Pani s∏ychaç. Owszem pomoc finansowa jest czaNajserdeczniejsze ˝yczenia z okazji
Do wielkanocnych klasyków nale˝à baby i masem potrzebna, ale nie mo˝e ona zastàpiç zwyk∏ej
Âwiàt Wielkanocnych.
zurki. Mniej znana, lecz równie pyszna jest pascha.
ludzkiej ˝yczliwoÊci. SamotnoÊç bardzo boli, zw∏aszDu˝o
zdrowia, szcz´Êcia, wszelkiej
Mo˝na przyrzàdzaç jà na zimno – z gotowego sera,
cza, ˝e wokó∏ tyle ludzi... Mo˝e warto pokonaç w sopomyÊlnoÊci i pokoju
lub na goràco, bezpoÊrednio z mleka. Proponuj´
bie l´k przed oÊmieszeniem, bo to chyba wstydu si´
ten drugi wariant. Potrzebny b´dzie: 1l Êmietany
boimy, i podejÊç do starszego cz∏owieka, któremu
˝yczy czytelnikom
kremówki, 1l mleka (najlepiej nie UHT), 6 ˝ó∏tek, 25
trudno wejÊç po schodach, zaproponowaç pomoc...
Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich
dkg mas∏a, 15 dkg cukru, 10 dkg rodzynek, 5 dkg
RadoÊç, jakà daje pomaganie potrzebujàcym jest niep∏atków migda∏owych, 5dkg skórki pomaraƒczowej
porównywalna do niczego innego.
Wasza sàsiadka – Kayah
i cukier waniliowy. Najpierw ucieramy ˝ó∏tka ze
Wielki Post koƒczy si´ Wielkim Tygodniem. To
Êmietanà, nast´pnie wlewamy t´ mas´ do gotujàcerównie˝ czas najbardziej intensywnych
go si´ mleka, zmniejszajàc ogieƒ. Mleko powinno
przygotowaƒ w domu. Jednak o ile
si´ zwarzyç, a my otrzymujemy twaro˝ek, który zaw pierwsze dwa dni udzia∏
wijamy w Êciereczk´ i dobrze odsàczamy, np. podzieci w dwugodzinnej
przez zawieszenie nad zlewem. W mi´dzyczasie
liturgii mo˝e byç k∏o-

Êrodowiskami lokalnymi.
W ramach wspó∏pracy zorganizowano pikniki w Miedzeszynie i Mi´dzylesiu, spotkania wigilijne dla
samotnych i ubogich oraz kampani´ spo∏ecznà
w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo∏ecznym oraz kampani´ pod nazwà „Pomoc Bezdomnym na Mazowszu”. Kolejnym dzia∏aniem OPS jest prowadzenie dla mieszkaƒców Dzielnicy rozbudowanych programów pod nazwami: „Senior”, „Rodzina”, „Dobry Rodzic – Dobry Start”, „Pedagog
Rodzinny”, „Ma∏e Kroki do Sukcesu”, „Pejza˝
Kobiety Aktywnej Zawodowo” i „Wolontariat
w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej”. Radni, przyjmujàc sprawozdanie, sk∏adali na r´ce pani dyrektor Renaty Staruch gratulacje i podzi´kowania
za wyt´˝onà prac´.
Pod koniec sesji radni uzupe∏nili sk∏ad doraênej Komisji Statutowej. Cz∏onkami Komisji zostali Marcin Kurpios i Pawe∏ Kaszuba.
W marcu podsumowano równie˝ ubieg∏oroczne sportowe i kulturalne wydarzenia w Dzielnicy.
Spotkanie z udzia∏em Zarzàdu Dzielnicy, radnych
i zaproszonych goÊci odby∏o si´ w t∏usty czwartek w hotelu Boss. Podczas uroczystoÊci osoby
najbardziej zas∏u˝one dla rozwoju sportu i kultury w Wawrze otrzyma∏y Medal Wawerski. Spotkanie uÊwietni∏ wyst´p kabaretu „Zadra”.

Marzec w Radzie Dzielnicy Wawer
W marcu odby∏a si´ jedna sesja Rady Dzielnicy.
Najbardziej kontrowersyjnym tematem, który zgromadzi∏ najwi´kszà liczb´
mieszkaƒców, by∏a sprawa
∏àczenia szkó∏ w zespo∏y.
Rada Dzielnicy zdecydowa∏a o przeniesieniu Gimnazjum nr 103 z budynku przy ulicy ˚egaƒskiej
do nie w pe∏ni wykorzystanego budynku liceum
mieszczàcego si´ przy ulicy Alpejskiej i po∏àczeniu obu szkó∏ w zespó∏. Przyczynà po∏àczenia sà
wzgl´dy finansowe i ch´ç lepszego wykorzystania budynku przy ul. Alpejskiej. Powa˝nà przyczynà jest równie˝ to, ˝e dotychczasowy budynek gimnazjum w niedalekiej przysz∏oÊci mo˝e
staç zbyt blisko kraw´dzi wjazdu do projektowanego tunelu. Takie po∏o˝enie nie przeszkodzi natomiast w zgromadzeniu tam tych wydzia∏ów
Urz´du Dzielnicy, które sà rozsiane w innych
punktach Wawra. Cz´Êç rodziców niezadowolonych z decyzji Rady argumentowa∏a, ˝e decyzja
o przeniesieniu gimnazjum êle wp∏ynie na poziom nauczania i znacznie wyd∏u˝y drog´ do
szko∏y. Przeciwnego zdania by∏a dyrekcja szko∏y,
rada nauczycielska i rada rodziców. Drugie po∏àczenie szkó∏ – Szko∏y Podstawowej nr 195

i Gimnazjum nr 105, umieszczonych w po∏àczonych budynkach w Marysinie Wawerskim, nie
wzbudzi∏o kontrowersji. Radni podj´li decyzj´
o stworzeniu obu zespo∏ów szkó∏.
Na marcowej sesji Rada Dzielnicy przyj´∏a
sprawozdania z dzia∏alnoÊci dzielnicowej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej oraz OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej. Dzielnicowy OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej, kierowany przez panià Renat´ Staruch, przygotowa∏ obszerne sprawozdanie,
w którym omówiono ca∏à dzia∏alnoÊç OÊrodka
w ubieg∏ym roku. W 2010 roku z pomocy OPS
skorzysta∏o prawie 4 tys. osób, najwi´kszà liczb´ stanowi∏y osoby starsze i samotne, zaÊ bud˝et OÊrodka wynosi∏ prawie 10 milionów z∏otych. Ârodki te wydano na wyp∏at´ zasi∏ków, pomoc rzeczowà oraz us∏ugi opiekuƒcze. Du˝e
kwoty przeznaczono równie˝ na Ârodowiskowy
Dom Samopomocy przy ul. Zalipie i pomoc dla
osób dotkni´tych powodzià. OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej intensywnie prowadzi równie˝ aktywizacj´ zawodowà bezrobotnych. W 2010 roku
zorganizowa∏ szkolenia dla bezrobotnych
i warsztaty, na których uczestnicy nabywali
umiej´tnoÊci pisania dokumentów aplikacyjnych
oraz poznawali podstawy przedsi´biorczoÊci,
pomocne przy za∏o˝eniu w∏asnej dzia∏alnoÊci
gospodarczej. OPS wspó∏pracuje równie˝ ze

Idà zmiany?

NadwiÊle zaplanowano budow´ ogólnodost´pnego placu zabaw przy skrzy˝owaniu Przewodowej z ulicà Strzyg∏owskà oraz budow´ Orlika
na ulicy Trakt Lubelski w okolicach ulicy Skalnicowej. Za to zmniejszono Êrodki na budow´
skateparku w Falenicy oraz obiektów sportowych w Miedzeszynie.
Z wa˝nych punktów bud˝etu mo˝na wymieniç
te˝ modernizacj´ obiektów edukacyjnych na ulicy Króla Maciusia, ˚egaƒskiej, Halnej oraz Alpejskiej, budow´ parkingu w Falenicy czy przeznaczenie niewielkich Êrodków na rewitalizacj´ budynków komunalnych przy ulicy Kresowej. W∏adze dzielnicy przyj´∏y sobie za cel lepsze wykorzystanie bazy obiektów publicznych, dlatego te˝
przyj´to plan przeniesienia gimnazjum numer
103 z ulicy ˚egaƒskiej 1 na ulic´ Alpejskà 16 do
obiektu XXV LO, ∏àczàc szko∏y w jeden zespó∏
szkolny. Po∏àczeniu ulegnie tez Szko∏a Podstawowa 195 i Gimnazjum 105 na ulicy Króla Maciusia. Planuje si´ dalsze ∏àczenie placówek
oÊwiatowych w zespo∏y szkolne.
Baza szkolna przy ulicy ˚egaƒskiej 1 zostanie
po∏àczona z urz´dem dzielnicy Wawer, dzi´ki temu b´dzie mo˝liwa kumulacja wi´kszoÊci instytucji publicznych o charakterze administracyjnym (obecnie dzier˝awiàcych obiekty w ca∏ej
dzielnicy), w jednym miejscu.
Ma to na celu minimalizacj´ kosztów.
W zwiàzku z du˝ym zakresem potrzeb inwestycyjnych w dzielnicy oraz brakiem wystarczajàcych Êrodków finansowych na te cele zarzàd
dzielnicy postanowi∏ wprowadziç nowà polityk´
dla inwestorów prywatnych (np. deweloperzy).

W dniu 23 marca odby∏a
si´ pierwsza konferencja
prasowa nowego zarzàdu
dzielnicy Wawer oraz przewodniczàcego rady dzielnicy Wawer na temat bud˝etu
dzielnicy, który jest za∏àcznikiem do ca∏oÊciowego
planu finansowego na rok
2011 dla miasta sto∏ecznego Warszawy.
Oprócz omówienia spraw bud˝etowych
przedstawiona zosta∏a równie˝ wizja kierunku
rozwoju „naszej ma∏ej ojczyzny”.
Dochód i wydatki naszej dzielnicy w roku 2011
wyniosà 159 918 956 z∏otych.
W tym wydatki bie˝àce 141 200 376 z∏otych,
a wydatki majàtkowe 18 718 580 z∏otych.
Zarzàd dzielnicy rezygnuje z budowy ulic
o znaczeniu lokalnym, na rzecz ciàgów komunikacyjnych. Dlatego te˝ zrezygnowa∏ z budowy
na przyk∏ad ulic: Czarnoleskiej, Porostowej, Paj´czej, na rzecz budowy chodnika na ulicy
Technicznej, zwi´kszonych Êrodków na budow´ ulicy Ciepielowskiej, koncepcji rozbudowy
ulicy Podkowy oraz wykupu nieruchomoÊci zaj´tych pod drogi. Z powodu s∏abej lokalizacji
zrezygnowano z budowy przedszkola na ulicy
W´glarskiej na rzecz budowy przedszkola oraz
rozbudowy szko∏y numer 128 na ulicy Kadetów
w osiedlu Las, powstanie te˝ placówka przedszkolna na ulicy Âwiebodziƒskiej. W osiedlu

Marcin Kurpios
Korzystne decyzje administracyjne b´dà wydawane tylko pod warunkiem przeznaczenia przez
inwestorów Êrodków na realizacj´ potrzebnej infrastruktury w okolicach planowanej inwestycji.
Zarzàd dzielnicy planuje równie˝ rozwój komunikacji publicznej przy wspó∏pracy z Zarzàdem Transportu Miejskiego.
Mo˝na byç krytycznym w stosunku do planów „dzielnicy” na przyk∏ad z powodu zmniejszenia Êrodków na pewne inwestycje, jednak
ca∏oÊciowa polityka wydaje si´ spójna. Stawianie na ciàgi komunikacyjne, postawienie na
miejsca publiczne, w tym minimalizacja kosztów wyp∏ywajàca z ∏àczenia szkó∏ oraz zapowiedê dotyczàca polityki w sprawie inwestorów
prywatnych wydaje si´ korzystna dla ca∏ej spo∏ecznoÊci Wawra.
Inwestowanie w ciàgi komunikacyjne przyspieszy przemieszczanie si´ po dzielnicy, nawet
spowolnienie na drogach dojazdowych nie spowoduje tak wielkiej straty czasu, ˝eby nie uznaç
takiej polityki za korzystnà ca∏oÊciowo. Zmiany
w bazie lokalowej dzielnicy równie˝ dadzà wymierne korzyÊci dla ogó∏u mieszkaƒców. Kumulacja instytucji publicznych w sàsiadujàcych budynkach da mo˝liwoÊç lepszego dojazdu do takiego miejsca ni˝ do wielu w ca∏ej dzielnicy.
Z kolei zastosowanie wymogu dla inwestorów prywatnych pozwoli na realizacj´ ca∏ej infrastruktury od razu. Podniesie to koszty inwestycji,
jednak pozwoli na szybsze za∏atanie niedoborów
inwestycyjnych.
Krzysztof Soko∏owski
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Wielkanoc to nie Êwi´conka i dyngus... –
krótkie rozwa˝ania o symbolice liturgicznej Âwiàt Wielkanocnych
Wielkanoc oraz ca∏y cykl obchodów i uroczystoÊci z nià
zwiàzanych zaliczajà si´ do tzw.
Êwiàt ruchomych, zwiàzanych
z terminem wiosennej równonocy. Âwi´ta Wielkanocne powszechnie kojarzà si´ z palemkami, sobotnim Êwi´ceniem
pokarmów, procesjà rezurekcyjnà i poniedzia∏kowym dyngusem. Obrz´dy te, choç mocno zakorzenione w polskiej tradycji, nie oddajà jednak teologicznej, g∏´bokiej wymowy tego najstarszego i najwa˝niejszego
Êwi´ta chrzeÊcijan. Symbolika liturgiczna Wielkiego
Tygodnia zwiàzana jest przede wszystkim z fenomenem zmartwychwstania, na którym opiera si´ zarówno
wiara, jak i organizacja ca∏ego ˝ycia koÊcielnego.
O liturgicznej symbolice Czasu Wielkanocnego
rozmawiam dziÊ z Proboszczem Aniƒskiej Parafii
– ks. Markiem Doszko.
D.Ch. – Cykl Êwiàtecznych obchodów Wielkiej
Nocy rozpoczyna Niedziela Palmowa, która jest pa miàtkà triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Jak odczytywaç symbolik´ tego dnia?
Ks. M.D. – Wjazd triumfujàcego Chrystusa to wype∏nienie Pisma Âwi´tego: Mesjasz – Królem. W tym
dniu KoÊció∏ cieszy si´ z triumfu Mesjasza, oddaje mu
czeÊç – jednak liturgia Niedzieli Palmowej to ju˝ wspominanie m´ki Jezusa. Na mszy Êw. nie ma kazania, jest
natomiast lektura M´ki Paƒskiej odczytywana z podzia∏em na role, równie˝ przez osoby Êwieckie. To jedyny
przypadek w koÊciele, gdy do odczytania ewangelii
dopuszczone sà nienamaszczone osoby Êwieckie.
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W XVII–XVIII w. w Niedziel´ Palmowà popularne
by∏y równie˝ procesje z Jezuskiem Palmowym.
Do dziÊ w Tokarni ko∏o MyÊlenic sà takie procesje
z postacià Jezuska na osio∏ku. Tego dnia odbywa si´
te˝ we wszystkich koÊcio∏ach Êwi´cenie palm wielkanocnych wprowadzone do liturgii w XI w. Te palemki to symbol ho∏du oddawanego triumfujàcemu Mesjaszowi, ale jednoczeÊnie symbol ˝ycia – zapowiedê
odrodzenia i wydarzeƒ kolejnego tygodnia zwanego
Wielkim. Które dni sà w nim najwa˝niejsze?

Proboszcz Parafii Matki Bo˝ej Królowej Polski
w Aninie – Ks. kan. Marek Doszko
Najwa˝niejszym czasem Wielkiego Tygodnia jest
Triduum Paschalne rozpoczynajàce si´ w Wielki
Czwartek – Piàtek i trwajàce do Niedzieli Zmartwychwstania. W czasie liturgicznym
dzieƒ zaczyna si´ wieczorem,
dlatego Triduum Paschalne
rozpoczyna si´ Mszà Wieczerzy
Paƒskiej odprawianà w czwartek wieczorem. Msza sprawowana jest na pamiàtk´ Ostatniej
Wieczerzy. Kap∏ani sprawujà
msz´ w z∏otych ornatach. Na
tej mszy po odÊpiewaniu hymnu „Chwa∏a na wysokoÊci Bogu” milknà wszystkie dzwony
i a˝ do Wigilii Paschalnej zast´pujà je ko∏atki.
W Wielki Czwartek w niektórych koÊcio∏ach odbywa si´
obrz´d mycia nóg dwunastu
wybranym m´˝czyznom, na
pamiàtk´ umycia nóg aposto∏om przez Chrystusa podczas
ostatniej wieczerzy. Czy w tym
roku równie˝ w aniƒskim koÊciele wprowadzi ksiàdz t´ ceremoni´?
Tak, po homilii kap∏an zdejmuje ornat, podchodzi do
dwunastu m´˝czyzn, którym
polewa wodà stopy – to znak
chrzeÊcijaƒskiej pokory i równoÊci wobec Boga, to wyraz
mi∏oÊci bliêniego. W ubieg∏ym
roku podczas tej ceremonii zauwa˝y∏em ogromne zdziwienie
w oczach dzieci, prawdopo-

dobnie po raz pierwszy podczas mszy Êw. widzia∏y
ksi´dza w tak prozaicznym, ludzkim geÊcie. W tym
roku równie˝ na mszy o godz. 18.00 dokonam tej
ceremonii – bo pi´knie i dosadnie ilustruje ona
MANDATUM, czyli przykazanie mi∏oÊci.
W Wielki Czwartek gaÊnie równie˝ wieczna lampka nad tabernakulum, z o∏tarza znikajà Êwiece, msza∏
i obrus, w koÊciele brak kwietnych dekoracji. CiemnoÊç oznacza chaos jaki zapanowa∏ wÊród aposto∏ów
po pojmaniu Chrystusa, ale czy tylko?
Wygaszanie Êwiec, brak Êwiat∏a nad tabernakulum
symbolizuje przede wszystkim pojmanie Chrystusa
i jego areszt. Czwartkowa Wieczerza Paƒska koƒczy
si´ równie˝ procesjà przeniesienia NajÊwi´tszego
Sakramentu do kaplicy adoracji zwanej ciemnicà.
Chrystus zosta∏ tego dnia pojmany. Liturgia Wielkiego Czwartku jest wi´c bardzo g∏´boka i przejmujàca,
dlatego oprawa mszy Êw. wzbogacana jest gestami
nawiàzujàcymi do zdarzeƒ owego – Chrystusowego
czasu. S∏ysza∏em, ˝e w Irlandii niektórzy ksi´˝a podczas czwartkowego nabo˝eƒstwa namaszczajà r´ce
parafian pachnàcym olejkiem – to namaszczenie
na pogrzeb, zapowiedê bliskiej Êmierci, to powtórzenie namaszczenia Jezusa przez niewiast´.
Ju˝ od czwartkowego wieczoru w koÊciele zaczy na si´ wielka ˝a∏oba. W Wielki Piàtek wizerunki
Chrystusa zakryte sà kirem, tabernakulum nadal po z o s t a j e p u s t e . C o w a ˝ n e g o d z i e j e s i ´ w koÊciele
w Wielki Piàtek?
Krzy˝e zakrywa si´ w koÊciele nawet wczeÊniej,
ju˝ od piàtej niedzieli wielkiego postu. W Wielki Piàtek nie ma mszy Êw., choç udzielana jest komunia
z hostii konsekrowanych w Wielki Czwartek. Odprawiana jest Liturgia M´ki Paƒskiej, a w niektórych parafiach równie˝ Droga Krzy˝owa. Ubrani w czerwone
szaty kap∏ani na rozpocz´ciu Liturgii dokonujà obrz´du prostracji. Le˝enie krzy˝em jest wyrazem podporzàdkowania Bogu, wielkiego uni˝enia i g∏´bokiej
modlitwy. Ewangelia tego dnia to opis M´ki Paƒskiej wg Êw. Jana czytany z podzia∏em na role.
W Wielki Piàtek w czasie adoracji krzy˝a nast´puje
jego ods∏oni´cie. W czasie procesji do Grobu Paƒskiego przeniesiony zostaje NajÊwi´tszy Sakrament.
Zaczyna si´ adoracja Grobu Chrystusa.
Groby Paƒskie urzàdza si´ w ca∏ej Polsce z wielkà
starannoÊcià, cz´sto zawierajà one rodzaj przes∏ania,
a ich symbolika wykracza niekiedy poza wymiar czysto
religijny. Tradycjà sà równie˝ zaciàgane przez ˝o∏nierzy, stra˝aków, harcerzy – Stra˝e Grobowe. W Kalwarii
Zebrzydowskiej ka˝dego roku odgrywane jest misterium M´ki Paƒskiej, którego kulminacyjny moment ma
miejsce w∏aÊnie w Wielki Piàtek. W podobnym wydarzeniu mo˝na uczestniczyç równie˝ w podwarszawskiej
Górze Kalwarii. W wieku XVII–XVIII do tradycji tego
dnia nale˝a∏y równie˝ pochody tzw. Kapników – zakapturzonych, biczujàcych si´ pokutników. Wielki Piàtek
zawsze jest dla chrzeÊcijan dniem pokuty, skupienia,
refleksji, ale w Wielkà Sobot´ w koÊciele nadal panuje
˝a∏obny nastrój. Tego dnia chrzeÊcijanie licznie odwiedzajà zarówno symboliczne Groby Paƒskie w wielu
Êwiàtyniach, jak i groby swoich bliskich. W koÊcio∏ach
odbywa si´ te˝ wielkie sprzàtanie. Czy odprawiana jest
tego dnia Msza Êw.?
W Wielkà Sobot´ w koÊciele nie ma mszy Êw.,
dopiero póênym wieczorem, w naszym koÊciele
o 20.00, rozpoczyna si´ Liturgia Wigilii Paschalnej,
która zgodnie z kalendarzem liturgicznym nale˝y ju˝
do Niedzieli Zmartwychwstania, tak jak Wigilia Bo-

˝ego Narodzenia nale˝y do obchodów Bo˝ego Narodzenia. Zgodnie z ˝ydowskà rachubà czasu po zachodzie s∏oƒca rozpoczyna si´ nowy dzieƒ, tak wi´c
radosna sobotnio-niedzielna Liturgia Âwiat∏a to radoÊç Niedzieli Zmartwychwstania. Nast´puje poÊwi´cenie ognia i Êwiecy paschalnej – symbolu
Zmartwychwsta∏ego Pana. Zapalony Pascha∏ wnosi
si´ do ciemnego koÊcio∏a i rozbrzmiewa or´dzie
paschalne. Podczas Liturgii Chrzcielnej nast´puje
b∏ogos∏awieƒstwo wody i odnowienie przyrzeczeƒ
chrzcielnych, zaÊ w czasie Liturgii Eucharystycznej
wierni przyjmujà Komuni´ Êw.
Zatem Wigilia Paschalna to najwa˝niejsze wydarzenie Triduum Paschalnego i ca∏ego roku liturgicznego, podczas jej trwania do koÊcio∏a wraca Zmartwychwsta∏y Chrystus, znów panuje jasnoÊç i rozbrzmiewajà milczàce od Wielkiego Czwartku dzwony.

