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Tam, gdzie góry chmurom d∏oƒ podajà
Co roku, gdy tylko zakwitnà pierwsze kwiaty
i rozwinà si´ m∏ode zielone
liÊcie, moje myÊli w´drujà
w kierunku Beskidu Niskiego. Przemierzy∏am te góry
wszerz i wzd∏u˝, w pami´ci
pozosta∏o mi wiele wspomnieƒ, które wraz z nadejÊciem wiosny o˝ywiajà mojà t´sknot´ za tym
skrawkiem Ziemi. Ale nie o wspomnieniach tu
mowa, wi´c... prosz´ wygodnie usiàÊç – zabieram Paƒstwa w podró˝.
Najpierw – gdzie jest Beskid Niski?
Mówiàc obrazowo – pomi´dzy Bieszczadami a Beskidem Sàdeckim, czyli po∏udniowo-wschodnia Polska. Du˝ych miast
tu w zasadzie nie ma, na peryferiach Iwonicz i Rymanów-Zdrój. Obszar rozleg∏y,
turystycznie wcià˝ ma∏o popularny. To
miejsce dla tych, którzy preferujà kontakt
z dzikà przyrodà, spacery po ma∏o
ucz´szczanych górach i dolinach. Tu
wcià˝ mo˝na spotkaç wilka i niedêwiedzia, prosz´ si´ jednak nie obawiaç, dzikie zwierz´ta nie czyhajà na Bogu ducha
winnych turystów. Beskid Niski, jak mówi
sama nazwa, ust´puje wysokoÊcià wielu
polskim górom – najwy˝szy szczyt, Lackowa, ma 997 m. W odró˝nieniu od skalistych Tatr mamy tu ∏agodne pagórki, choç zdarzajà si´ i strome podejÊcia. Ale, Êmiem twierdziç, nie góry, lecz doliny sà tu najpi´kniejsze.
Znakomite do pieszych w´drówek, rowerowych
wycieczek czy konnych eskapad. Rowery warto
przywieêç w∏asne, jeÊli chodzi o konie, nie ma takiej koniecznoÊci. W okolicy usytuowa∏o si´ wiele stadnin i prywatnych hodowli, jak choçby te
najwi´ksze – w G∏adyszowie i Izbach. Najpopularniejsze sà konie huculskie – niewysokie, wytrzyma∏e, ∏agodne i inteligentne, s∏owem idealne
zarówno dla dzieci, jak i do nauki jazdy. Poniewa˝
schronisk jest niewiele, a w czasie d∏u˝szych
weekendów trudno znaleêç w nich miejsce, najlepiej zdecydowaç si´ na kwater´ agroturystycznà. Jak ju˝ pokonamy wszelkie k∏opoty zwiàzane
z brakiem odpowiedniej infrastruktury (w tym zaprowiantowanie – obiady warto tak˝e zamówiç

u gospodarza), mo˝emy spokojnie wyruszyç
w teren. Grzechem by∏oby chyba nie zaczàç
od Magurskiego Parku Narodowego (MPN). Jest
on prawdopodobnie najmniej znanym z polskich
parków narodowych i w tym mo˝e tkwi jego
urok... Dla mnie jego wyjàtkowoÊç polega m.in.
na tym, ˝e nie sama przyroda, acz dziewicza, jest
tu najcenniejsza, ale krajobraz kulturowy, przekszta∏cony przez cz∏owieka. Brzmi nieprawdopodobnie, prawda? Postaram si´ to udowodniç. Zacznijmy od tego, ˝e znajdujemy si´ na terenie
tzw. ¸emkowszczyzny. Zamieszkujàcy te ziemie,

obecnie niezbyt licznie, ¸emkowie
wywodzà si´, wed∏ug jednej z teorii,
z grupy w´drownych pasterzy wo∏oskich, którzy w XIII–XIV w. dotarli na teren Beskidu Niskiego, osiedlajàc si´ tu. I mieszkaliby nadal,
gdyby nie fale masowych wysiedleƒ, które nastàpi∏y po drugiej
wojnie Êwiatowej. W opinii komunistycznych w∏adz, ¸emkowie pos∏ugujàcy si´ zbli˝onym do ukraiƒskiego j´zykiem, b´dàcy wyznania grekokatolickiego i prawos∏awnego, mogli sprzyjaç zbrodniczej, bo odpowiedzialnej za masakr´ tysi´cy
Polaków na Wo∏yniu, organizacji UPA (Ukraiƒskiej Powstaƒczej Armii). Sprawa by∏a jednak du˝o bardziej z∏o˝ona. Nie wchodzàc w szczegó∏y,
w rezultacie przesiedleƒ ponad 30.000 ¸emków
opuÊci∏o w latach 1941–
–1947, poczàtkowo dobrowolnie, póêniej pod przymusem, swojà ma∏à ojczyzn´.
Dotychczas przeludniona
¸emkowszczyzna opustosza∏a. Wiele domów i cerkwi
spalono, te które pozosta∏y,
niszcza∏y przez lata, powoli
zarastajàc krzewami. Dlatego, w´drujàc teraz po beskidzkich szlakach, nie raz
spotkamy kamienne przydro˝ne kapliczki, po∏amane
krzy˝e czy fundamenty domów. Zdzicza∏e sady, krzewy

owocowe to niemi Êwiadkowie tragedii, która wydarzy∏a si´ kilkadziesiàt lat temu.
Te cerkwie, które ocala∏y do dziÊ, cieszà oczy
nie tylko turystów. Mnie najbardziej urzekajà te
drewniane (jest ich zresztà zdecydowanie wi´cej
ni˝ murowanych). W rejonie MPN jest ich kilka.
Pi´knà sylwetkà mo˝e poszczyciç si´ np. ta
z Kotani, choç ˝eby zobaczyç tak istotny w obrzàdku wschodnim ikonostas, trzeba odwiedziç
Krempnà. Wspania∏e polichromie zachowa∏y si´
natomiast w Âwiàtkowej Wielkiej, tu zresztà warto zwiedzanie cerkwi po∏àczyç ze spacerem dolinà Âwierzówki