Lecz czy nie jest tak, ˝e Wielka Sobota kojarzy si´
wielu wiernym przede wszystkim z tradycjà Êwi´ce nia pokarmów wielkanocnych?
Wielka Sobota to przedÊwi´cie Wielkanocy, tego
dnia w Polsce i niektórych tylko sàsiednich krajach
wierni przynoszà do Êwi´cenia pokarmy wielkanocne. To jest nasz polski zwyczaj, przyj´ty przez polski
koÊció∏ i raczej niespotykany gdzie indziej.
Ostatnià cz´Êcià Wigilii Paschalnej jest Procesja
Rezurekcyjna – to triumf ˝ycia, odrodzenia, zwyci´stwa nadziei i mi∏oÊci. Chrystus zmartwychwstaje,
stra˝e padajà na ziemi´, huk wystrza∏ów symbolizuje
odsuwany kamieƒ – to wielka kanonada na czeÊç
Zmartwychwsta∏ego. Jaki charakter i symbolik´ ma
niedzielna procesja?
Procesja jest radosna, niesie Êwiatu radosnà
wieÊç o Zmartwychwstaniu. Jest ona zakoƒcze-

PIT bez wychodzenia z domu
W tym roku termin sk∏adania zeznaƒ podatkowych
up∏ywa 2 maja. Na rozliczenie z fiskusem mamy wi´c
jeszcze miesiàc. Jednak jako ˝e nie przepadamy za wizytami w urz´dach, rozrachunki te zostawiamy zazwyczaj na ostatnià chwil´.
S´k w tym, ˝e w dobie internetu deklaracje
za 2010 rok mo˝emy z∏o˝yç zza ekranu komputera, w kapciach na nogach i z ulubionà kawà
w r´ku. Rozliczajàc si´ z fiskusem drogà elektronicznà oszcz´dzamy nie tylko czas, ale i pieniàdze. Nic wi´c dziwnego, ˝e roÊnie liczba podatników korzystajàcych z e-deklaracji. W samym
marcu PIT-y przez internet z∏o˝y∏o ok. 900
mieszkaƒców Wawra, czyli czterokrotnie wi´cej
ni˝ w ca∏ym 2010 roku. Nale˝y oczekiwaç, ˝e
liczba „elektronicznych” p∏atników wzroÊnie co
najmniej dwukrotnie, poniewa˝ wi´kszoÊç osób
rozliczenia z fiskusem odk∏ada na kwiecieƒ.
Wzrost popularnoÊci e-deklaracji to równie˝
zas∏uga wprowadzonych przez rzàd udogodnieƒ.
Z racji tego, ˝e identyfikacja podatnika odbywa
si´ na podstawie numeru NIP, nie trzeba dostarczaç kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Przy sk∏adanych przez ma∏˝onków Picie-36
i Picie-37 (o wysokoÊci uzyskanego przychodu

i poniesionej straty) nie trzeba do∏àczaç tzw.
„UPL-ka”. UPL-1 to druk b´dàcy pe∏nomocnictwem przynoszonym do urz´du przez jednego
ma∏˝onka, po to by drugi móg∏ z∏o˝yç zeznanie
podatkowe przez internet. Wzros∏a równie˝ liczba formularzy elektronicznych. Przedsi´biorcy,
którzy od zawsze rozliczali si´ z fiskusem osobiÊcie, dziÊ równie˝ mogà zrobiç to zza ekranu
komputera. Za poÊrednictwem internetu z∏o˝à
PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 oraz PCC od
spadków i darowizn.
Rozliczanie si´ z urz´dem drogà elektronicznà
jest tak proste, ˝e mogà z niego korzystaç równie˝ osoby w podesz∏ym wieku, które na co
odzieƒ nie majà stycznoÊci z komputerem. Wystarczy wejÊç na stron´ www.e-deklaracje.gov.pl i kliknàç w zak∏adk´ zawierajàcà formularze. W przypadku pojawienia si´ wàtpliwoÊci warto skorzystaç z umieszczonej na stronie
instrukcji wype∏niania zeznaƒ krok po kroku.
Pami´tajmy by po wys∏aniu wype∏nionego
PIT-u poczekaç minut´ albo dwie do momentu
kiedy wyÊwietlony numer referencyjny zostanie
przetworzony, a my otrzymamy informacj´
zwrotnà z bramki ministerstwa czyli urz´dowe
poÊwiadczenie odbioru, pe∏niàce funkcj´ stempla urz´dowego.

niem rozpocz´tej w sobot´ wieczorem Wigilii Paschalnej. Czas pomi´dzy sobotnià mszà a niedzielnà mszà rezurekcyjnà wype∏nia czuwanie przy pustym grobie Chrystusa. Procesjà rezurekcyjnà
wierni witajà Chrystusa Zmartwychwsta∏ego. Niedziela Wielkanocna – Pascha to tak˝e rozpocz´cie
oktawy Wielkanocnej, czyli uroczystych obchodów
Zmartwychwstania Chrystusa, które trwajà w koÊciele przez kolejnych osiem dni. Dni te majà rang´ Niedzieli Zmartwychwstania (Poniedzia∏ek
Wielkanocny jest jednym z nich) i wszystkie traktowane sà jak jeden dzieƒ – jedno Êwi´to, w czasie którego powtarza si´ t´ samà prawd´ – Chrystus zmartwychwsta∏, Alleluja.
Rozmawia∏a Dorota Choiƒska
dchoinska@gmail.com

Naczelnik Urz´du Skarbowego Warszawa–Wawer informuje, ˝e:
• dla u∏atwienia mieszkaƒcom z∏o˝enia rocznego rozliczenia podatku
dochodowego za rok 2010 pracownik urz´du skarbowego b´dzie pe∏ni∏ dy˝ur w siedzibie Urz´du Dzielnicy Wawer przy ul. ˚egaƒskiej 1
w dniu 20 kwietnia 2011 r. w godz.
10.00–15.00, podczas którego b´dzie mo˝na z∏o˝yç zeznanie roczne,
• dodatkowo w sobot´ 30 kwietnia
2011 r. urzàd b´dzie czynny
w godz. 9.00–13.00, a w dniach
28–29 kwietnia oraz 2 maja
2011 r. w godz. 8.00–18.00.

Je˝eli wype∏nianie deklaracji podatkowej PIT sprawia Ci trudnoÊç,
zwróç si´ o pomoc do Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer. Informacji
dotyczàcych rozliczeƒ podatku dochodowego udzielajà pracownicy urz´du,
tak˝e telefonicznie pod numerami telefonów: 22 50 94 122, 22 50 94 126,
22 50 94128, 22 50 94 130.

Magdalena Prokop-Duchnowska

Zmar∏ wspó∏twórca Centrum Zdrowia Dziecka
22 marca w wieku 84 lat
zmar∏ prof. Jaros∏aw Stodulski, wybitny kardiochirurg dzieci´cy, jeden
z twórców Centrum Zdrowia Dziecka. To niepowetowana strata nie tylko dla
za∏o˝onej przez profesora
kliniki kardiochirurgii i ca∏ego Êrodowiska kardiologów, ale poniekàd
równie˝ dla naszego kraju. Profesor Stodulski
zosta∏ odznaczony wieloma nagrodami: Nagrodà Ministra Zdrowia, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi,

Krzy˝em Walecznych, Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzy˝em Powstaƒczym. W czasie Powstania Warszawskiego by∏ cz∏onkiem Szarych Szeregów
o pseudonimie „Kruk” w batalionie Grochów,
gdzie zas∏u˝y∏ si´, nawiàzujàc kontakt mi´dzy
Pragà i Mokotowem.
W 1951 r. ukoƒczy∏ Akademi´ Medycznà
w Warszawie, w 1961 r. doktoryzowa∏ si´ na
Wydziale Lekarskim, w 1973 roku habilitowa∏
si´ w Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, a w 1990 uzyska∏ tytu∏ profesora. Pozo-

stawi∏ po sobie ponad 100 prac naukowych
i wielu doktorantów, w tym dwóch profesorów.
By∏ za∏o˝ycielem Klubu Kardiochirurgów Polskich, ale przede wszystkim mia∏ ogromne osiàgni´cia w kardiochirurgii – m.in. by∏ pionierem
w leczeniu wady wrodzonej serca pod postacià
prze∏o˝enia wielkich naczyƒ. Jako pierwszy
w Polsce zastosowa∏ tzw. g∏´bokà hipotermi´
w leczeniu okienka aortalno-p∏ucnego.
Prywatnie by∏ cz∏owiekiem ciep∏ym i skromnym, prawym i zawsze ch´tnie niosàcym pomoc
ludziom.
Hanna Kowalska
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Udany poczàtek sezonu wawerskich sumoków
Po ubieg∏orocznych sukcesach (m. in. z∏oto
MÂ juniorek Natalii Ko∏nierzak, z∏oto ME juniorów
Paw∏a Wojdy), zawodnicy UKS Fuks udanie rozpocz´li sezon 2011. Podczas Pucharu Polski juniorów i seniorów w Krotoszynie w dniach
18–19 lutego br. reprezentanci tego klubu zdobyli 11 medali. W grupie juniorów Pawe∏ Wojda okaza∏ si´ bezkonkurencyjny w kat. do 90 kg, a jego
brat bliêniak Tomasz Wojda zajà∏ II miejsce. Obydwaj bracia walczyli tak˝e w wy˝szej kategorii
do 100 kg, gdzie potwierdzili prymat i w tej kategorii, zamieniajàc si´ tylko miejscami. Tomek by∏
pierwszy, a Pawe∏ drugi. Aktualna mistrzyni Êwiata juniorek Natalia Ko∏nierzak nie da∏a szans swoim rywalkom i za∏´∏a I miejsce w kategorii wagowej do 60 kg. Zawodniczka ta równie˝ startowa∏a w ci´˝szej kategorii do 65 kg, gdzie zaj´∏a
II miejsce. M∏odzi nasi zawodnicy startowali ponadto w turnieju seniorów, w którym rewelacyjnie
powalczy∏ Pawe∏ Wojda zajmujàc I miejsce w kategorii do 90 kg. W drodze do z∏otego medalu pokona∏ mi´dzy innymi aktualnego mistrza Polski

seniorów w kategorii do 100 kg Micha∏a Luto oraz
aktualnego bràzowego medalist´ ME seniorów
Arona Rozuma. W kategorii do 72 kg reprezentantka UKS Fuks seniorka Monika Skiba zdoby∏a

z∏oty medal udowadniajàc tym samym swojà
sportowà wy˝szoÊç nad przeciwniczkami. Zawodniczka ta startowa∏a równie˝ w kategorii
do 80 kg, gdzie zdoby∏a bardzo dobre II miejsce. 17 letnia Natalia Ko∏nierzak w kategorii

Ostatnie podrygi tenisowej zimy
Sezon zimowy dla tenisistów zbli˝a si´ ku
koƒcowi. Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Tenisowego RadoÊç 90 nie ukrywajà zadowolenia
z tego powodu. Nie mogà si´ doczekaç a˝ b´dà
mogli opuÊciç hal´ oraz zainaugurowaç treningi
i starty na kortach otwartych. Powoli wszyscy
majà dosyç zimna i braku s∏oƒca. Jednak za nim
mogli rozpoczàç zas∏u˝ony odpoczynek po sezonie halowym, musieli zmobilizowaç si´ na
ostatnie turnieje pod dachem. Trzeba przyznaç,
˝e z ca∏kiem niez∏ym skutkiem.
Jedna z najwi´kszych nadziei
klubu, Micha∏ „Misiek” Marchewka
bardzo dobrze wypad∏ w turnieju kra-

Jadzia Ciecielàg i Micha∏
Marchewka, najm∏odsze
nadzieje klubu
snali (do lat 10) w Weso∏ej. Wygra∏ tam dwa pojedynki i dopiero w çwierçfinale musia∏ uznaç wy˝szoÊç Paw∏a Âwiderskego, ch∏opca rozstawionego
z numerem drugim. „Misiek” tanio skóry jednak
nie sprzeda∏. Rywalowi nap´dzi∏ niez∏ego stracha.
Pierwszego seta zgodnie z przewidywaniami wygra∏ Âwiderski, w drugim górà by∏ m∏ody Marchewka. Trzeci set mia∏ formu∏´ super tie-breaka
(rozgrywka do 10 punktów). Micha∏ prowadzi∏
w nim ju˝ 9-7 i mia∏ dwie pi∏ki na zakoƒczenie me-
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czu. Niestety w koƒcówce gór´ wzi´∏o wi´ksze doÊwiadczenie przeciwnika, który nie tylko zdo∏a∏
obroniç pi∏ki meczowe, ale równie˝ wygra∏ dwa
nast´pne punkty i ca∏ego seta 11-9. M∏ody zawodnik UKT RadoÊç 90 zas∏u˝y∏ na pochwa∏´. Po raz
kolejny udowodni∏, ˝e skromne warunki fizyczne
mo˝na nadrobiç niezwyk∏à walecznoÊcià i bardzo
przyzwoità technikà uderzeƒ. Oprócz Micha∏a
w turnieju, z klubu w RadoÊci, wzi´li udzia∏ Marcin
Sadomski i Jadzia Ciecielàg. Marcin w zawodach
zaprezentowa∏ si´ bardzo przyzwoicie. W swoim
drugim starcie w karierze, wygra∏ pierwszy mecz.
Co prawda w drugiej rundzie poleg∏, ale stawi∏
opór wy˝ej sklasyfikowanemu rywalowi. Jadzia
przegra∏a w pierwszej rundzie w trzech setach, ale
mia∏a trudnà, dwie g∏owy wy˝szà od siebie, rywalk´. Cieszy to, ˝e Jadzia pokaza∏a hart ducha i walecznoÊç od poczàtku do koƒca pojedynku.
Kadetki, starsze kole˝anki krasnali, wzi´∏y
udzia∏ Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym
do lat 16 organizowanym przez UKS Ok´cie.
To by∏y takie ma∏e „mistrzostwa RadoÊci”.
Wszystkie zawodniczki UKT RadoÊç 90 trafi∏y
do jednej „çwiartki”. Zosia Kulig i Magda Sawicka zosta∏y rozstawione wi´c w pierwszej
rundzie mia∏y wolny los. Asia Grzegrzó∏ka
musia∏a walczyç od poczàtku. Z dobrym skutkiem. W pierwszej rundzie g∏adko pokona∏a
Michalin´ Borz´ckà. Dzi´ki temu w nast´pnej rundzie mog∏a si´ zmierzyç ze swojà klubowà kole˝ankà i deblowà partnerkà Magdà Sawickà. Pierwszego seta 6/2 wygra∏a Asia, drugiego 6/3 Magda.
Grzegrzó∏ka w trzecim secie w super tie-breaku
mia∏a dwie pi∏ki meczowe, ale to Sawicka zachowa∏a wi´cej zimnej krwi i zwyci´˝y∏a 11-9. Zosia
Kulig w drugiej rundzie pokona∏a córk´ znanego
judoki, Mart´ Nastul´ 6/3 6/4. W çwierçfinale dosz∏o do kolejnego bratobójczego pojedynku, Kulig-

do 65 kg uleg∏a tylko wielokrotnej medalistce ME
Jagodzie Jochaniak, zajmujàc tym samym w turnieju seniorek drugie miejsce. Z UKS Marysin dobrze zaprezentowa∏ si´ aktualny mistrz Europy juniorów Bartek Struss, zajmujàc w grupie seniorów w kategorii open III miejsce, oraz Jakub Krysiak, który w grupie juniorów w kategorii do 90 kg
zajà∏ te˝ III miejsce. Powy˝sze zawody by∏y
pierwszà eliminacjà zawodników do reprezentacji
Polski na Mistrzostwa Europy, które odb´dà si´
w Bu∏garii w Warnie na poczàtku maja. Kolejne
turnieje kwalifikacyjne to Puchar Polski w Strzelcach Opolskich w dniach 18–19 marca oraz
Mistrzostwa Polski kadetów i juniorów w dniu
3 marca w hali OSiR w Falenicy przy ul. Poezji 6.
Ostatnim etapem kwalifikacji b´dà mistrzostwa
Polski seniorów i m∏odzie˝owców, które odb´dà
si´ w dniach 16–17 kwietnia w Krotoszynie. Gratulujemy wyników i ˝yczymy naszym zawodnikom zakwalifikowania si´ do reprezentacji Polski.
Andrzej Wojda

PKS VICTORIA ZERZE¡
zaprasza ch∏opców urodzonych w latach
1997–2005 zainteresowanych treningami
pi∏ki no˝nej. Klub dzia∏a od 1996 roku na

terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Dru˝yny uczestniczà w rozgrywkach Mazowieckiego ZPN oraz turniejach halowych. Treningi odbywajà si´ na boisku
przy ul. Borków 18 w Warszawie,
a w okresie zimowym w salach sportowych na terenie Dzielnicy Wawer. Dok∏adnych informacji udzielajà trenerzy: Krzysztof Pastuszko – tel. 508-646-932, Pawe∏
Dro˝d˝ – tel. 509-867-125, szczegó∏y
mo˝na te˝ znale˝ç na stronie internetowej:

www.victoriazerzen.futbolowo.pl
-Sawicka. Poczàtek meczu nale˝a∏ zdecydowanie
do Magdy. Zosia zerwa∏a si´ do walki dopiero przy
stanie 0-5 w pierwszym secie. Wygra∏a 3 gemy
z rz´du, ale nie zdà˝y∏a odrobiç wszystkich strat
i pierwsza partia 6/3 zosta∏a zapisana na konto
Magdy. Drugi set od poczàtku by∏ wyrównany. Zawodniczki sz∏y ∏eb w ∏eb a˝ do stanu po szeÊç.
O losach tego seta zadecydowa∏ tie-break, w którym minimalnie lepsza okaza∏a si´ Magda. Sawicka w pó∏finale g∏adko uleg∏a zawodniczce gospodarzy, Marcie Klukowskiej. Para Sawicka/Grzegrzó∏ka w turnieju deblowym osiàgn´∏a pó∏fina∏.
Teraz tenisiÊci bez wyrzutów sumienia b´dà
mogli od∏o˝yç rakiet´ na kilka dni. Rozgrywki zostajà zawieszone na co najmniej miesiàc. Rozpoczyna si´ „roztrenowanie”, czyli okres odpoczynku i zbierania si∏ przed rozpocz´ciem przygotowaƒ do sezonu letniego. Zawodnicy z „RadoÊci” b´dà si´ do niego przygotowywaç mi´dzy innym na wiosennym obozie w ˚ywcu.
Anna Niemiec

Sport w Warszawie, sport w Wawrze
Bieganie w Warszawie
staje si´ coraz bardziej popularne. Z roku na rok przybywa osób przemierzajàcych wolnym truchtem ulice, skwery i parki. W imprezach biegowych z roku na
rok startuje coraz wi´cej
osób. IloÊç biegnàcych
uczestników zwi´ksza si´ co najmniej o 50%
rocznie. W coraz wi´kszym stopniu ten model
aktywnoÊci fizycznej jest nie tylko metodà na zachowanie zdrowia, dobrej formy fizycznej, ale
tak˝e sposobem sp´dzania wolnego czasu.
W ostatni weekend marcowy odby∏ si´ w centrum Warszawy kolejny festiwal biegowy zapoczàtkowany sobotnimi sztafetami w których zwyci´˝y∏a sztafeta Baranovicni Universitet z Bia∏orusi.
W niedziel´ 27 marca w 6 Pó∏maratonie Warszawskim wystartowa∏o ponad 5500 uczestniczek
i uczestników, co jest rekordem frekwencji w historii pó∏maratonów w Polsce. W kategorii paƒ
z plejadà Kenijek zwyci´˝y∏a Katarzyna Kowalska,

a wÊród m´˝czyzn Kenijczyk Korir Kigen Sammy
z czasem 01:01:17, co jest nowym rekordem
trasy. Aby przebiec tak d∏ugi dystans, nale˝y si´

Od kilku lat odbywajà si´ w soboty w lesie w okolicach SP 124 przy ul. Bartoszyckiej Zimowe Biegi
Górskie. Grupa zapaleƒców przez 5 sobót na poczàtku roku organizuje biegi treningowe, w których
startuje czasem ponad 400 zawodników. Tegoroczna edycja zakoƒczy∏a si´ 2 kwietnia ceremonià wr´czenia nagród, tym bardziej mi∏à, ˝e czo∏owe miejsca zaj´li Aleksander Celiƒski i Tomasz Lipiec z klubu Byledobiec ANIN – mieszkaƒcy Wawra.
W miniony weekend w Hali OSiR przy ul. Poezji 5
odby∏y si´ Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów
w SUMO. I tu tak˝e triumfowali nasi sàsiedzi. W kategorii Junior Women wygra∏a Mistrzyni Âwiata Juniorów Natalia Ko∏nierzak, w kat. do 100 kg Pawe∏
Wojda, a w kat. powy˝ej 100 kg Micha∏ Wilczak.
Wszyscy z UKS FUKS Warszawa z Falenicy.
B´d´ trzymaç kciuki, aby te wyniki by∏y dopiero
wst´pem do osiàgni´ç w nadchodzàcym sezonie.

oczywiÊcie odpowiednio przygotowaç. Wielu
z startujàcych zawodników trenowa∏o na terenie
naszej dzielnicy, w której dzi´ki du˝ej iloÊci lasów
sà nadzwyczaj dobre warunki do biegania.

Pawe∏ Lech
Przewodniczàcy Komisji Sportu Rekreacji
i Turystyki Rady m. st. Warszawy
Mieszkaniec Dzielnicy Wawer

PKS RadoÊç – niezwyk∏a spo∏ecznoÊç pi∏karska
Pod koniec ubieg∏ego roku przy Parafialnym Klubie Sportowym RadoÊç zosta∏a powo∏ana Fundacja
Akademia M∏odego Pi∏karza Warszawa-RadoÊç.
Fundacja AMP i PKS RadoÊç prowadzà dzia∏alnoÊç
szkoleniowà jako podmioty dzia∏ajàce nierozerwalnie, w ramach wspólnego przedsi´wzi´cia.
Zadaniem, jakie postawi∏a sobie kadra szkoleniowa PKS RadoÊç, jest wprowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia oraz stworzenie jak najlepszych warunków pracy z zawodnikami, na ka˝dym
etapie ich rozwoju – nie tylko fizycznego, ale tak˝e
emocjonalnego. Wiadomo, ˝e za ten drugi odpowiadajà g∏ównie rodzice, a sport bardzo pomaga
radziç sobie z emocjami! Trenerzy sà przekonani,
˝e umiej´tnoÊci techniczne i taktyczne, wypraco-

wane na treningach, podparte wiedzà teoretycznà
oraz systematycznà i konsekwentnà pracà m∏odych zawodników dobrze przygotujà narybek pi∏karski do podejmowania kolejnych wyzwaƒ.
Podstawowym celem Fundacji i PKS RadoÊç
jest wychowanie dobrego cz∏owieka. Cz∏owieka,
dla którego pi∏ka no˝na jest sportem szczególnym,
jest jego pasjà i prawdziwym, cz´sto pierwszym
w ˝yciu powa˝nym wyzwaniem. Bardzo istotne
jest te˝ propagowanie przez dzia∏aczy klubu zasady fair play, nie tylko na boisku, ale i w ˝yciu poza klubowym – w szkole, w domu. Zgodnie z ideà
wychowania przez sport, podkreÊla si´, jak wa˝ny
jest szacunek dla kolegów, zawodników dru˝yn
przeciwnych, trenerów i rodziców oraz szacunek
dla w∏asnej pracy i wspólnie ponoszonego wysi∏ku.
PKS RadoÊç wspierany przez Fundacj´ Akademia M∏odego Pi∏karza Warszawa-RadoÊç roÊnie
w si∏´. Powi´ksza si´ grono cz∏onków klubu i szkoleniowców. Powstajà nowe grupy adeptów pi∏ki
no˝nej. Wkrótce zostanie utworzone „Pi∏karskie
przedszkole”, przeznaczone dla najm∏odszych,
rocznika 2005–2006. Nowi zawodnicy, przyjaênie
witani przez ch∏opców z d∏u˝szym sta˝em, ch´tnie
integrujà si´ z rówieÊnikami. Ku zadowoleniu rodziców, udzia∏ dzieci w sparingach i meczach jest zawsze uwarunkowany zaanga˝owaniem oraz postawà nie tylko na treningach, ale tak˝e w domu lub
szkole. Przed pociechami stawiane sà wymagania: dyscyplina,
systematycznoÊç, odpowiednie zachowanie
oraz ciàg∏e próby stawania si´ lepszym, zarówno zawodnikiem,
jak i cz∏owiekiem. JeÊli

Wszystkich zainteresowanych rozpocz´ciem
lub kontynuacjà przygód z pi∏kà no˝nà, trenerzy
PKS RadoÊç i Fundacji Akademia M∏odego Pi∏karza Warszawa-RadoÊç zapraszajà na zaj´cia
treningowe. Kontakt pod nr tel. 504 758 708.
udzia∏ w treningach wp∏ywa negatywnie na Êrednià ocen w szkole, zawodnik jest zawieszany
w szkoleniu, do czasu poprawienia wyników
w nauce. Du˝à uwag´ trenerzy przywiàzujà do
przestrzegania i wpajania ch∏opcom zasad zdrowego trybu ˝ycia oraz koniecznoÊci regularnego
wykonywania badaƒ lekarskich. Frekwencja
na treningach to równie˝ sprawa priorytetowa.
Zgodnie z ustalonymi zasadami, zawodnicy muszà wczeÊniej zg∏aszaç ka˝dà nieobecnoÊç,
spóênienie i podaç przyczyn´. Kultura osobista,
mi∏e obycie i uÊmiech na twarzy to podstawa!!!
Wspó∏praca dzieci, trenerów i rodziców przynosi wszystkim zadowolenie i satysfakcj´. M∏odzi zawodnicy sà ambitni, przyk∏adajà si´
do pracy, odnoszà sukcesy sportowe. A gdy trener, z uÊmiechem, jak mantr´, powtarza: najwa˝niejsza jest radoÊç z gry w pi∏k´ no˝nà, radoÊç z bycia lepszym ka˝dego dnia, radoÊç
z poznawania nowych kolegów i bycia razem,
to nie ma wyjÊcia – musi byç dobrze!!!
Ewa ZyÊk, Monika Goss-Bogacz

5

8 WSPANIA¸YCH – eliminacje dzielnicowe
Dla pedagogów, a tak˝e
niektórych rodziców nastolatków, nazwa konkursu jest
ju˝ dobrze znana. Dla mnie
– nie majàcej na co dzieƒ
do czynienia z nastolatkami
i s∏uchajàcej od czasu
do czasu niepokojàcych doniesieƒ medialnych – eliminacje dzielnicowe „OÊmiu wspania∏ych”, które
mia∏y odbyç si´ 18 marca w mi´dzyleskim Gimnazjum nr 103, nie kojarzy∏y si´ z niczym szczególnym. Obawia∏am si´ nieciekawej imprezy
i oklaskiwania nastoletnich bufonów. Jak˝e by∏am zaskoczona podczas kolejnych kwadransów
spotkania, ws∏uchujàc si´ w prezentacj´ energicznych, zaradnych i wra˝liwych m∏odych ludzi,
udzielajàcych si´ dla dobra swego otoczenia.
Pomys∏odawczynià promowania wÊród m∏odzie˝y postaw prospo∏ecznych jest Joanna Fabisiak, pracownik naukowy, pos∏anka i samorzàdowiec, odznaczona Orderem UÊmiechu, za∏o˝ycielka Fundacji „Âwiat na TAK”. Pierwsze nominacje do „OÊmiu” odby∏y si´ 18 lat temu,
w 1993, jako odpowiedê na niepokojàcy wzrost
przest´pczoÊci wÊród m∏odzie˝y. BezpoÊrednià
inspiracjà dla nazwy i celów konkursu by∏ dla pani Joanny znany western „Siedmiu Wspania∏ych”, którego bohaterowie skutecznie przeciwstawiajà si´ dyktatowi z∏a w meksykaƒskim miasteczku. Sto∏eczne wybory Wspania∏ych poczàtkowo mia∏y mieç takà samà nazw´ (adekwatnie
do siedmiu gmin-dzielnic), kiedy jednak przy∏àczono do Warszawy kolejnà dzielnic´, zdecydowano si´ zmieniç nazw´ konkursu.
DziÊ wybór „OÊmiu Wspania∏ych” odbywa si´
w 85 miastach ca∏ej Polski. W konkursie na poziomie lokalnym mogà braç udzia∏ uczniowie szkó∏
podstawowych w wieku 10–13 lat. Jest to tzw.
„Ósemeczka”. Wychowankowie gimnazjów i szkó∏
ponadgimnazjalnych w wieku 14–19 lat mogà si´
zg∏aszaç do „Ósemki”. Ich konkurs zwieƒczony
jest Sto∏ecznà Galà Samorzàdowà, która co roku
odbywa si´ w Sali Kongresowej Pa∏acu Kultury
i Nauki, w tym roku 26 maja. Nagrodà dla oÊmiu
laureatów jest atrakcyjna wycieczka do W∏och.
Eliminacje dzielnicowe by∏y serdecznym spotkaniem pedagogów, przedstawicieli samorzàdu,
nominowanych i ich kolegów. Na poczàtku
przedstawiono Szkolne Ko∏o Caritas, dzia∏ajàce
pod opiekà pani Marii Szumowskiej w siedzibie
Gimnazjum 103, czyli gospodarza imprezy. Zaprezentowano dzia∏alnoÊç skierowanà do dzieci
z pobliskiego Centrum Zdrowia Dziecka, przede
wszystkim organizowanie zabaw tanecznych,

spektakli teatralnych, wspólnego Êpiewania. Ko∏o przygotowa∏o te˝ ma∏y program artystyczny,
zaprezentowa∏o na scenie swoje talenty wokalne. Mottem do ich dzia∏aƒ sà mi´dzy innymi s∏owa Jana Paw∏a II: „Bogaty jest nie ten, który posiada, lecz ten, kto daje”.
Wreszcie przedstawiono protokó∏ z posiedzenia
Komisji Konkursowej „OÊmiu Wspania∏ych” i m∏odzie˝y nominowanej do dalszych etapów konkursu. W kategorii „Ósemeczki” doceniono postaw´
trojga uczniów szkó∏ podstawowych. Sebastian
Popio∏ek-Szkutnik (SP 216) zwyci´sko przeszed∏
przez pora˝ki edukacyjne i zmiany szkó∏. Jakub
åwikliƒski (SP 195) jest odpowiedzialny, prawdomówny, pomocny i bardzo dojrza∏y emocjonalnie
jak na swój wiek. Faustyna Komarnicka (SP 140)
jest inicjatorkà szkolnej akcji na rzecz zwierzàt,
opiekuƒczà, serdecznà kole˝ankà.
Nominacje do kategorii „Ósemki” dotyczà
m∏odzie˝y starszej, z d∏u˝szym sta˝em zas∏ug.
Osiemnastoletni Konrad Czarnecki (XXV LO) od
ukoƒczenia dwunastego roku ˝ycia pracuje
w stra˝y po˝arnej w Âwidrach Ma∏ych. Ma na
swoim koncie liczne sukcesy w niesieniu pomocy innym ludziom: uratowa∏ kobiet´ z pogorzeliska, bra∏ udzia∏ w gaszeniu wielkiego po˝aru lasów w okolicy Sobieni Biskupich oraz w akcji
pomocy powodzianom podczas zesz∏orocznej
kl´ski ˝ywio∏owej. Jest kole˝eƒski, uczynny i odpowiedzialny, czym wykazuje si´ tak˝e przy rozwijaniu innej pasji, jakà jest tenis sto∏owy. Zach´ca swoich kolegów do treningów, uczestniczy w przygotowaniach turniejów, obozów wakacyjnych, wyjazdów na mecze i sparingi.
Siedemnastoletni ¸ukasz ¸uniewski (XXVI
LO), jako absolwent Gimnazjum nr 103 (szko∏a
z oddzia∏ami integracyjnymi) by∏ uczestnikiem
Szkolnego Ko∏a Caritas. Tam uwra˝liwi∏ si´
w sposób szczególny na niesienie pomocy osobom niepe∏nosprawnym. Uczestniczy∏ w inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenia:
„Chata z Pomys∏ami” oraz „Trwaç w Nadziei”.
Z jego udzia∏em przygotowywane sà tak˝e
przedstawienia dla dzieci w CZD, gdzie anga˝uje
si´ równie˝ w organizacj´ imprez charytatywnych na rzecz Kliniki Budzik. Pracuje z niepe∏nosprawnymi m.in. podczas zaj´ç z hipoterapii
w Helenowie. Zaanga˝owa∏ do dzia∏aƒ w wolontariacie wielu nowych kolegów z liceum.
Pi´tnastoletnia Ewa Zar´ba (Gimnazjum
nr 102) jest od szeÊciu lat harcerkà ZHR „Ostr´˝yna”. Ma swój zast´p, wraz z którym anga˝uje
si´ w ró˝nego rodzaju akcje charytatywne. Nios∏a
pomoc m.in. Polakom na Ukrainie i Bia∏orusi,
uczestniczy w zbiórkach ˝ywnoÊci. Jest otwarta
na potrzeby m∏odszych harcerek, wspieUs∏ugi hydraliczne
ra je w ró˝nego rodzaju trudnoÊciach. Jako
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
cz∏onek
Szkolnego
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
Klubu Wolontariusza
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
wspó∏pracuje z Fundatel. 696-321-228
cjà „Âwiat na TAK”,
www.silczuk-hydraulika.pl
uczestniczy w organi-
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zacji imprez dla niepe∏nosprawnych. Dzi´ki sympatii, jakà wzbudza wÊród rówieÊników, zosta∏a
wybrana przewodniczàcà szkolnego samorzàdu.
Inna pi´tnastolatka, Emilia Pluskot (Gimnazjum
nr 106 w ZS nr 111), aktywnie uczestniczy w organizacji szkolnego ˝ycia, gra na gitarze, jest duszà towarzystwa. Cechuje jà wysoka kultura osobista, dojrza∏oÊç emocjonalna i ch´ç niesienia pomocy. W zesz∏ym roku zorganizowa∏a kilkutygodniowà zbiórk´ pieni´dzy i darów rzeczowych dla
rodziny chorego ch∏opca – pacjenta CZD – która
podczas powodzi straci∏a ca∏y swój dobytek.
Dziewi´tnastoletnia Marta Januszaniec (XXV
LO) to ubieg∏oroczna wicemiss Mazowsza. Mimo
niezwyk∏ej urody jest skromna i zwrócona na innych. Zesz∏orocznà nagrod´ – kino domowe
– przekaza∏a szkole w Borkach (gmina Gàbin),
dotkni´tej kl´skà powodzi. Nawiàza∏a kontakt
z dzieçmi – wychowankami tej szko∏y, zorganizowa∏a zbiórk´ pieni´dzy na ich do˝ywianie oraz
pomoc Banku ˚ywnoÊci w P∏ocku. Marta udziela
si´ w kole teatralnym, dzi´ki jej inicjatywie zacz´to wychodziç ze spektaklami do przedszkoli i domów dziecka. Maturzystka zawsze mia∏a dobry
wp∏yw na swojà klas´, jest kole˝eƒska i ˝yczliwa.
Wyró˝nienia w kategorii „Ósemki” otrzyma∏a
siedemnastoletnia Katarzyna Piasek (XV LO)
i pi´tnastoletnia Zuzanna Tobiasz (Gimnazjum
nr 106 w ZS nr 70). Kasia to skromna, sumienna i rzetelna wolontariuszka Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci, niosàca pomoc uczniom majàcym
zaleg∏oÊci w nauce. Organizuje tak˝e zabawy
i konkursy dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych. Zuzia Êpiewa, prowadzi dziewcz´cà schol´ parafialnà. Jest ciep∏a, otwarta na potrzeby innych, wymagajàca, ale równie˝ wyrozumia∏a.
Wyró˝nienie specjalne otrzyma∏a ósma nominowana, pi´tnastoletnia Angela Lorenz (Gimnazjum nr 104). Jest ona bardzo aktywnà wolontariuszkà schroniska dla zwierzàt „Azyl pod psim
anio∏em”. Oprócz dzia∏aƒ dla dobra czworonogów,
Angela pomaga m∏odszym kolegom w nauce oraz
podejmuje si´ ró˝nego rodzaju inicjatyw na rzecz
pensjonariuszy Domu Opieki przy ulicy Olchy.
Ka˝dy z prezentowanych nastolatków zas∏u˝y∏
na upublicznienie swoich dokonaƒ i ogromne brawa. Tylko w ten sposób mogliÊmy wyraziç podziw
i satysfakcj´ z dzia∏aƒ, które przemieniajà na
„TAK” naszà dzielnic´, a cz´sto si´gajà du˝o dalej. Na zakoƒczenie spotkania ze wspania∏ymi,
bardzo wartoÊciowymi m∏odymi ludêmi przedstawi∏a si´ zebranym sama Joanna Fabisiak. Pogratulowa∏a nominowanym, a tak˝e wszystkim m∏odym wolontariuszom. Zach´ci∏a ich do zbierania
kolejnych owoców swojej wra˝liwoÊci na potrzeby innych. Pos∏anka przedstawi∏a histori´ starszego pana, który u kresu ˝ycia skoncentrowanego
wokó∏ w∏asnych potrzeb poznaje i zaczyna podziwiaç wolontariuszy. Wspomnia∏a tak˝e laureatów
pierwszych edycji, dziÊ doros∏ych ludzi, którzy
przy ka˝dym spotkaniu jà zapewniajà: „Jest dobrze, pani Joanno. Dalej trzymamy si´ tych wartoÊci. To dobra droga”.
Joanna Czy˝

Na fitness nigdy nie jest za póêno! – cz. 2
Wiosna, wiosna! Ciep∏e
∏aszki zamieniamy na l˝ejsze i ju˝ myÊlimy o urlopie.
Wi´kszoÊç kobiet zastanawia si´, jak szybko schudnàç i poprawiç kondycj´
przed wakacjami? Czy to
realne do wykonania w ciàgu kilku miesi´cy?
Monika Jaszczuk-Ochab (Monika Fitness):
Ka˝dy powód jest dobry, by zaczàç odwiedzaç
Klub Fitness, szczególnie teraz, gdy w powietrzu
czuç ju˝ zapach wiosny i mamy wi´cej energii.
Dlatego jestem przekonana, ˝e te miesiàce, które
pozosta∏y do wakacji, wype∏nione odpowiednio
dobranymi, systematycznymi çwiczeniami i rozsàdnà dietà, z pewnoÊcià przyniosà nam popraw´
kondycji i zrzucenie kilku niechcianych kilogramów. Najwa˝niejsze, byÊmy po powrocie z wakacji nie zapomnia∏y, ˝e brak ruchu negatywnie wp∏ywa na nasze samopoczucie, samoocen´ i sylwetk´. åwiczenia przez ca∏y rok sà nam potrzebne dla
zdrowia i ∏adnej figury. Lepiej zaczàç teraz ni˝ wcale. Na atrakcyjny wyglàd i dobrà kondycj´ zazwyczaj wi´kszoÊç z nas musi troch´ popracowaç, ale
wbrew pozorom nie jest to nieprzyjemne zaj´cie.
Postarajmy si´, by systematyczne çwiczenia wpi-

sa∏y si´ na sta∏e w rozk∏ad zaj´ç naszego tygodnia, wtedy nie b´dziemy si´ musia∏y stresowaç
nadchodzàcymi wakacjami i koniecznoÊcià w∏o˝enia kostiumu pla˝owego. Przez ca∏y rok b´dziemy
czu∏y si´ pi´kne, zdrowe i sprawne fizycznie.

Oferta wawerskich Klubów Fitness jest bogata, zapewne ka˝dy znajdzie w nich coÊ dla siebie.
Wi´kszoÊç z nich posiada zaj´cia takie jak: TBC,
ABT, Pilates, Joga. Mo˝na te˝ skorzystaç z zaj´ç
bazujàcych na taƒcu np. Zumba (OSiR, AKTYWNA LADY FITNESS), czy po prostu taƒczyç np.
Taniec brzucha (AKTYWNA LADY FITNESS).
Pozostajàc w temacie brzucha, w ofercie klubów znajdziemy równie˝ P∏aski brzuch (ACTIVA,
AKTYWNA LADY FITNESS).

Z kijkami na Gór´ Trzech
Krzy˝y i herbat´ do Dziwisza
Ka˝dy, kto odwiedza Kazimierz Dolny, wchodzi
na Gór´ Krzy˝owà (potocznie zwanà Górà Trzech
Krzy˝y), przechadza si´ po rynku i kupuje dro˝d˝owe koguty. Nie ka˝dy jednak przyje˝d˝a do
Kazimierza, by podziwiaç jego pi´kno i maszerowaç po wàwozach z kijkami nordic walking.
W pierwszy weekend marca GRUPA RADOÂå
NORDIC WALKING wraz z zaprzyjaênionà grupà
instruktorki Marioli B´dkowskiej wyjecha∏a
do Kazimierza Dolnego nad Wis∏à.
Zaraz po przyjeêdzie nadesz∏a pora na kilkugodzinny marsz. Pogoda nam nie sprzyja∏a: by∏o
ch∏odno, a kazimierzowskie s∏oƒce postanowi∏o
nie rozpieszczaç przybyszów ze stolicy. Zgodnie
z programem wyruszyliÊmy na marsz po kazimierzowskich wàwozach.
Wàwóz Korzeniowy Dó∏ uwa˝any jest za najpi´kniejszy. PostanowiliÊmy wi´c na w∏asne oczy zobaczyç ten niezwyk∏y twór natury. To miejsce zachwyci∏o nas. Niezwyk∏e Êciany wàwozu, wysokie na kilka metrów, strome i pionowe, wyglàda∏y, jakby by∏y oprawione korzeniami i pniami drzew przybierajàcymi tu niepowtarzalne formy smoków czy w´˝y.
Nie by∏o ∏atwo wchodziç, a potem schodziç ze
wzniesieƒ. Gdyby nie nasze kijki i krótkie przystanki, w czasie których çwiczyliÊmy „siode∏ko” i oddychaliÊmy g∏´boko, trudno by∏oby kontynuowaç
marsz. Spore ró˝nice wzniesieƒ da∏y si´ naszym
nogom i p∏ucom we znaki. To jednak nie to samo,
co wydmowe wzniesienia na Zbójnej Górze...

Po wàwozach czas na wejÊcie na Gór´ Trzech
Krzy˝y. Tutaj robiliÊmy sobie zdj´cia, podziwialiÊmy panoram´ miasta i Wis∏y. Po takich wyczynach zas∏u˝yliÊmy na obiad.
Na rynku przy Kamienicy pod Êw. Miko∏ajem
i Krzysztofem dyskutowaliÊmy, co i gdzie zjemy.
Wybór okaza∏ si´ na tyle trudny, ˝e zdecydowaliÊmy podzieliç si´ na grupy i ka˝da z nich podà˝y∏a w innà stron´ Kazimierza. Nast´pnie przy odg∏osach stukajàcych po kocich ∏bach „bucików” naszych kijków maszerowaliÊmy do herbaciarni
„U Dziwisza”. To niezwyk∏e, ciep∏e i niepowtarzalne miejsce w Kazimierzu. W otoczeniu pi´knych
przedmiotów, przy cieple „kozy” opalanej drewnem oraz Êpiàcego na bujanym fotelu (!) kota, piliÊmy herbat´. Do tego spokojna, relaksacyjna muzyka. Taka chwila wytchnienia by∏a nam bardzo
potrzebna. Na terenie herbaciarni jest tak˝e sklep,
w którym zakupiliÊmy oryginalne gatunki herbat
do domu. Zaparzone, ju˝ w domowych imbryczkach, b´dà przypomina∏y nam o tym ciekawym
miejscu. Po odpoczynku nast´pna porcja ruchu –
marsz nordic walking nabrze˝em Wis∏y. Mocno
wia∏o! Przyda∏y si´ ciep∏e czapki i nasuni´te na g∏owy kaptury. Tego samego dnia dyskutowaliÊmy
jeszcze o dietach, aktywnym i zdrowym stylu ˝ycia, rekreacji. Jeden z uczestników, pasjonat jogi,
której uczy∏ si´ pod okiem Radka Rychlika, prekursora Jogi Asztangi w Polsce, mówi∏ nam
o przydatnoÊci jogi w nordic walking i prezentowa∏

JeÊli wolicie Paƒstwo çwiczyç w bardziej kameralnych miejscach, warto zapoznaç si´ z ofertà Klubów Kultury w naszej dzielnicy. Np. oferta
çwiczeƒ w Klubie Kultury w Aninie jest bogatsza
od niektórych Klubów Fitness. Oprócz wi´kszoÊci zaj´ç wymienionych w niniejszym artykule
znajdziemy tam równie˝ m.in. dance/hi low, aero-boxing, stretching, fat burning.
W zaj´ciach mogà wziàç udzia∏ wszystkie
osoby niezale˝nie od wieku. W doborze odpowiednich çwiczeƒ kluczowy jest nie wiek, a kondycja, wydolnoÊç i preferencje uczestnika zaj´ç.
Przy wyborze klubu warto zwróciç uwag´ na jego lokalizacj´ oraz czy dysponuje si∏ownià, przebieralnià, prysznicami itp. Najlepiej, gdy sale do çwiczeƒ sà klimatyzowane, przestrzenne oraz wyposa˝one w niezb´dne akcesoria i urzàdzenia do çwiczeƒ. Nale˝y porównaç proponowane formy ruchu,
ceny karnetów oraz dobraç dogodne godziny zaj´ç.
Ró˝nica w cenie mo˝e wynikaç m.in. z komfortu
klubu. Warto wybraç si´ do klubu osobiÊcie i porozmawiaç z instruktorkami/pracownikami, a przy
okazji zwróciç uwag´ na ogólnà atmosfer´ tego
miejsca. Klub w∏aÊciwie dobrany to taki, w którym
czujemy si´ dobrze i widzimy efekty çwiczeƒ.
Anna Nowosielska, anwws@vp.pl
ciekawe çwiczenia. Wieczorem przysz∏a pora na
ma∏à rozrywk´. Klimat restauracji „U fryzjera”, ˝ydowskie menu i klezmerska muzyka „na ˝ywo”
z pewnoÊcià na d∏ugo pozostanà w naszej pami´ci.
Nast´pny dzieƒ rozpocz´liÊmy marszem
wzd∏u˝ Wis∏y. Potem zejÊcie do Norowego Do∏u
i do wie˝y przekaênikowej. Stamtàd ca∏y czas
prosto schodziliÊmy ulicà Zamkowà, by dotrzeç
wprost na kazimierski Rynek. Potem wyjazd do
Pu∏aw, spacer z kijkami po parku Ksià˝àt Czartoryskich. Nasza grupa wykonujàca w parku çwi-

czenia rozciàgajàce wzbudza∏a zainteresowanie
przechodniów i turystów. Po obiedzie, zm´czeni,
z baga˝em mi∏ych wspomnieƒ i z du˝à iloÊcià
zrobionych zdj´ç, wracaliÊmy do Warszawy.
To by∏ pierwszy (ale na pewno nie ostatni!)
wyjazd naszej grupy, grupy ludzi preferujàcych
aktywny, zdrowy wypoczynek. Ludzi, których
po∏àczy∏a wspólna pasja – nordic walking. Nasze plany – w kwietniu piknik z ogniskiem w Dàbrówce, w maju weekend w Kampinosie.
Zapraszamy do naszej grupy! Informacje: tel.
883 972 232, e-mail: jfigura5@wp.pl
Jadwiga Figura
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„Akademia Promocji Dzieci”
– fundacja troszczàca si´ o najm∏odszych
W warszawskim Wawrze na ul. ˚wanowieckiej 49 dzia∏a fundacja realizujàca projekty
edukacyjno-wychowawcze skierowane do dzieci i m∏odzie˝y. Fundacja wspiera rozwój zdolnych, chcàcych rozwijaç swoje pasje i talenty.
Za∏o˝ycielem APD oraz jej sercem jest Piotr Zalewski (fotografik i animator kultury). Poczàtek jej
funkcjonowania datuje si´ na rok 1995. Akademia
Promocji Dzieci swoim dzia∏aniem obejmuje g∏ównie dzieci w przedziale wiekowym 12–14 lat. Jej
celem podstawowym jest rozwijanie ich potencja∏u twórczego poprzez programy b´dàce formà inwestowania w∏aÊnie w dzieci i m∏odzie˝. Âwiat ruchomych obrazów i dêwi´ków jest ca∏y czas
Êwietnym sposobem na przekazywanie uniwersalnych wartoÊci, których poznanie jest najbardziej
wskazane zw∏aszcza w m∏odym wieku podopiecznych APD. Dobierany przez nas repertuar to filmy
niosàce treÊci zwiàzane ze sportem, ekologià,
szlachetnoÊcià i wartoÊciami humanistyczno-intelektualnymi. KilkanaÊcie lat od rejestracji fundacji
Êwiadczy najlepiej o spo∏ecznej potrzebie jej funkcjonowania. M∏odzie˝owy Artystyczny Festiwal
Filmowy (MAFF) – nasza g∏ówna impreza – odbywa si´ nawet dwa razy do roku.
Jednà z chlub programowych APD jest program
„M∏odzi Ambasadorowie”. Od 1997 roku fundacja
cyklicznie wspó∏pracuje z zagranicznymi festiwalami filmowymi. Co roku wysy∏ane sà za granic´ na
festiwale filmowe grupy dzieci i m∏odzie˝y piastujàce tam zaszczytne funkcje festiwalowych jurorów.
Udzia∏ w obradach takiego jury jest nagrodà i nobilitacjà, a jednoczeÊnie doskona∏à okazjà do poznania rówieÊników z innych krajów i wspólnej wymiany poglàdów i doÊwiadczeƒ. Celem programu
„M∏odzi Ambasadorowie” jest tak˝e promocja Polski, która odbywa si´ jakby za poÊrednictwem m∏odych uczestników projektu b´dàcych wspania∏à
wizytówkà kraju poza jego granicami. Dzieci wracajà z zagranicznych wyjazdów odmienione, chcàce si´ uczyç, rozwijaç i poznawaç j´zyki obce. Fundacja daje szanse ludziom, którzy po prostu posiadajà talent. Stypendystami fundacji byli m.in. finalista Konkursu Chopinowskiego Maciej Majchrzak
oraz Dominik Ociepka, autor g∏oÊnego 3-minutowego filmu animowanego pt. „Warsztat”. Obaj dostrze˝eni zostali i wy∏owieni przez fundacj´ APD.

Kolejnym projektem Akademii jest „Fundusz Hevelius”. Jego inauguracja datowana jest na rok
1998. Idea funduszu wyp∏yn´∏a od pana Andrzeja
D∏ugosza, z dyrekcji koncernu „˚ywiec”. Pierwszym darczyƒcà by∏a Pani Gra˝yna Weiss, a pierwszym fundatorem by∏ Narodowy Bank Polski,
pod zarzàdem pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Browar „Hevelius” zasili∏ fundusz kwotà kilkudziesi´ciu
tysi´cy z∏otych i aktywnie wspiera∏ ca∏oÊç jego
dzia∏ania. Pozostali sponsorzy i darczyƒcy poprzez
swojà hojnoÊç przyczyniali si´ do realizacji celów
„Heweliusa”. Od momentu powstania funduszu sfinansowano ponad 200 stypendiów na ∏àcznà kwot´ 0,5 miliona z∏otych. Z jego Êrodków wspó∏finansowane by∏y tak˝e nasze dzieci´ce festiwale,
w których wzi´∏o udzia∏ ponad 120 tys. widzów.
„SOWA” czyli System Oznakowania WartoÊci
Audiowizualnych – to kolejny z wa˝niejszych projektów fundacji. Jego g∏ównym celem jest zabezpieczenie m∏odych widzów przed niebezpiecznymi
dla nich treÊciami zawartymi w obrazach audiowizualnych. Akademia postanowi∏a wprowadziç
stworzony przez siebie nowatorski system „SOWA” b´dàcy systemem oznakowania filmów piktogramem wieku. „SOWA” koncentruje swoje
dzia∏anie na oznakowaniu filmów DVD/VCD, filmów kinowych, na publikacjach w mediach pod
wzgl´dem adekwatnoÊci treÊci w nich prezentowanych do wieku dzieci i m∏odzie˝y, rozpoznawalnymi i charakterystycznymi znakami graficznymi,
opracowanymi przez fundacj´. B´dà one nowoÊcià na polskim rynku filmowym. Fundacja we
wspó∏pracy z ekspertami (psychologami, pedagogami) stworzy∏a graficzny system oznakowania filmów, wyznaczy∏a przedzia∏y wiekowe, a tak˝e
podstawowe kryteria oceny. Spotkania dotyczàce
tego projektu uÊwiadomi∏y pracownikom fundacji,
˝e tego typu dzia∏anie powinno przerodziç si´
w tzw. „instytucj´ oceniania filmów”, dzia∏ajàcà
na zasadzie sta∏ego i ciàg∏ego monitoringu nowoÊci filmowych, do których majà dost´p dzieci
i m∏odzie˝. Podobnego typu dzia∏alnoÊç istnieje
od wielu lat w krajach Unii Europejskiej. G∏ówny
cel projektu oraz fundacji b´dàcej instytucjà stra˝niczà to przyj´cie przez media naszych oznaczeƒ,
które w jasny i czytelny sposób wskazywa∏yby
na zagro˝enia dla najm∏odszych p∏ynàce np. z fil-

W Klubie Sosnowym kobiety
traktuje si´ po królewsku
Prawdziwà frajd´ 25 marca zgotowa∏ kobietom Klub Sosnowy. Ten dzieƒ og∏oszono otwartym w Spa& Wellness. Ka˝da kobieta by∏a traktowana iÊcie po królewsku. Przy Êwiecach, dobrym winie i przekàskach, w kameralnej atmosferze, mo˝na by∏o porozmawiaç z pracownikami Spa&Wellness, zasi´gnàç porady specjalistów oraz skorzystaç z darmowych zabiegów.
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Panie ch´tnie poddawa∏y si´ zabiegom kosmetycznym, masa˝om oraz piel´gnacji paznokci.
By∏ to znakomity relaks. Impreza zosta∏a zorganizowana perfekcyjnie, z niezwyk∏à dba∏oÊcià
o komfort uczestniczek, w eleganckich wn´trzach
Klubu Sosnowego.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl

mów. W ramach tego projektu fundacja realizowaç
b´dzie kampanie spo∏eczne w mediach, na ró˝nych noÊnikach, w pociàgach PKP/SKM, w metrze i w tramwajach. Akcj´ wspieraç b´dà krótkie
animowane filmy promujàce „SOWA”, a tak˝e
dzia∏ania stra˝nicze dotyczàce dzieci´cego widza.
Z fundacjà, a co za tym idzie tak˝e z projektem
„SOWA”, wspó∏pracujà osoby znane i szanowane, cieszàce si´ zaufaniem spo∏ecznym, eksperci i specjaliÊci. Sà wÊród nich: Pani Beata Tyszkiewicz, Pani Dorota Zawadzka, dr Lucyna Kirwil, prof. Jerzy Bralczyk, a tak˝e przedstawiciele
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i wiele innych.
Najbli˝sze pó∏tora roku fundacja zamierza poÊwi´ciç na wznowienie lub wzmocnienie wszystkich tych projektów, a tak˝e na kontynuowanie
i rozwijanie wielu innych autorskich dzia∏aƒ.
Podczas wakacji fundacja b´dzie kontynuowaç
projekt „Warszawskie wakacje filmowe”, w ramach którego prezentowanych b´dzie kilkadziesiàt filmów polskich i zagranicznych zachowujàcych profil edukacyjny. W 2011 roku fundacja
w∏àcza si´ do podobnych dzia∏aƒ, realizowanych
przez inne instytucje.
Maciej ¸opuszyƒski

Teatr Wawra
zaprasza!
Wawer, ten od którego nazwano ca∏à dzisiejszà dzielnic´, na trwa∏e wpisa∏ si´ w histori´
Polski. Mia∏y tu miejsce dwie wielkie bitwy
z wojskami carskimi w czasie powstania listopadowego. Tu tak˝e odby∏a si´ pierwsza masowe egzekucja podczas II wojny Êwiatowej. To
najwa˝niejsze z wydarzeƒ, dzi´ki którym Wawer znalaz∏ si´ w podr´cznikach historii i encyklopediach. I na tym koniec! Wawer – ten historyczny, od niepami´tnych czasów by∏ omijany
przez Muzy. Nie by∏o w nim nigdy ani kina, ani
sali widowiskowej, a o teatrze nawet chyba nikt
nie myÊla∏. Najbli˝sze kino dzia∏a∏o w Aninie, ale
ju˝ od dawna nie dzia∏a. Dlatego postanowiliÊmy prze∏amaç t´ z∏à pass´ i stworzyç tu teatr,
prawdziwy, z ambitnym i z ca∏kiem lekkim repertuarem. Marzymy, aby powsta∏ tu teatr i kabaret, zbudowany dla mieszkaƒców Wawra
przez mieszkaƒców Wawra, lokalnych patriotów. Nie brak tu utalentowanych artystów scenicznych, nie brak znakomitych organizatorów
i menad˝erów, gotowych do poÊwi´cenia troch´ czasu dla swojej mikroojczyzny, jakà jest
NASZ WSPÓLNY WAWER. Zapraszamy ich
wszystkich do wspó∏pracy. Ka˝da para ràk,
ka˝dy dobry pomys∏ sà na wag´ z∏ota.
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o kontakt e-mailowy lub telefoniczny: 501 168
051, ryszard.jakubowski@gmail.com
Ryszard „Bobcat” Jakubowski
Samozwaƒczy dyrektor
Teatru Wawra na Wygnaniu
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20 lat Piekarni Cukierni Putka w Weso∏ej
Jako „zwykli zjadacze chleba” ludzie zazwyczaj nie patrzà na mark´ kupowanych przez
nich wyrobów piekarsko-cukierniczych. Sà jednak producenci, którzy ze wzgl´du na wyjàtkowe walory smakowe i wysokà jakoÊç wytwarzanych produktów, zas∏ugujà na specjalnà uwag´.
Jednà z takich firm sà Piekarnie Cukiernie Putka, które w∏aÊnie obchodzà 20-lecie dzia∏ania
swojej najwi´kszej piekarni w Weso∏ej.
Piekarnie Cukiernie Putka to rodzinna firma
o rzemieÊlniczych korzeniach, a jednoczeÊnie
znana marka i nowoczesne zak∏ady produkcyjne.

produkcyjna zwi´kszy∏a si´ z 200 do 2500 m2.
DziÊ mo˝na Êmia∏o powiedzieç, ˝e jest to jeden
z wi´kszych i nowoczeÊniejszych zak∏adów
piekarniczych w Warszawie.
Wspomnienia z poczàtków funkcjonowania
piekarni w Weso∏ej
Budynek, w którym dziadek, a potem ojciec
Janiny Putka do 1953 roku prowadzi∏ piekarni´,
a nast´pnie paluszkarni´, znacznie rozbudowano i zmodernizowano, po to aby 12 lutego 1991
roku mog∏a ruszyç produkcja. W uroczystym
otwarciu udzia∏ wzi´∏o wielu wa˝nych goÊci.

Tekst sponsorowany

Jak rozpocz´∏a si´ przygoda rodziny
Putków z piekarnictwem
Tradycja piekarska w rodzinie Putka
si´ga 1918 roku, kiedy to W∏adys∏aw
Putka za∏o˝y∏ piekarni´ w Rembertowie. W 1968 roku, kultywujàc rodzinnà
tradycj´, swojà przygod´ z piekarnictwem rozpocz´li Jan i Janina Putka.
W 1983 roku ukoronowaniem dzia∏alnoÊci paƒstwa Putków, a szczególnie
inicjatywy i staraƒ Janiny Putki, by∏o
wybudowanie pierwszego w∏asnego

zak∏adu przy ul. Tarnowieckiej w Warszawie. W∏àczyli wówczas do spó∏ki synów: Zbigniewa i Stefana oraz zi´cia Andrzeja Pudzianowskiego.
Od kilku lat swoje pierwsze kroki w rodzinnym
przedsi´biorstwie stawiajà ju˝ kolejni cz∏onkowie
rodziny, z czwartego pokolenia. Warto tu równie˝ wspomnieç, ˝e pani Janina, seniorka rodu,
pracuje w piekarni do dziÊ. Firma jest jej ca∏ym
˝yciem i jest z nià bardzo mocno zwiàzana, tote˝
nie chce nawet s∏yszeç o emeryturze.
Obecnie Piekarnie Cukiernie Putka to trzy zak∏ady produkcyjne. Najstarszy z nich, otwarty
we wspomnianym 1983 roku. W roku 1991,
czyli w∏aÊnie dok∏adnie 20 lat temu, rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç piekarnia w Warszawie-Weso∏ej, przy ul. Brata Alberta 1. Natomiast w 1996
roku przej´ta zosta∏a piekarnia „Jan Piekarz” na
Mokotowie, przy ul. Krymskiej 6.
Piekarnia w Weso∏ej poczàtkowo by∏a spó∏kà polsko-francuskà, ale ju˝ po 3 latach udzia∏y zagranicznego partnera zosta∏y wykupione.
Od tego czasu zak∏ad kilkakrotnie rozbudowywano. Przez 20 lat dzia∏alnoÊci powierzchnia
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Obecne by∏y w∏adze miasta, ambasador Francji,
proboszcz miejscowej
parafii oraz prasa.
– Na poczàtku to by∏a
zupe∏nie inna bajka – mówi Henryka Przybylak,
ekspedytor wyrobów cukierniczych, zatrudniona
w piekarni od pierwszego
dnia jej dzia∏ania. Wytwarzane by∏y wówczas jedynie 3 produkty: bagietki,
francuskie rogaliki i petity (teraz, dla porównania, jest prawie 200 pozycji asortymentu),
do wypieku u˝ywa∏o si´ 2 pieców (teraz jest
ich 17), towar rozwozi∏y 2 ˝uki (teraz tabor liczy 25 samochodów dostawczych oraz kilka
osobowych), i tak d∏ugo mo˝na by wymieniaç.
– To by∏y czasy, kiedy nie produkowa∏o si´ pod
zamówienie, tylko tyle ile si´ da∏o, taki by∏ zbyt
– mówi pani Henryka.
– W biurze nie by∏o ani jednego komputera
i wszystko pisa∏o si´ r´cznie. Faktury, zamówienia,
kwity i rozliczenia kierowców robi∏o si´ kolorowymi d∏ugopisami w tabelkach w zeszycie – wspomina z uÊmiechem Wojtek Âliƒski, zatrudniony
w piekarni ju˝ od 19 lat. – Teraz, gdy oferta piekarni jest tak szeroka, a wyroby dowo˝one sà do prawie 400 sklepów, nie wyobra˝am sobie pracy bez
komputera i specjalnego programu – dodaje.
Praca na hali produkcyjnej 20 lat temu te˝ wyglàda∏a zupe∏nie inaczej. Prawie wszystko robi∏o
si´ r´cznie, co trwa∏o du˝o d∏u˝ej i by∏o znacznie
bardziej m´czàce. Piekarze sami, na plecach, nosili màk´ w 50-kilogramowych workach z maga-

zynu na produkcj´. Teraz w piekarni Putka sà nowoczesne, sterowane automatycznie silosy.
Sukces zdobyty ci´˝kà pracà
èród∏em sukcesu firmy sà sta∏e inwestycje
w mark´. Jej si∏à, poza wieloletnià tradycjà, jest
wysoka jakoÊç wyrobów oraz bardzo bogaty, staranie dopasowany do potrzeb rynku asortyment.
W zak∏adach piekarni Putka ∏àczy si´ nowoczesnà technologi´ z tradycyjnymi metodami
wypieku. – W dobie wzrastajàcych wymagaƒ
klientów nie mo˝emy sobie pozwoliç na ˝adne
niedociàgni´cia, dlatego tak wiele uwagi przywiàzujemy do jakoÊci
oferowanych przez
nas produktów – mówi
technolog Marcin Puchalski.
Wypracowana przez
lata, doskonale rozpoznawalna marka i grono lojalnych klientów
sprawiajà, ˝e mimo
du˝ej konkurencji na
rynku i wcià˝ spadajàcego spo˝ycia pieczywa w Polsce, biznes
rodziny Putka ma si´
doskonale. Sà wi´c powody do dumy, ale te˝
wyzwanie i ogromna motywacja do dalszej pracy. W firmie wszyscy wiedzà, ˝e nie mo˝na poprzestaç na tym, co uda∏o si´ ju˝ osiàgnàç. Dlatego te˝ pilnie obserwowany jest rynek, by móc
jak najszybciej wychwyciç zmieniajàce si´ trendy i potrzeby konsumentów. Dlatego te˝ przynajmniej raz w miesiàcu wprowadzane sà do
oferty nowe produkty.
Klienci mogà wybieraç pomi´dzy tradycyjnym
pieczywem, które w piekarni wypieka si´ od lat,
a ciekawymi wyrobami smakowymi, jak: chleb
orkiszowy z oliwkami, chleb hetman z p∏atkowanym ˝ytem czy chleb z ˝urawinà.
W 2007 roku w I Ogólnopolskim Konkursie
Pieczywa, organizowanym przez SITSpo˝., Piekarnie Cukiernie Putka zdoby∏y I miejsce w kategorii: pieczywo tradycyjne (za Chleb Sitkowy)
i pieczywo pszenne (za Bu∏k´ Orkiszowà).
W 2008 roku sukces uda∏o si´ powtórzyç, zajmujàc w tym samym konkursie I miejsce za
Chleb Koszarowy, w kategorii pieczywo tradycyjne produkowane na zakwasie.
Piekarnia Cukiernia Putka ma te˝ swojà dru˝yn´ pi∏karskà, która w 2010 roku zaj´∏a IV miejsce
w Mistrzostwach Polski Piekarzy w Nowym Sàczu. Pomimo niesprzyjajàcej aury, po godzinach
pracy cz∏onkowie dru˝yny ju˝ zaczynajà çwiczyç,
aby zdà˝yç przygotowaç si´ do sezonu 2011.
Najnowszym sukcesem Piekarni Cukierni
Putka jest znalezienie si´ jej dwóch pracowników w gronie finalistów europejskich eliminacji
Pucharu Âwiata w Piekarstwie, które odby∏y si´
w Lyonie. W marcu przysz∏ego roku zmierzà si´
oni z najlepszymi dru˝ynami z ca∏ego Êwiata
podczas fina∏u w Pary˝u.

Cz∏owiek Roku i dobry pracodawca
Decyzjà Rady i Zarzàdu Dzielnicy, Zbigniew
Putka, prezes piekarni, w grudniu ub. roku otrzyma∏ tytu∏ Cz∏owieka Roku 2010. Pan Zbigniew
udziela si´ nie tylko w swojej dzielnicy, jest te˝
bardzo dobrym pracodawcà, z którym ludzie chcà
pracowaç, o czym Êwiadczà liczby. W pierwszych
miesiàcach dzia∏alnoÊci piekarni w Weso∏ej zatrudnionych by∏o 25 pracowników, spoÊród których a˝ 5 pracuje do dnia dzisiejszego. Obecnie na liÊcie p∏ac widnieje 175 nazwisk, ponad 30% z nich to
pracownicy z co najmniej dziesi´cioletnim sta˝em. W piekarni niejednokrotnie
pracuje po 5–7 osób z jednej rodziny,
mówi si´ tu o nich ˝artobliwie – „klany”.
Trudno doliczyç si´ równie˝ par i ma∏˝eƒstw, które pozna∏y si´ w pracy.
Wspomniana wczeÊniej Pani Henryka przez ca∏e 20 lat pracowa∏a na zmianie nocnej. To nie jest ∏atwa praca dla
kobiety, ale zapytana, czy nie myÊla∏a
kiedyÊ o zmianie, bez zastanowienia
odpowiedzia∏a: – Nie, nigdy. Pracujàc w piekarni
Putka, nie mo˝na si´ nudziç ani mówiç o rutynie.
Tutaj ca∏y czas coÊ si´ dzieje, nowe produkty,
nowe rozwiàzania i tym samym nowe wyzwania.
Nie znam te˝ firmy, która tak by dba∏a o swoich
pracowników – dodaje. – Co roku zak∏ad pracy
finansuje wczasy dla pracowników i ich rodzin,
organizuje okolicznoÊciowe pikniki oraz wr´cza
nagrody jubileuszowe, a ostatnio wprowadzono

równie˝ Pracowniczy Program Emerytalny, czyli
tzw. trzeci filar.
Wa˝ne jest byç z ludêmi i im pomagaç
Dzi´ki sta∏emu rozwojowi firmy Piekarnie Cukiernie Putka mogà odwdzi´czyç si´ swoim klientom
poprzez sponsorowanie licznych imprez kulturalnych oraz prowadzonà dzia∏alnoÊç charytatywnà.

Co roku firma jest jednym ze sponsorów pikniku rodzinnego w Weso∏ej. Ju˝ od kilku lat jest
obecna na Âwi´cie Chleba, odbywajàcym si´
w paêdzierniku w Warszawie na Krakowskim
PrzedmieÊciu. Ca∏y przychód ze sprzedawanych
podczas tej imprezy wyrobów ciastkarsko-piekarniczych przekazywany jest na szczytny cel.
W zesz∏ym roku pomoc otrzyma∏a Fundacja
Dzieci Niczyje.

Piekarnia aktywnie uczestniczy równie˝ w kolejnych fina∏ach Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy. Na sta∏e przekazuje pieczywo i wyroby
cukiernicze licznym organizacjom i stowarzyszeniom, np.: Caritas, Fundacja „Âwiat na tak”
czy Alterego. Chleb z piekarni Putka trafia codziennie na sto∏y ubogich i potrzebujàcych poprzez jad∏odajnie prowadzone przez zakonnice:
siostry albertynki i felicjanki oraz panie
z parafii pw. OpatrznoÊci Bo˝ej.
Z myÊlà o przysz∏oÊci
Zapytany o plany na przysz∏oÊç, Zbigniew Putka mówi, ˝e nie przestanie przyglàdaç si´ funkcjonowaniu zak∏adu i myÊleç o tym, jak jeszcze mo˝e usprawniç jego dzia∏anie, a klientom zapewniç najwy˝szà jakoÊç produktów. Zdradza, ˝e planuje
zakup jeszcze bardziej wydajnych maszyn,
zamierza te˝ wprowadziç nowe rozwiàzania techniczne i organizacyjne. MyÊli równie˝ o powi´kszeniu rynku zbytu oraz dalszym rozwoju sieci sklepów firmowych.
– Przede wszystkim zale˝y mi jednak na tym,
aby ludziom smakowa∏y nasze wyroby.
I dodaje na koniec: – Z okazji jubileuszu dwudziestolecia dzia∏alnoÊci naszej najwi´kszej piekarni, za wysokà pozycj´ firmy na rynku, chcia∏bym
cz∏onkom mojej rodziny oraz ca∏ej zgranej i zaufanej za∏odze powiedzieç: Dzi´kuj´ Wam za to!
Zuzanna Putka-Twardowska

„Cudze chwalicie swego nie znacie sami nie wiecie co posiadacie”

Tekst sponsorowany

Restauracja Widoczna – pyszna tradycyjna
staropolska kuchnia w Wawrze
Restauracja Widoczna chocia˝ niepozorna
z zewnàtrz z klasycznym wystrojem wn´trza wyró˝nia si´ na tle innych lokalnych wawerskich
restauracji. Dawno nie spotka∏am w∏aÊciciela,
który ma takà wiedz´ i pasj´ prawdziwego restauratora, a jego wiedza sprawia, ˝e na najprostsze pytanie opowiada anegdoty oparte na
d∏ugiej, bo ponad 32-letniej kulinarnej tradycji
rodzinnej. Rodzice Pana Grzegorza prowadzili
s∏awnà restauracj´ w Al. Ujazdowskich, a on
sam restauracj´ na ul. Widocznej prowadzi ju˝
17 lat. DoÊwiadczenie to, oraz fakt, ˝e w bran˝y
przeszed∏ wszystkie szczeble, od zmywaka,
przez pomocnika kucharza potem kucharza po
w∏aÊciciela pozwala mu b∏yskawicznie oceniç
kompetencje zatrudnianych pracowników i jakoÊç przyrzàdzanych daƒ. Sam stawia na jakoÊç, pilnuje by gotowano bez konserwantów,
po produkty jeêdzi codziennie do sprawdzonych
dostawców, a nast´pnie osobiÊcie nadzoruje
przygotowywanie potraw. Tu na miejscu w piwnicach – ch∏odniach oprawia si´ np. Êwiniaka
i produkuje w∏asne wyroby oparte na rodzinnych, starych recepturach. Niemal wszystkie
sk∏adniki od makaronów przez w´dliny po desery robione sà na miejscu, a ciep∏e dania pod-

grzewa si´ w piecach a nie dusi w mikrofalówkach. W karcie królujà dania tradycyjne dania
staropolskie: najró˝niejsze mi´sa: typowe danie
to np. eskalopki, buraczki zasma˝ane, kluski Êlàskie – wszystko Êwie˝e i r´cznie przyrzàdzane,
dlatego w∏aÊciciel prosi o wyrozumia∏oÊç
w oczekiwaniu, w zamian serwujàc swoim goÊciom na koszt firmy wyÊmienity chleb ze smalcem – oczywiÊcie w∏asnej roboty. Marzeniem
w∏aÊciciela jest by polska kuchnia Êmia∏o sz∏a
w konkury z fast-foodami, które o zgrozo zalewajà nasze okolice, a nic wspólnego z restauracjami nie majà. Dlatego przede wszystkim
chcia∏by zaprosiç Paƒstwa do siebie na normalne, codzienne rodzinne obiady, a nie tylko od
Êwi´ta. Mo˝na tak˝e przyjÊç na pyszne Êniadania, sa∏aty i desery, a jak ktoÊ ma ochot´ na nut´ egzotyki mo˝e skosztowaç Êlimaki czy tatar
z ∏ososia. Dla w∏aÊcicieli nie ma znaczenia czy
ktoÊ wpada na kaw´ i ciacho, czy na d∏u˝szà
biesiad´ – wszyscy b´dà mile widziani, a dzieci
znajdà w karcie coÊ dla siebie – np. roso∏ek
z r´cznie robionymi kluseczkami. Obs∏uga zapewnia, ˝e nie ma dania z którym nie poradzili by
sobie ich kucharze. Oprócz tego Restauracja
Widoczna specjalizuje si´ w najrozmaitszych im-

prezach okolicznoÊciowych, mo˝na tu zarezerwowaç sal´ na Êluby, imieniny, jubileusze, komunie, chrzciny itp. a wkrótce równie˝ dost´pny dla
goÊci oprócz ogródka od strony ul. Widocznej,
bardziej kameralne i intymne patio od podwórka.
W codziennym poÊpiechu, kosztem jakoÊci i bycia razem – restauracja widoczna to mi∏a odmiana na mapie gastronomii wawerskiej, mo˝e zatem zamiast czasem po∏ykaç hamburgera za kierownicà spróbowaç pysznej normalnoÊci?
Serdecznie zapraszamy na ul. Widocznà 3
– codziennie w godz. 10–22, w piàtki wieczorem na muzyk´ na ˝ywo a w niedziele
w godz. 12–22. Pycha ☺
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Co s∏ychaç u Tadeusza Drozdy?
A.N.: Jak przysta∏o na „wiadomoÊci sàsiedzkie” na wst´pie zapytam: Co u Pana s∏ychaç?
T.D.: Âpiew ptaków – wiosna idzie, a w RadoÊci wiosna radoÊç niesie.
Urodzi∏ si´ Pan na Dolnym Âlàsku, studiowa∏ we Wroc∏awiu, a nast´pnie przeprowadzi∏
si´ do Warszawy. Dlaczego wybra∏ Pan na
miejsce zamieszkania RadoÊç?
RadoÊç zupe∏nie przypadkowo, mój kolega
zadatkowa∏ dom w Warszawie i jego ˝onie si´
nie spodoba∏, mnie by∏o wszystko jedno gdzie,
wi´c go wyratowa∏em – po latach okaza∏o si´, ˝e
by∏ to trafny wybór.
Jak Pan ocenia zmiany w dzielnicy Wawer
na prze∏omie lat?
Trudno, ˝eby si´ nic nie zmienia∏o, mieszkam
tu ju˝ 25 lat. Z pewnoÊcià jeszcze daleko mamy
do idea∏u. Ostatnio zmienia si´ sporo, ale mam
domek na Mazurach i tam ju˝ po dwóch latach
za∏o˝ono kanalizacj´, a w Wawrze w europejskiej stolicy królujà szambelani.
Powa˝ny wyuczony zawód (in˝ynier elektryk),
a zawód wykonywany taki „niepowa˝ny”?
W czasach, kiedy ja koƒczy∏em politechnik´,
in˝ynierów by∏ nadmiar, satyryków niewielu
– teraz jest dok∏adnie odwrotnie, dlatego powoli wracam do wyuczonego zawodu. Dobrego
in˝yniera z roboty ˝aden polityk nie wywali,
dobrego satyryka mo˝e zawsze – widaç to na
moim przyk∏adzie.
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Niewiele osób w Polsce nie wie, kim jest
Tadeusz Drozda. Obchodzi∏ Pan 40-lecie pracy
artystycznej i obecnie równie˝ prezentuje program z tej okazji – niestety g∏ównie za granicà. Jak Pan podsumowuje te 40 lat?

NieÊmia∏o staram si´ te˝ wystàpiç w Polsce,
nawiàza∏em wspó∏prac´ z teatrem Rampa. Mo˝e
ludzie przyjdà – za granicà przychodzà. A jeÊli
chodzi o 40 lat, to lepiej byç nie mog∏o.
Chcia∏oby si´ o Panu powiedzieç „cz∏owiek
orkiestra” – m. in.: kabareciarz, satyryk, felietonista, restaurator, pisarz, autor piosenek
i aktor. G∏ównie jednak kojarzony jest Pan
z kabaretem i satyrà. Skàd wi´c gorzkie
s∏owa i decyzja kilka lat temu o zawieszeniu
pracy artystycznej, która z tego, co widz´ na

Pana stronie internetowej, nie dosz∏a do skutku, poniewa˝ wyst´puje Pan za granicà i proponuje wyst´py w tym roku w Polsce?
O pracy artysty w polskiej telewizji decydujà inni, wystarczy si´ raz naraziç i cz∏owiek na lata ma
przeràbane – publicznoÊç nie ma nic do gadania.
Pami´tam Pana program artystyczny kilka
lat temu w Sali Kongresowej, która by∏a zape∏niona po brzegi. Czy ma Pan w planach wyst´py w br. w Warszawie, w tym np. w Wawrze?
Nawet nie próbuj´, teraz publicznoÊç kocha
teatr, tote˝ jak powiedzia∏em wczeÊniej, spróbuj´ w Teatrze Rampa.
„JA SMAKOSZ, czyli BIESIADA DOOKO¸A
ÂWIATA” to pierwsze wydanie Pana ksià˝ki,
która rozesz∏a si´ jak ciep∏e bu∏eczki. Podobno ju˝ jej nie ma w ksi´garniach? Kuchnia
którego kraju smakuje Panu najbardziej?
Ksià˝ka rozesz∏a si´ gdzieÊ w Polsce. Zaryzykowa∏em sprzeda˝ ksià˝ki w kiosku Ruchu
w RadoÊci, przez miesiàc moi sàsiedzi kupili
4 ksià˝ki. JeÊli chodzi o moje gusta kulinarne, to
najlepiej by∏oby przeczytaç ksià˝k´, tam jest 150
daƒ, które lubi´. Mo˝na jeszcze dostaç ksià˝k´
logujàc si´ na stronie www.drozda.pl.
Z okazji kwietniowych urodzin ˝ycz´ Panu
w imieniu swoim i wszystkich czytelników
szcz´Êcia, spe∏nienia marzeƒ, realizacji postanowieƒ i planów oraz du˝o zdrowia!
Mieszkaƒcom Wawra ˝ycz´ du˝o radoÊci.
Z Panem Tadeuszem Drozdà rozmawia∏a
Anna Nowosielska

Wydarzenia kulturalne w Dzielnicy Wawer w kwietniu
DLA DZIECI
● 9 kwietnia (sobota), godz. 15.00
Impreza dla dzieci i rodziców pt. „Wielkanocne
zabawy”. W programie m. in.: wykonywanie ozdób
Êwiàtecznych (pisanki, palmy), zabawy ruchowe nawiàzujàce do tradycji wielkanocnych. Organizator:
Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13
● 16 kwietnia (sobota) godz. 15.00
„Âmigusek dyngusek” – przedstawienie dla dzieci
w wykonaniu aktorów teatru „Narwal”. Bajka w weso∏y sposób pokazuje ˝ycie na wsi, ale przede wszystkim opowiada o tradycji obchodzenia Êwiàt Wielkiej
Nocy w ró˝nych zakàtkach naszego kraju. Organizator:
Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
KONCERTY, PRZEGLÑDY
16 kwietnia (sobota)
XIV Przeglàd TwórczoÊci Muzycznej Dzieci i M∏odzie˝y „Kogucik 2011” – uroczyste wr´czenie nagród i koncert laureatów.
„Najpi´kniejsza Pisanka” – uroczyste wr´czenie
nagród laureatom konkursu plastycznego. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 27 kwietnia (Êroda), godz. 18.00
„Wiosna Starszego Pana” recital Tadeusza Woêniakowskiego. Organizator: Klub Kultury „Falenica”,
ul. W∏ókiennicza 54.
●

SPOTKANIA, PROJEKCJE, WYK¸ADY
● 9 kwietnia (sobota) godz. 17.00
Spotkanie z piosenkà „Dawnych wspomnieƒ
czar” – na spotkanie zaprasza grupa wokalna Wawerskiego Uniwersytetu III Wieku. Organizator: Klub
Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 13 kwietnia (Êroda), godz. 18.00
„Laureaci Wawerskich Nagród 2010” spotkanie
z Barbarà Wizimirskà, Ewà Jaskólskà i Irenà Rogowskà. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 13 kwietnia (Êroda) godz. 16.00
Wieczór filmowy w Klubie seniora. Organizator:
Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 16 kwietnia (sobota) godz. 17.00
Spotkanie wielkanocne dla mieszkaƒców Aleksandrowa po∏àczone z degustacjà potraw i wypieków Êwiàtecznych oraz prezentacjà prac wielkanocnych sekcji robótek r´cznych „P´telka”. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 20 kwietnia (Êroda) godz. 16.00
Spotkanie Êwiàteczne w Klubie Seniora. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
WYSTAWY, WARSZTATY, KONKURSY
● 9 kwietnia (sobota), godz. 18.00
Otwarcie wystawy malarskiej Ma∏gorzaty Bednarczyk pt.: „Barwy Êwiata”. Dni zwiedzania wystawy:
poniedzia∏ek godz. 12.00–18.00, wtorek godz.
12.00–21.00, Êroda, czwartek godz. 12.00–18.00.
Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 9 kwietnia (sobota) godz. 17.00
„Wiosennie-kolorowo, Êwiàtecznie-pisankowo”
– rodzinne warsztaty z decoupage. Zbli˝ajàce si´
Êwi´ta b´dà okazjà do samodzielnego tworzenia ró˝norodnych ozdób. Koszt warsztatów (materia∏y) – 5 z∏
/osoba. Prowadzenie – Katarzyna Ciecielàg. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 11 kwietnia (poniedzia∏ek), godz. 12.00
„Wielkanocne inspiracje” warsztaty r´kodzie∏a artystycznego. W programie m. in.: decoupage, flory-

styka. Prowadzenie – Ma∏gorzata Kruk, zapisy – Pracownia deMargot. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 11 kwietnia (poniedzia∏ek) godz. 16.00
Obrz´dy i tradycje wielkanocne – rodzinne warsztaty plastyczne. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 13 kwietnia (Êroda) godz. 16.00
Galeria M∏odego Artysty – Wystawa wielkanocna.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● Do 13 kwietnia (Êroda), godz. 19.30
Przyjmowanie prac w XI Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Kukie∏ka” na postaç z bajki „Alicja
w krainie czarów”. Zapraszamy do udzia∏u. Regulamin
konkursu do pobrania na stronie www.kkzastow.com.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 15 kwietnia (piàtek), godz. 12.00
Uroczyste wr´czenie nagród i dyplomów zwyci´zcom w konkursach plastycznych „Palma Wielkanocna” i „Projekt Pocztówki Wielkanocnej” (lub jeÊli impreza b´dzie po∏àczona z rozwiàzaniem konkursu „Najpi´kniejsza pisanka”, to w terminie ustalonym wspólnie z Klubem Kultury „RadoÊç”). Organizator: Klub Kultury „Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 28 kwietnia (czwartek) godz. 14.00
„˚ycie oceanów” - uroczyste rozdanie nagród i wernisa˝ prac. Wystaw´ b´dzie mo˝na oglàdaç do 6 maja.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
TURNIEJE, INNE
10 kwietnia (niedziela), godz. 10.00
VI Turniej 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 13
● 19 kwietnia (wtorek) godz. 17.00
Zaj´cia pokazowe w sekcji „Studio piosenki” dla
rodziców i zaproszonych goÊci. Organizator: Klub
Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 22 kwietnia (wtorek) godz. 9.30
„Dzieƒ Ziemi” – Klub Naszej Ziemi zaprasza dzieci do „Teatru pod zielonym parasolem” – zabawa
w przedstawienie ekologiczne, którego tematem b´dzie wiosna, las, wiatr i s∏oƒce. W programie równie˝ wyprawa do pobliskiej LeÊniczówki. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
●

OFERTA KULTURALNA BIBLIOTEKI
Wystawy:
● Wystawa prac plastycznych „Marzanna zimowa
panna”. Wypo˝yczalnia Nr 59 Marysin Wawerski,
ul. Króla Maciusia 10;
● W y s t a w a „ H i s t o r i a k s i à ˝ k i ” , Wypo˝yczalnia
Nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10;
Spotkania z pisarzami:
Spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem
– 12 kwietnia, godz. 17.00, Wypo˝yczalnia
Nr 25, Falenica, ul. Walcownicza 14;
● III Spotkanie z cyklu „Mowy okolicznoÊciowe
i ich znaczenie w naszym ˝yciu”. Moderator spotkania Bogdan Falicki – poeta, animator kultury.
9 kwietnia godz. 18.00, Wypo˝yczalnia Nr 121,
Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1.
●

Pogadanki:
● Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki – Yukio
Mishima „Zimny p∏omieƒ” – 18 kwietnia, godz.
14.00, Biblioteka G∏ówna, Anin, ul. Trawiasta 10;
● Spotkania staropolskie: „Wygnaniec cia∏a. Kle mens Janicki, poeta polsko -∏aciƒski” –

27 kwietnia, godz. 12.00, Wypo˝yczalnia Nr 25,
Falenica, ul. Walcownicza 14.
Lekcje biblioteczne:
● „Realizacja projektu edukacyjnego pt. «Je˝ycjada
– ksià˝ki pe∏ne ˝yciowych wartoÊci»” w kl.
IV–V SP. Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10;
● „Spotkanie z Brzechwà” – lekcja biblioteczna dla
dzieci (13 kwietnia, godz.: 10.00), Wypo˝yczalnia
Nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10;
● „Tradycje wielkanocne” lekcja biblioteczna dla
dzieci (20 kwietnia, godz.: 10.00), Wypo˝yczalnia
Nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
G∏oÊne czytanie:
● „Z piaskownicy w Êwiat!” Grzegorza Kasdepke
w piàtki (15 i 22 kwietnia) godz. 13.00–13.30,
Wypo˝yczalnia Nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32;
● „W 80 dni dooko∏a baÊni” Saviour Pirotta. Oddzia∏
dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
- 12 kwietnia, godz. 13.00 – „Bia∏y niedêwiedê” – opowieÊç z Kanady
- 15 kwietnia, godz. 16.30 – „Syn handlarki
w´glem” – opowieÊç z Kuby
- 19 kwietnia, godz. 13.00 – „Trzy zakl´cia” –
opowieÊç plemienia Siuksów z Dakoty
- 22 kwietnia, godz. 16.30 – „Kurek na wietrze” – opowieÊç z Portoryko
- 26 kwietnia, godz. 13.00 – „Sowia potyczka” – opowieÊç z Hawajów
- 29 kwietnia, godz. 16.30 – „Czerwona mrówka, czarna mrówka” – opowieÊç z Meksyku
Warsztaty Integracyjne dla Niepe∏nosprawnych
Intelektualnie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjació∏
Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym „Chata z Pomys∏ami”. Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10:
● 14, 21, 28 kwietnia (czwartek, godz. 11.00).
Warsztaty plastyczne:
● Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku 5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30. Oddzia∏
dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10;
● „Brykajàce Maluszki” – zaj´cia ruchowe dla dzieci
wieku 1–3 lata – ka˝dy wtorek, godz. 14.30–15.15.
Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10;
● „Jajo malowane” – zaj´cia plastyczne dla dzieci
(15 kwietnia, godz.: 15.00). Wypo˝yczalnia
Nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
Konkursy/ Testy/Quizy:
● Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka dla dzieci i m∏odzie˝y w wieku 11–12 lat na podstawie ksià˝ki
„Niekoƒczàca si´ historia” Michaela Ende. Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10;
● Konkurs wiedzy o lekturach dla klasy III szko∏y
podstawowej (termin do 30.04), Wypo˝yczalnia
Nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10;
● Konkurs wiedzy o Michale Elwiro Andriollim „I Ty
zostaw swój Êlad”, Czytelnia Naukowa nr XIII, ul.
Trawiasta 10 (termin do 30.05.2011);
● KRZY˚OWKA WIELKANOCNA Dla dzieci w kategorii wiekowej 6–10 lat. Czas trwania 1– 30 kwietnia.
Wypo˝yczalnia Nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
1–23 kwietnia – Âwiatowy Dzieƒ Ksià˝ki –
kiermasz (20 kwietnia). Wypo˝yczalnia Nr 59,
Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.
● Kiermasz taniej ksià˝ki – wszystkie wypo˝yczalnie.
èród∏o:
Wydzia∏ Kultury Urz´du Dzielnicy Wawer
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Klub Kultury „RadoÊç”

Klub Kultury „Marysin”

Obchody Âwiatowego Dnia Lasów
22 marca 2011 r. Klub Naszej Ziemi, którego
opiekunem jest p. Marzena Dzierzba, zaprosi∏ trzecioklasistów ze Szko∏y Podstawowej nr 140 na obchody Âwiatowego Dnia Lasów. GoÊçmi specjalnymi spotkania by∏y dwie przemi∏e panie Agnieszki,
które reprezentowa∏y Lasy Paƒstwowe.

Spotkanie mia∏o na celu przybli˝enie i przekazanie treÊci przyrodniczych w bardziej przyjazny i zrozumia∏y dla dzieci sposób – w formie zabawy i spotkania z osobami bezpoÊrednio stykajàcymi si´
z przyrodà na co dzieƒ – z leÊniczkami.
Uczniów i panie leÊniczki powita∏y krótkà inscenizacjà ekologicznà przedszkolaki z Klubu Kultury „RadoÊç”. Nast´pnie panie leÊniczki opowiada∏y zaciekawionym dzieciakom o lesie – jakie sà lasy, co tworzy las, jakie w nim mo˝na spotkaç zwierz´ta i ptaki.
By∏y te˝ pytania dotyczàce lasów i „las” dzieci´cych
ràk ch´tnych do udzielenia odpowiedzi. Okaza∏o si´,
˝e trzecioklasiÊci, ale te˝ i przedszkolaki, du˝o wiedzà na temat zasobów leÊnych, ochrony przyrody, jak
zachowywaç si´, aby ˝yç w zgodzie z przyrodà i jej
nie szkodziç, nie dewastowaç. Panie leÊniczki z pomocà dzieci stworzy∏y makiet´ lasu, przedstawi∏y ˝yjàce w nim zwierz´ta. Dzieci dowiedzia∏y si´ m.in.

jak nale˝y zachowywaç si´ w lesie, dlaczego nie
wolno zbli˝aç si´ do dzikich zwierzàt, niszczyç
gniazd, zabieraç ma∏ych zwierzàtek itp. Dowiedzia∏y
si´ równie˝, ˝e przyroda sama potrafi si´ leczyç –
na przyk∏ad leÊny doktor dzi´cio∏ dba o zdrowie
drzew, oczyszczajàc je z korników, niszczycieli
drzew. Korniki zamkni´te w ma∏ym pude∏eczku dzieci mog∏y obejrzeç przez lup´, by∏o to niewàtpliwie
ciekawe dla wszystkich doÊwiadczenie.
Spotkanie z leÊniczkami dobieg∏o koƒca, ale nie
by∏ to koniec atrakcji przewidzianych na ten dzieƒ.
By∏ wspólny wiosenny taniec, nauka piosenki
o d˝d˝ownicy, budowa d˝d˝ownicy z plastikowych
korków i rakiety z butelki oraz wielu innych, zadziwiajàcych rzeczy – fantazja dzieci uwidoczni∏a si´
w ich wytworach plastycznych.
Edukacja ekologiczna prowadzona w KK „RadoÊç” przybli˝a najm∏odszej generacji problemy
wspó∏czesnego Êwiata zwiàzane z ochronà Êrodowiska naturalnego. Poprzez warsztaty ekologiczne staramy si´ „zaszczepiaç” dzieciom od najm∏odszych
lat umiej´tnoÊç w∏aÊciwego wspó∏˝ycia cz∏owieka
z przyrodà, szanowania i dbania o nià. ˚eby jednak
by∏y przekonane o koniecznoÊci ochrony przyrody,
muszà jà poznawaç w niekonwencjonalny sposób,
poprzez zabawy, gry, spotkania z osobami stykajàcymi si´ ze Êrodowiskiem naturalnym w codziennej
pracy. Klub Naszej Ziemi mobilizuje równie˝ najm∏odszà lokalnà spo∏ecznoÊç do udzia∏u w ró˝norodnych dzia∏aniach na rzecz ochrony Êrodowiska,
m.in. w akcji „Sprzàtania Êwiata”, zbiórce nakr´tek
plastikowych przeznaczonych na zakup sprz´tu rehabilitacyjnego, happeningu na rzecz korzystania
z opakowaƒ ekologicznych.
Na kolejne spotkanie z ekologià Klub Naszej Ziemi w Klubie Kultury „RadoÊç” zaprasza w kwietniu –
b´dà to obchody „Âwiatowego Dnia Ziemi”.
Ma∏gorzata KwaÊna

zaprasza w kwietniu:
Wernisa˝ prac Waldemara Ch∏odnickiego
uczestnika sekcji malarstwa
z Domu Kultury PRAGA prowadzonej
przez mgr Barbar´ Pogorzelskà-Gac
8 kwietnia (piàtek) godz. 18.00
Dawnych wspomnieƒ czar
na spotkanie zaprasza grupa wokalna
Wawerskiego Uniwersytetu III Wieku.
9 kwietnia (sobota) godz. 17.00
Obrz´dy i tradycje wielkanocne
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami
na rodzinne warsztaty plastyczne.
11 kwietnia (poniedzia∏ek) godz. 16.00
Wieczór filmowy w Klubie Seniora
13 kwietnia (Êroda) godz. 16.00
Galeria M∏odego Artysty
Zaprasza na wystaw´ wielkanocnà.
13 kwietnia (Êroda) godz. 16.00
Studio Piosenki
Zaj´cia pokazowe dla rodziców
i zaproszonych goÊci.
19 kwietnia (wtorek) godz. 17.00
˚ycie oceanów – konkurs plastyczny
Uroczyste rozdanie nagród i otwarcie
wystawy pokonkursowej.
28 kwietnia (czwartek) godz. 14.00

Klub Kultury „Marysin”
04-519 Warszawa, ul. Korkowa 96
Tel. 22 812 01 37
email: k.k.marysin@wp.pl
www.klubkultury.marysin.net

Klub Kultury „Zastów”

„Wiosna, wiosna, wiosna...”
To ju˝ pi´tnasty raz uroczyÊcie powitaliÊmy
wiosn´ w Zastowie i, jak na jubileusz przysta∏o,
dopisali i goÊcie i pogoda.
Od wczesnych godzin porannych na plac
za budynkiem t∏umnie przybywa∏y panny marzanny, a co jedna to pi´kniejsza. To by∏ ich
dzieƒ. Zachwyca∏y urodà, kreacjami i wdzi´kiem.
By∏y marzanny ekologiczne w ca∏oÊci wykonane
z papieru, ale by∏y te˝ te tradycyjne, wykonane
ze s∏omy, strojne w kwiaty i wstà˝ki.

Konkurs Plastyczny „Marzanna” odbywa∏ si´
ju˝ pi´tnasty raz. O godzinie 10 rozpocz´∏a si´
ocena i wybór tych najpi´kniejszych. Wiele prac
zachwyci∏o jurorki: Ma∏gorzat´ Szybiƒskà i Mart´ Wybraniak. Nagrodzono 25 marzann, a te naj∏adniejsze mog∏y obserwowaç wiosennà zabaw´
z naszej sceny. A by∏o na co popatrzeç: konkursy i zabawy, w których ch´tnie brali udzia∏ zarówno dzieci, jak i doroÊli.
Na placu zap∏on´∏y dwa ogniska, a nasi goÊcie

apraszamy do udzia∏u w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kukie∏ka”. W tym roku b´dzie to postaç z bajki pt. „Alicja
w krainie czarów”. Jury, oceniajàc prace, weêmie pod uwag´ nawiàzanie do tematu konkursu, samodzielnoÊç, starannoÊç, pomys∏owoÊç,
ogólne wra˝enie artystyczne i zastosowany materia∏. W konkursie
mo˝na startowaç w czterech kategoriach wiekowych: 7–10 lat, 11–13
lat, 14–16 lat i powy˝ej 17 lat.
Prace nale˝y dostarczyç w dniu 13.04.2011r. w godzinach 13.00–
–19.00. Regulamin dost´pny na stronie www.kkzastow.com.
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z przyjemnoÊcià ogrzewali si´ przy nich, piekàc
smaczne kie∏baski i popijajàc herbat´ z cytrynà.
Wieczorem tradycji sta∏o si´ zadoÊç i kuk∏y
sp∏on´∏y w ogniskach. Dzieci z radoÊcià wrzuca∏y je do ognia, wykrzykujàc przy tym „Odejdê zimo z∏a”. Teraz to ju˝ na pewno b´dzie wiosna!!!
Organizatorzy sk∏adajà serdeczne podzi´kowania za wsparcie imprezy „Wawerskie Âwi´to
Wiosny”: Piekarni Wawerskiej M.A.T. B∏aszczak,
Przetwórstwu Owoców i Warzyw Piotr R´bek
i Szkole J´zykowej Olton.
KKZ

Wawer zaczarowany w s∏owie i obrazie

Archeologia pami´ci
„Tutejsze domy wznoszono szybko: konstrukcja
z belek, deski na pokrycie
i troch´ igliwia do Êrodka,
˝eby ciep∏o nie ucieka∏o.
I tak wykazujà si´ ˝ywotnoÊcià, z górà pó∏ wieku starsze od swoich najstarszych
mieszkaƒców. Udajà, ˝e ich
nie osierocono. Zawsze trzyma∏y fason. Tradycja i nowoczesnoÊç w eklektycznym wydaniu.
Rzeêbione ganki ukryte poÊród jaÊminowych
krzewów i okiennice z wyci´tà gwiazdkà, spowite dzikim winem, równo przystrzy˝onym
wÊród framug, by daç dost´p Êwiat∏u. Drabiniaste galeryjki, wie˝yczki, spiczaste igliczki na ∏uskowatym dachu, z kurkiem lub bez. A jak nie
z kurkiem, to z choràgiewkà. I oszklone werandy, le˝alnie, krzyk ówczesnej mody. Wysokie,
suche pokoje z du˝ymi oknami, nas∏onecznione, dla piersiowo chorych chrzeÊcijan i izraelitów. Lokale letnie i zimowe, na par terze
i na pi´trze, ceny przyst´pne. (...) Francja-elegancja, mo˝e jeszcze nie Karlsbad, ale wi´cej
ni˝ Ciechocinek”1.
Bohater Pensjonatu powraca po latach do
miejsca, które w dzieciƒstwie odwiedza∏ wraz

ze swojà babcià. Przywo∏uje zapami´tane obrazy z przesz∏oÊci. Linia nadwiÊlaƒska („Tak zawsze mówiono w domu. Nie otwocka lecz nadwiÊlaƒska. Nie wiem, dlaczego”2) biegnie tak,
jak przed laty, a wzd∏u˝ niej znajduje si´ piaszczysta droga z k´pami wrzosów. Jednak czas,
w którym na deptaku t∏oczyli si´ ludzie, a orkiestra gra∏a do tanga, przeminà∏ bezpowrotnie.
Oto widzimy schy∏ek ˝ydowskiego Êwiata,
„maszerujàcego na zatracenie”. „Pan Leon
z nieod∏àcznym panem Abramem. Zawsze si´
k∏ócili. Pan Chaim. Pani Tecia, pani Ró˝a, doktor Kamiƒska z milczàcà siostrà. I niewidomy
pisarz z parteru, pan Daniel”3. Âwietlica z freskiem przedstawiajàcym histori´ ˚ydów – tajemnicze miejsce oddzielone ci´˝kimi, drewnianymi drzwiami z kryszta∏owà szybà. Las, który
przed laty wydawa∏ si´ wi´kszy. Leniwie p∏ynàcy czas, opowieÊci o poczàtku WszechÊwiata
i stworzeniu cz∏owieka.
Teraz jednak sacrum si´ ulotni∏o, jak mówi
bohater. Towarzyszy mu ÊwiadomoÊç, ˝e
wszystko bezpowrotnie przemija. Ci, którzy
przetrwali, równie˝ majà poczucie, ˝e ich Êwiat
si´ rozpada: „Nasz naród tutaj od pewnego ju˝
czasu sk∏ada si´ z samych starców, jak za Metuszalecha. Jak za Noego, tylko wypatrywaç po-

topu. Powtórka z historii. Jeszcze jednego nie
przetrzymamy. Belki naszej arki sà ju˝ nadwer´˝one, a szpary w kad∏ubie coraz wi´ksze, tylko
patrzeç, jak wykruszà si´ ostatnie grudki wià˝àcej je smo∏y i woda wedrze si´ do Êrodka szerokim strumieniem”4. Sam pisarz mówi o sobie:
„Ja te˝ wierz´ w literatur´. Byç mo˝e wy∏àcznie
w literatur´ – jako jedyny sposób ocalenia
umar∏ego Êwiata. Ale ˝e jestem pesymistà z natury, wiem, ˝e Êwiata nie da si´ w ten sposób
odbudowaç. Stàd melancholia. Ale nie nostalgia. Ja nie t´skni´ za tym, co by∏o”5.
Pierwowzorem pensjonatu opisanego przez
Piotra Paziƒskiego jest otwocka Âródborowianka. Ukazana w sposób odrealniony, przypomina czasy, w których ca∏a linia otwocka cieszy∏a
si´ popularnoÊcià wÊród ˚ydów, przybywajàcych tu z Warszawy na letniska. Jego ksià˝ka to
„archeologia pami´ci zapad∏ej w mroku, jak te
drzewa i jak resztki drewnianych domów”6. Dlatego warto, abyÊmy po nià si´gn´li.
Weronika Girys-Czagowiec
1
2
3
4
5

6

P. Paziƒski, Pensjonat, Warszawa 2010, s. 7.
Tam˝e, s. 6.
Tam˝e, s. 29.
Tam˝e, s. 58.
Istniejemy jeszcze-jeszcze. Wywiad z Piotrem Paziƒskim, dost´pny na stronie: http://wyborcza.pl/
1,106967,8019411,Piotr_Pazinski__Istniejemy_
jeszcze_jeszcze.html (dost´p: 27.03.2011).
P. Paziƒski, dz. cyt., s. 73.

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. Rejon
oferty m2
pokoi
1062 37
1/2
1
Anin
1070 42
0/2
2
Weso∏a
1054 44
2/2
2
Mi´dzylesie
1011 38
0/3
1
Anin
1106 47,5 4/4
3
Marysin Wawerski

Nr
Pow. Rejon
oferty
1367
700 Wawer
1316
581 Stara Mi∏osna
1352 1996 Miedzeszyn
1343
800 Stara Mi∏osna
1341
755 Wawer

Cena
w PLN
390.000
421.000
1.621.000
585.000
498.000

Cena w PLN
Do uzg.
890.000
630.000
1.125.000

Rok
1988
1985
2010

Cena
w PLN
268.000
340.000
309.000
228.000
320.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
531
300
860
697
160
667
677
130
150
687
160
214

Rejon
RadoÊç
Marysin Wawerski
Falenica
Wawer

Rodzaj domu
wolnostojàcy
bliêniak
segment
segment

Stan wykoƒczenia
Do remontu
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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Konkurs wiedzy o Fryderyku
Chopinie w Zespole Szkó∏ nr 111
14 III 2011 r. odby∏ si´ II dzielnicowy konkurs
wiedzy o Fryderyku Chopinie. Pomys∏odawczynià i organizatorkà konkursu by∏a pani Iwona

Myszkowska. W tym roku do zmagaƒ konkursowych zg∏osi∏o si´ 7 dru˝yn, uczniów klas m∏odszych z dzielnicy Wawer.

Konkurs odby∏ si´ w trzech rundach – uczniowie losowali pytania dotyczàce ˝ycia i twórczoÊci
Fryderyka Chopina, rozpoznawali osoby i miejsca
zwiàzane z kompozytorem oraz nazywali s∏uchane utwory muzyczne. Wszystkie dru˝yny wykaza∏y si´ ogromnà wiedzà i doskonale odpowiada∏y
na pytania. Najwi´cej k∏opotów sprawi∏o dzieciom
rozpoznawanie utworów muzycznych. Jury
w sk∏adzie: przewodniczàca pani dyrektor Maria
Maciak, cz∏onkowie pani Ma∏gorzata Szabraƒska,
pani Katarzyna Jarzyƒska, pani Beata Orliƒska,
pani Ewa Perz og∏osi∏o nast´pujàce wyniki:
• I. miejsce dru˝yna ze Szko∏y Podstawowej
Nr 138 – Alicja Mamajek, Jakub Cygowski,
Juliusz Kowalczuk
• II. miejsce ex aequo dru˝yna ze Szko∏y Podstawowej Nr 218 – Ola Szabraƒska, Ola ¸ada,
Julia Or∏owska oraz dru˝yna ze Szko∏y Pod-

Ekologia w „LeÊnym zakàtku”
„Selektywna zbiórka wokó∏ nas” – tak brzmia∏ temat
projektu edukacyjnego, który zgodnie z harmonogramem zakoƒczony zosta∏ 15 marca 2011 roku w Przedszkolu nr 85. Celem trwajàcego cztery miesiàce projektu by∏o propagowanie edukacji ekologicznej wÊród
dzieci, rodziców oraz mieszkaƒców Mi´dzylesia. W ramach projektu zorganizowana zosta∏a prelekcja dla
dzieci i rodziców na temat recyklingu i przepisów prawa w zakresie ochrony Êrodowiska. Pogadanka po∏àczona by∏a z praktycznym pokazem, jak mo˝na
zmniejszaç obj´toÊç opakowaƒ zu˝ytych produktów.
Dzieci zapami´ta∏y tak˝e, ˝e zu˝yty papier w postaci
makulatury mo˝e byç ponownie wykorzystany, a tym
samym oszcz´dzone b´dà drzewa. Prelegentami byli

pan Wojciech Mirowski, dyrektor firmy recyklingowej,
oraz przedstawiciel Biura Ochrony Ârodowiska Urz´du
Dzielnicy Warszawa-Wawer, pan Micha∏ Babicz. W ramach programu zosta∏y zorganizowane równie˝ konkursy obejmujàce wykonanie prac plastycznych z materia∏ów odpadowych. Najciekawsze prace umieszczono na przedszkolnej wystawie.
Z inicjatywy organizatorów firma MPO umieÊci∏a
pojemniki do segregacji Êmieci w pobli˝u przedszkola i Instytutu Elektrotechniki. Dzi´ki temu rodzice, dzieci i pracownicy Instytutu majà mo˝liwoÊç
segregowania Êmieci.
W naszà akcj´ zbiórki surowców wtórnych w∏àczyli si´ równie˝ mieszkaƒcy hoteli sieci „Patron”. Efektem wspólnych dzia∏aƒ dzieci, rodziców i mieszkaƒców by∏a zbiórka 625 kg makulatury oraz innych su-
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rowców, z których sprzeda˝y zebrano 190 z∏. Dochód
z akcji przeznaczony zostanie na zakup symbolicznego drzewka, które posadzimy w przedszkolnym ogrodzie w ramach obchodów Dnia LeÊnika i Drzewiarza.
Uwieƒczeniem akcji by∏o przedstawienie przygotowane przez dzieci i nauczycielki z grupy 5-latków
pt. „Jak miÊ Bàbelek o las dba∏ i odpady segregowa∏”. Przedstawienie wystawiono dwukrotnie, po raz

stawowej Nr 124 – Matylda Mazurek, Dominika P∏aza, Grzegorz Perz
• III. miejsca ex aequo dru˝yna ze Szko∏y Podstawowej Nr 76 – Sandra Pieniak, Weronika
Serafiƒska, Maja Matuszewska i dru˝yna ze
Szko∏y Podstawowej Nr 204 – Wiktoria Witkowska i Karol Pika∏a.
Nagrody zostanà wr´czone uroczyÊcie w czasie dzielnicowego podsumowania konkursów.
Gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy
w przysz∏ym roku na III edycj´ konkursu.
Iwona Myszkowska
pierwszy w dniu 15 marca 2011 dla zaproszonych
goÊci z Urz´du Dzielnicy Warszawa-Wawer oraz
dzieci i nauczycieli z zaprzyjaênionych szkó∏. Po raz
drugi przedstawienie zosta∏o przygotowane dla rodziców dzieci z naszego przedszkola oraz dzieci
z Domu Dziecka i Domu Opieki Spo∏ecznej.
Serdecznie dzi´kujemy za aktywny udzia∏ wszystkim, którzy w∏àczyli si´ i wspierali nasz projekt ekologiczny realizowany pod patronatem Biura Ochrony
Ârodowiska.
Anna Dyƒska
dosta∏a Barbara Skindzielewska
z Przedszkola nr 110 im. Warszawskiej Syrenki.
Wszystkie dzieci bioràce udzia∏ w konkursie
otrzyma∏y dyplomy i upominki, a ka˝dej pani wr´czono tulipana. Nagrody dla przedszkolaków zosta∏y
ufundowane przez Dzielnicowe Biuro Finansów
OÊwiaty Wawer m.st. Warszawy.

Ach, te dziewczyny!!!
Konkurs recytatorski „Dzieƒ dobry, Poezjo” na
sta∏e wszed∏ do kalendarza Przedszkola Integracyjnego nr 86 przy Centrum Zdrowia Dziecka. Jest to
przedsi´wzi´cie organizowane cyklicznie dla wszystkich wawerskich przedszkoli. G∏ównym celem konkursu jest popularyzowanie poezji wÊród dzieci,
uwra˝liwienie na pi´kno literatury polskiej oraz wyra˝anie swoich uczuç poprzez s∏ownà form´ ekspresji.
Kolejna edycja konkursu odby∏a si´ dnia 8 marca
br. pod has∏em: „Ach, te dziewczyny!!!”. Tematyka
nawiàzuje do Êwi´ta kobiet, nie tylko tych doros∏ych,
ale przede wszystkim tych najm∏odszych – „ma∏ych
kobietek”. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ wyst´pem zespo∏u „Groszki” z Przedszkola Integracyjnego nr 86.
Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas: przedstawiciele Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania oraz Kultury
dzielnicy Warszawa Wawer, Dzielnicowego Biura Finansów OÊwiaty Wawer, dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele i rodzice. Pragniemy wyraziç podzi´kowanie jurorom konkursu, pani Ewie Andrearczyk – koordynatorowi Warszawskiego Programu Edukacji
Kulturalnej oraz Agnieszce Pa∏ysce – przedstawicielce Rady Rodziców.
W konkursie wzi´∏o udzia∏ 29 dzieci z 10 wawerskich przedszkoli. W kategorii dzieci m∏odszych
I. miejsce zaj´∏a Agata Korzeniewska z Przedszkola Nr 85 „LeÊny Zakàtek”, w kategorii dzieci starszych I. miejsce zdoby∏a Weronika Zagórska
z Przedszkola nr 233. Nagrod´ Dyrektora za szczególny wysi∏ek w∏o˝ony w nauk´ i recytacj´ wiersza

Zach´camy wszystkich do popularyzowania takich
form dzia∏alnoÊci, poniewa˝ poezja „dzieci´ca” odgrywa znaczàcà rol´ w rozwoju dziecka, uwzgl´dnia
jego potrzeby psychiczne, dostarcza prawdziwych
prze˝yç estetycznych, dobrze s∏u˝y celom wychowawczym, rozwija myÊlenie, moralnà i estetycznà
wra˝liwoÊç dzieci i przyczynia si´ do wszechstronnego rozwoju ich osobowoÊci. Do zobaczenia za rok!
Monika Wentykier

Niesamowita Elektrotechnika
Usytuowany w centrum
Mi´dzylesia, liczàcy sobie 26
hektarów powierzchni teren
Instytutu Elektrotechniki to dla
wielu mieszkaƒców okolicy
swoista bia∏a plama w krajobrazie osiedla. Znajdujàcy si´
przy ulicy Po˝aryskiego wielki
znak placówki co prawda ∏atwo wpada przez oko do pami´ci przechodnia czy przeje˝d˝ajàcego, jednak
ma∏o kto orientuje si´, czym dok∏adnie ta instytucja
si´ zajmuje. Uda∏em si´ tam pod koniec marca, aby
w szczegó∏ach poznaç to miejsce. Mojà przewodniczkà by∏a Pani Urszula Bugaj, kierowniczka Dzia∏u
Informacji Naukowej i Marketingu Instytutu.
Pierwsze kroki skierowa∏em do budynku administracyjnego, gdzie w rozmowie z Panià Bugaj pozna∏em podstawowe fakty dotyczàce placówki. Instytut
Elektrotechniki powsta∏ w roku 1946 (tak wi´c w tym
roku obchodzi jubileusz 65-lecia swojej dzia∏alnoÊci)
i w pierwszych latach istnienia odegra∏ wa˝nà rol´
w powojennej odbudowie krajowej infrastruktury
energetycznej. DziÊ zajmuje si´ zasadniczo dwoma
rodzajami badaƒ naukowych, tj. badaniami jakoÊciowymi i wynalazczymi (nazwy te pochodzà ode mnie

Zak∏ad Maszyn Elektrycznych
celem uproszczenia sprawy). Pierwszy rodzaj badaƒ
wykonuje Instytut na zlecenie podmiotów paƒstwowych i prywatnych, opiniujàc bezpieczeƒstwo i wydajnoÊç wyrobów elektronicznych oraz na ˝yczenie
zleceniodawców partycypujàc w ich ulepszaniu przez
regulacj´ parametrów lub dodawanie nowych elementów w∏asnej produkcji. Drugi rodzaj badaƒ jest
ukierunkowany na rozwój przemys∏u poprzez wprowadzanie nowych rozwiàzaƒ pozwalajàcych na np. wi´kszà oszcz´dnoÊç energii elektrycznej w skali krajowej
i globalnej. Instytut szczyci si´ tak˝e osza∏amiajàcà
liczbà nagród naukowych i certyfikatów jakoÊci ró˝nych szczebli, tak˝e, a mo˝e raczej przede wszystkim,
szczebla mi´dzynarodowego. Osobnà sprawà jest
szeroka dzia∏alnoÊç wydawnicza oÊrodka, obejmujàca
dziesiàtki, jeÊli nie setki ksià˝ek oraz morze artyku∏ów
w prasie bran˝owej. Instytut jest tak˝e organizatorem
mi´dzynarodowych sympozjów i konferencji, podczas których jego pracownicy wymieniajà wiedz´
i doÊwiadczenia z uczonymi z podobnych placówek,
m.in. izraelskich i amerykaƒskich. W koƒcu oÊrodek
prowadzi tak˝e kszta∏cenie na studiach doktoranckich
i posiada prawo do nadawania tytu∏ów doktora i doktora habilitowanego. Unikatowy jest te˝ fakt, i˝ studenci piszàcy prace doktoranckie i habilitacyjne nie

muszà szukaç miejsca, w którym mogliby przeprowadziç badania i eksperymenty niezb´dne do tych˝e
prac, gdy˝ ca∏oÊç tych badaƒ przeprowadziç mogà
w Instytucie na nale˝àcym do niego sprz´cie.
Wi´kszoÊç Czytelników uzna zapewne, ˝e nie ma to
wszystko wi´kszego prze∏o˝enia na codziennoÊç, a je˝eli ju˝, to jest to wp∏yw bardzo eteryczny. Na
miejscu przekona∏em si´ jednak, ˝e r´ce
pracowników Instytutu sà (oczywiÊcie w sensie metaforycznym) odciÊni´te na wielu
urzàdzeniach otaczajàcych nas w domu
i w pracy, co szczegó∏owo opisz´ poni˝ej.
Po rozmowie w budynku g∏ównym ruszyliÊmy na krótki przeglàd poszczególnych
zak∏adów Instytutu (placówka dzieli si´ na
7 zak∏adów: Elektrycznych Nap´dów Obrabiarkowych, Maszyn Elektrycznych, Metrologii i Badaƒ Nieniszczàcych, Przekszta∏tników Mocy, Trakcji Elektrycznej, Technik
i Promieniowania Optycznego oraz Zak∏ad
Wielkich Mocy). Szczególnie ciekawym
miejscem jest Laboratorium Badawcze
i Wzorcujàce. Pracownicy tej cz´Êci placówki przy pomocy ró˝nego rodzaju aparatury do badania oporu elektrycznego i promieniowania elektromagnetycznego oraz amperoi omomierzy na (kolokwialnie mówiàc)
wszystkie strony testujà sprz´ty elektryczne i elektroniczne. Tu mamy pierwszy przyk∏ad wp∏ywu Instytutu na ˝ycie
codzienne. WÊród przyrzàdów badanych
przez laborantów znajdujà si´ m.in.
uliczna sygnalizacja Êwietlna, zabawki
elektryczne oraz telefony komórkowe,
wszystkie te i inne sprz´ty bez certyfikatów Instytutu nie zosta∏yby dopuszczone
do u˝ytku. Laboratorium posiada równie˝ aparatur´ do pomiaru wysokich napi´ç (wielkoÊci rz´du nawet 100 tys.
woltów), a tak˝e komor´ akustycznà,
czyli dêwi´koszczelne, bezechowe pomieszczenie, w którym bada si´ poziom
ha∏asu ró˝nych urzàdzeƒ (od wiertarek
po komputery) i które mog∏oby z powodzeniem s∏u˝yç zespo∏om muzycznym
do nagrywania p∏yt. Jest te˝ Laboratorium jednym
z najlepszych w kraju zak∏adów zajmujàcych si´ fotometrià (czyli badaniem nat´˝enia Êwiat∏a) oraz prowadzi badania kompatybilnoÊci elektromagnetycznej.
Inny wa˝ny cz∏on oÊrodka to Zak∏ad Maszyn Elektrycznych. To w nim znajduje si´ widoczna na zdj´ciu
wielka hala wype∏niona przeró˝nymi silnikami. WÊród
rzeczonych silników znajdujà si´ znane ka˝demu z nas
hydrofory (przez wiele lat projektowane w Instytucie,
wi´kszoÊç tych powsta∏ych i sprzedawanych w Polsce
jest wykonanych w∏aÊnie wed∏ug tych projektów).
W tym zak∏adzie powstajà równie˝ nowatorskie generatory do elektrowni wiatrowych czy (b´dàcy w fazie eksperymentów) silnik samochodowy nap´dzany energià
wytwarzanà podczas jazdy przez obracajàce si´ ko∏a.
Chodzàc po Instytucie, zaglàdajàc do pracowni
i laboratoriów oraz
przeglàdajàc wydawanà
przezeƒ literatur´ i pras´, ale przede wszystkim rozmawiajàc z jego
pracownikami, mia∏em
wra˝enia przebywania
w innym, zapomnianym
dziÊ Êwiecie. To miej-

sce jest czymÊ w rodzaju matematyczno-przyrodniczego odpowiednika Akademii Platoƒskiej. Atmosfera wyt´˝onej, ale radosnej i pe∏nej pasji pracy
naukowej jest w Instytucie niemal˝e namacalna.
W opowiadaniach pracowników, którzy po d∏ugoletniej pracy, opatentowaniu wielu nowych rozwiàzaƒ
i aparatur oraz przeprowadzeniu dziesiàtków nierzadko trudnych i m´czàcych (tak˝e fizycznie) eksperymentów ciàgle z ekscytacjà opowiadajà o swoim fragmencie dzia∏alnoÊci placówki, s∏ychaç po-

Laborant podczas eksperymentu
g∏os prawdziwego doÊwiadczenia mistycznego. I nie
mówimy tu o p∏ytkim mistycyzmie religijnym, ale
o prawdziwym zrozumieniu tajników praw przyrody
czy zanurzeniu w matematyczne rozwa˝nie, które
potrafi wciàgnàç mocniej ni˝ niejeden narkotyk.
I na koniec rzecz najmniej przyjemna – kwestie finansowe. Szokujàce jest, i˝ placówka naukowa, która
posiada certyfikaty najwa˝niejszych opiniujàcych jednostek Unii Europejskiej i Êwieci innymi wy˝ej wymienionymi przymiotami, takimi jak choçby u˝ytecznoÊç
dla spo∏eczeƒstwa (poza wspomnianymi ju˝ przyrzàdami z Instytutu wysz∏y te˝ elementy silników kolejowych i tramwajowych, a tak˝e wa˝ne teorie dotyczàce
zastosowaƒ tomografii komputerowej), dostaje z bud˝etu paƒstwa jedynie 1/3 koniecznych dla swojej
pracy wynalazczej Êrodków finansowych. Pozosta∏e
pieniàdze zdobywa przez wykonywanie zleceƒ prywatnych, a tak˝e poprzez wynajem cz´Êci swojego terenu
prywatnej szkole podstawowej. Stanowi to kolejny
przyk∏ad typowego w Polsce na wszystkich szczeblach
w∏adzy i niezale˝nego od barw partyjnych tej˝e w∏adzy
b∏´dnego ustalenia priorytetów bud˝etowych. Mówiàc
tutaj akurat o poziomie krajowym widzimy, ˝e Skarb
Paƒstwa woli dotowaç programy telewizyjne w stylu
„Wojna na dêwi´ki” ni˝ podnieÊç finansowanie placówki takiej jak Instytut Elektrotechniki, która mo˝e
przys∏u˝yç si´ dope∏nieniu tego˝ Skarbu Paƒstwa w∏aÊnie. Ot dobry przyk∏ad – badania nad zwi´kszeniem
wydolnoÊci silników przemys∏owych (g∏ównych poborców energii elektrycznej), które gdyby doprowadzi∏y do zwi´kszenia tej˝e wydolnoÊci choçby o 1 pkt.
proc., pozwoli∏yby na zamkni´cie kilku elektrowni,
a tym samym na kolosalne oszcz´dnoÊci.
Dane personalne programu „Wojna na dêwi´ki”
zosta∏y zmienione.
Tomasz A.J.C. Szymaƒski
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Poeci aniƒscy

Edukacja obywatelska dla poczàtkujàcych.
Barbara Wizimirska diagnozuje wspó∏czesnà Falenic´
Oczekiwania wobec literatury sà w ka˝dej
epoce inne. Wynikajà one w sposób oczywisty
z preferencji czytelników. Si´gajàc po ksià˝k´,
chcà oni na ogó∏ dowiedzieç si´ czegoÊ nowego.
Poszukujà równie˝ w tekstach literackich przejawów indywidualnej ekspresji. Domagajà si´
od autorów mniej lub bardziej wyrafinowanej
rozrywki. Zdarza si´, ˝e kierujà si´ potrzebà doznaƒ estetycznych. Ale kto chcia∏by czytaç
ksià˝ki, które „uczàc bawià” albo „bawiàc
uczà”? Czytelnicy nie lubià dydaktyzmu. Uprawianie tego rodzaju literatury nacechowane jest
wi´c szczególnym ryzykiem...
Barbara Wizimirska od ponad 40 lat mieszka
w Falenicy. Z wykszta∏cenia jest filologiem i politologiem. Pracowa∏a w Polskim Instytucie Spraw
Mi´dzynarodowych i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, specjalizujàc si´ w polityce zagranicznej paƒstw Azji Po∏udniowej. Ma za sobà
szereg publikacji na ten temat. Stworzy∏a, a potem przez wiele lat redagowa∏a „Rocznik Polskiej
Polityki Zagranicznej”. Po przejÊciu na emerytur´ rzuci∏a si´ w wir pracy spo∏ecznej na rzecz
swojego osiedla. Napisa∏a trzy ksià˝ki na temat
Falenicy. Pierwsza z nich („Falenica. Portret
osiedla 2008”) wesz∏a ju˝ do kanonu literatury
poÊwi´conej warszawskim i podwarszawskim
ma∏ym ojczyznom.
Barbara Wizimirska tworzy równie˝ sztuki teatralne. Jedna z tych sztuk, zatytu∏owana „Niespodziewane szcz´Êcie czyli powa˝ny k∏opot”,
jest – a to du˝a rzadkoÊç – udanym przyk∏adem
literackiego dydaktyzmu. Powodem jej powstania by∏o konkretne spo∏eczne zamówienie. DziÊ,
po kilku latach, ∏atwiej jest dostrzec w jej tekÊcie
cechy ponadczasowe.
Akcja toczy si´ we wspó∏czesnej Falenicy.
Anonimowy dobroczyƒca przeznacza dziesi´ç
milionów z∏otych na obiekt u˝ytecznoÊci publicznej dla tego osiedla. Jego dar to swoisty rewan˝
za dobro, którego przed laty tutaj doÊwiadczy∏.
Dobroczyƒca stawia jednak jeden warunek. Decyzja dotyczàca wspomnianego obiektu musi

byç podj´ta przez faleniczan w ciàgu jednego
tygodnia. Gdyby si´ to im nie uda∏o, pieniàdze
przepadnà.
Ta, jak˝e stresujàca dla bohaterów sztuki, sytuacja dla Autorki stanowi doskona∏y pretekst
do ukazania galerii typowych dla ma∏ej spo∏ecznoÊci postaci. Otwiera t´ galeri´ przedstawiciel
lokalnej w∏adzy, tytu∏owany w tekÊcie Prezesem.
Ca∏à uwag´ Prezesa zaprzàta pytanie, jak utrzymaç si´ na swoim stanowisku, równie˝ po nadchodzàcych wkrótce wyborach. Âwietnie odnajduje si´ w jego otoczeniu seksowna Sekretarka,
lojalna wobec szefa niezale˝nie od okolicznoÊci.
W korowodzie osobliwoÊci nie zabrak∏o zachwyconej wszystkim Entuzjastki. Jej przeciwwagà
jest uzbrojony w parasol niby w strzelb´ Krytykant. Sceptyka-Kosmopolit´ zderza Autorka
z Prawdziwym Polakiem. Pojawiajà si´ te˝
w sztuce zorientowane na pi´kne m´skie cia∏a
Lalunie (w czasach mojej m∏odoÊci ten typ kobiety nazwano by raczej kociakiem). Interesujàco wypada postaç Lumpa – ten konsument tanich alkoholi aspiruje do roli g∏ównego recenzenta lokalnej w∏adzy („Nic nie robicie, tylko dobre wra˝enie, a na naszych chodnikach nogi
mo˝na sobie po∏amaç”). Ca∏oÊci galerii dope∏nia
przebojowa i dociekliwa Dziennikarka. Próba
podj´cia w takim gronie decyzji, co zrobiç ze
wspomnianymi dziesi´cioma milionami, musi
skoƒczyç si´ kl´skà.
Nie jestem politologiem. Jestem nauczycielem wiedzy o spo∏eczeƒstwie. Kiedy czytam
„Niespodziewane szcz´Êcie”, nasuwa mi si´
pytanie o mechanizmy lokalnej demokracji.
Dlaczego bohaterowie sztuki wpadli na pomys∏,
aby podejmowaç decyzj´ w trakcie ogólnodost´pnej debaty? Czy nie warto by∏oby zastosowaç innej, skuteczniejszej procedury? Dzia∏anie mog∏oby si´ rozpoczàç od przeprowadzenia
ankiety. Jej wyniki opracowa∏aby dobrana losowo komisja. Dopiero wtedy odby∏oby si´ g∏osowanie powszechne. Niemo˝noÊç zosta∏aby
przezwyci´˝ona...

STOMATOLOGIA
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
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Sà jednak rzeczy jeszcze gorsze od tej decyzyjnej niemo˝noÊci. Najbardziej smuci mnie sygnalizowany przez Autork´ poziom spo∏ecznego
kapita∏u w takiej ma∏ej miejscowoÊci.
Jak przedstawia si´ jej diagnoza w tej dziedzinie?
Po pierwsze – istnieje ogromna podejrzliwoÊç
co do intencji innych ludzi („Nie daje si´ tak
po prostu dziesi´ciu milionów”).
Po drugie – nikt nie widzi powodu, aby obdarzyç wybranà demokratycznie w∏adz´ choçby
najmniejszym zaufaniem („KtoÊ tu pewnie chce
za∏atwiç swoje brudne interesy”).
Po trzecie – panuje powszechne przekonanie,
˝e dla dobra spo∏ecznoÊci w∏adza powinna byç
czym pr´dzej wymieniona („Ci co si´ ob∏owili
na stanowiskach, powinni odejÊç”).
Po czwarte – protest staje si´ celem samym
w sobie („Nie mog´ si´ zgodziç na tryb, w jakim
zwo∏ano to zebranie”).
I wreszcie po piàte – brakuje wiary w to, ˝e ludzie b´dà umieli si´ zorganizowaç dla przeprowadzenia jakiejkolwiek, najprostszej nawet sprawy („U nas to ludzie niczego nie uzgodnià bez
szarpaniny, je˝eli w ogóle coÊ uzgodnià”).
Smutek, melancholia, depresja:
Czy tutaj coÊ si´ zmieni?
Czy los pomo˝e nam?
Czy my rozgrymaszeni
nie dostrzegamy zmian?
Czy nam si´ uda zmieniç
W obywateli cud?
Na co przerobiç leni?
Czy trzeba nas wymieniç? (...)
(Barbara Wizimirska, Niespodziewane szcz´Êcie
czyli powa˝ny k∏opot, akt I)
Otrzàsam si´ jednak ze smutku i melancholii.
Wszak literatura dydaktyczna ma „uczyç bawiàc”. Czytam wi´c i Êmiej´ si´ z faleniczan. Czy
rzeczywiÊcie z nich si´ Êmiej´? Z siebie samego
si´ Êmiej´.
Jan Czerniawski

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ Architekci zapraszajà do wspó∏pracy. Aran˝acja
wn´trz mieszkaƒ, apartamentów, projektowanie
sklepów, stoisk. Architektura mieszkaniowa
i us∏ugowa. Tel: 602 435 025.
◗ PILNE!!! Poszukuj´ mieszkanka bez mebli dla pracujàcej osoby samotnej w Êrednim wieku, kulturalnej, bez na∏ogów, tel. 695 440 313.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 3000 m2 + dom
letniskowy ok. 100 m2 + 1,5 ha gruntu rolnego
w pi´knej okolicy ko∏o Spa∏y (woj. ∏ódzkie). Tel.:
(22) 812-14-81.
◗ Ksi´gowa przyjmie prac´ na cz´Êç etatu lub
umow´ cyw. praw. (PKiR, pe∏na ksi´gowoÊç, p∏ace, ZUS). Tel. 0608 356 410.
◗ Zabudowa kuchni z mebli powierzonych, monta˝
szafek, docinanie blatów, instalacja AGD, uprawnienia elektryczne, gazowe. Zadzwoƒ: tel.
508 62 09 62 – Sadowski.
◗ Ksi´gowa z Weso∏ej-Zielonej rozliczy PIT-y roczne. Tel. 0608 356 410.
◗ Budowa domów, pomieszczeƒ gospodarczych,
rozbiórki i inne prace budowlane. Tel. 692 241 483.
◗ OGRODY, ogódki, zielone tereny, dachy, tarasy,
wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch. kraj.
z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo,
nadzór, piel´gnacja, systemy nawadniajàce,
tel. 507 285 400.
◗ OGRODY, BRUKARSTWO – kompleksowo i profesjonalnie, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698
698 839.
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki, schody,
kominki, parapety, blaty – doradz´ bezp∏atnie.
Tel. 605 654 269.
◗ 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
◗ Budowlana – gmina Halinów, Desno, 1 km
do stacji PKP, media: pràd i woda, wg planu – tereny mieszkaniowe, przy drodze asfaltowej, cena
183 000 z∏, mo˝liwoÊç sprzeda˝y tej dzia∏ki zabudowanej gotowym domem, tel. 691 552 664.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno
si´ nie rozczarujesz. Tel.:(22) 812-14-81.
◗ Owczarki Êrodkowoazjatyckie. Szczeni´ta z rodowodem www.granteddreams.com 604-342-700.

◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Oleckiem a Suwa∏kami – 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 18 000 z∏, tel. 509867137.
◗ Tynki, ocieplenia – 603-435-208.
◗ Dzia∏ka na Mazurach k/Sorkwit, 12 km od Mràgowa, nad jez. Je∏muƒ, o pow. 5,83 ha, w tym las
ok. 0,70 ha, dzia∏ka budowlana – sà warunki zabudowy, przy dzia∏ce ma∏e jeziorko, na dzia∏ce
staw, media: pràd i woda, do pla˝y ok. 700 m,
cena 260 000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ PRACA DODATKOWA w ogrodzie – dla dok∏adnej
Pani. Raz w tygodniu (bez weekendów), w Aninie.
Pielenie, grabienie. 10 z∏ / godz. Kontakt:
502 081 172.
◗ 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.
◗ Meble kuchenne, szafki, blaty, monta˝ urzàdzeƒ
AGD, prace elektryczne, hydrauliczne, gazowe.
Zapraszam, tel. 607 55 38 36.
◗ AUTOMATYCZNE NAWADNIANIE – projekty i realizacje, firma ogrodnicza oferuje profesjonalne
us∏ugi w zakresie systemów nawadniania. KONTAKT: 504-167-731 biuro@greenpartner.pl
◗ Hurtownia weterynaryjna ''TOFI-VET'' oferuje
KARMY, WITAMINY, SUPLEMENTY DIETY DLA
ZWIERZÑT. Serdecznie zapraszamy. Ul. NadwiÊlaƒska 123, 05-410 Józefów. Tel. 22 789-56-50.
◗ M∏oda dyspozycyjna kobieta podejmie prac´ dorywczà, np. opieka nad dzieckiem, osiedle Las.
Tel. 601 34 67 89.
◗ Hydraulik-wykonuje naprawy sprz´tu wodnego,
sanitarnego, pod∏àczenia pralek, zmywarek i innych. Zadzwoƒ: 607 55 38 36.
◗ Kupi´, sprzedam NARTY, BUTY NARCIARSKIE,
u˝ywane – nie masz co zrobiç ze starym sprz´tem, dzieci wyros∏y? Zadzwoƒ, przyjedziemy do
Paƒstwa: 602 231 318.
◗ Naprawiam: wc-kompakt, dolnop∏uk, sp∏uczka
podtynkowa, posiadam oryginalne cz´Êci zamienne do Cersanit, Ko∏o, Grohe, Geberit. Zapraszam, tel. 508 62 09 62 – Sadowski.

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

◗ Fotografowanie Êlubów, chrztów, komunii, imprez. Równie˝ inne zlecenia. Przyjad´ aby niezobowiàzujàco dokonaç prezentacji. Telefon 601 292 740. www.skibarobert.cba.pl
◗ ZAJ¢CIA PILATES w Dom Kultury MARYSIN. DoÊwiadczona, dyplomowana instruktorka, mi∏a atmosfera, karnety zapisy tel. 504-266-599, e-mail uma.irina@gimail.com
◗ Korepetycje dla dzieci, wspólne odrabianie lekcji.
Matematyka i inne. Z doÊwiadczeniem i podejÊciem. Tel. 507 728 033.
◗ MALOWANIE – Profesjonalne us∏ugi malowania
wn´trz: 10 z∏/m2 – malowanie na bia∏o, 12 z∏/m2
– malowanie kolor (+wzornik kolorów). Cena
obejmuje koszty farb i zabezpieczenia powierzchni tzw. „NA GOTOWO”. Tel. 792-077-071.
◗ PODNOÂNIK KOSZOWY – Us∏ugi na wysokoÊci
podnoÊnikiem koszowym: mycie/malowanie elewacji (karcher+agregat malarski), piel´gnacja/przycinka drzew, czyszczenie/naprawa rynien, konserwacja oswietlenia itp. Kontakt: kameleo.pl@wp.pl – 792 077 071.
◗ W¢GIEL WORKOWANY 50 kg – Wa∏ Miedzeszyƒski 8, Falenica obok p´tli autobusu 213.
Tel. 22 872-12-98.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie
– nauka, przygotowanie do matury, egzaminów,
pracy, wyjazdow, jezyk biznesu, prawniczy i in.,
t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i tlumacz jez.
ros. tel. 504 69 79 18.
◗ Pieczàtki, wizytówki, szyldy, banery, litery samoprzylepne, oprawa prac dyplomowych. Dowóz +
grafika gratis. Ul. Trakt Lubelski 253H, e-mail:
chmielewska_ewa@wp.pl, tel. 502 794 019.
◗ Dla dziewczynki na wiosn´! 4-5 lat (100-116):
d˝insy Wójcik z haftem, jasne d˝insy Mothercare
nieu˝ywane, Êliczna sukienka Marks@Spencer.
Cena: 45 z∏. sztuka lub 120 z∏. komplet. Tel:
501 732 144
◗ Sprzedam poduszk´ do karmienia (rogal), u˝ywanà 3 razy. Cena: 30 z∏. Tel. 501 732 144
◗ Do sprzedania zestaw ubraƒ cià˝owych rozmiar 48: spodnie d˝insowe, czarne i be˝owe rybaczki, trzy bluzki, dwie tuniki, spódnica, kostium
do p∏ywania. Stan bdb. 300 z∏. do negocjacji.
Tel. 501 732 144.
◗ Strzy˝enie i piel´gnacja psów, wszystkie rasy,
Warszawa Falenica, tel. 603 629 340
◗ Szukam lokalu o powierzchni 130–200 m, o wys.
min 3 m (sala zabaw dla dzieci). Tel. 605 830 362.

◗ Pod∏àczanie kuchni elektrycznych p∏yt ceramicznych i indukcyjnych posiadam potrzebne uprawnienia, stempluje gwarancje. Usuwanie awarii
elektrycznych. Tel. 500 491 500.
◗ TANIE NAPRAWY TV u klienta tel. 22 815 47 01,
603 692 499.
◗ Wywóz gruzu workowanego i luzem z mieszkaƒ
i posesji, starych mebli, z∏omu itd. z za∏adunkiem.
Warszawa i okolice. Tel. 607-390-585.
◗ Technik fizjoterapii MASA˚ TERAPEUTYCZNY
PLECÓW I MI¢ÂNI. 80 z∏ za godzin´. Kontakt:
793-392-957.
◗ York z rodowodem 6,5 miesiàca, 1,8 kg., miniaturka (piesek) z ma∏ej domowej hodowli, Warszawa Falenica tel. 603 629 340.
◗ Poszukuj´ do pracy na pó∏ etatu m∏odej osoby (studentka lub mama na wychowawczym) do pomocy
przy prowadzeniu sklepu internetowego. Konieczna znajomoÊç komputera. Kontakt: 604-562-756.
◗ Budowa domów, dachy – 603-555-572.
◗ ANGIELSKI T¸UMACZENIA dla firm, konwersacje,
lekcje z m∏odzie˝à. Kontakt – 793 392 957.
◗ Sprzedam mieszkanie 55 m2 „Osiedle pod Sosnami” w Starej Mi∏osnej, bezpoÊrednio. Telefon
661 810 321.
◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Oleckiem a Suwa∏kami – Lipówka, przy asfalcie o pow. 9017 m2,
w tym ok. 6300 m2 lasu, centrum wsi – mo˝liwoÊç budowy, media: pràd i woda, do jeziora
ok. 3 km, cena 36 000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ Monta˝ oraz sprzeda˝ ANTEN telewizyjnych i satelitarnych sieci kablowe, zbiorcze anteny oraz
multiswitche. Telewizja N, Cyfra+, Polsat i na kart´, Trwam. Tel. 663-677-701, www.swiatanten.pl
◗ Makija˝e Êlubne, wieczorowe, okolicznoÊciowe,
tel.: 603-585-004.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏ke budowlano-us∏ugowa w starej mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnosc hipoteczna, tel.
605 981 175, dzohar1@wp.pl.
◗ J´zyk polski – poprawianie ocen, pisanie prac
i wypracowaƒ, przygotowanie do egzaminów. Tanio i solidnie. Na terenie Aleksandrowa i Falenicy
dojazd do ucznia gratis. Tel. 517-601-217.
◗ KOREPETYCJE – pe∏en zakres szko∏y podstawowej; gimnazjum – matematyka, polski, angielski.
Udzieli tegoroczna absolwentka gimnazjum
(ukoƒczy∏a semestr w szkole w Anglii). Tel.:
880 658 740, Gadu-Gadu: 16238724.

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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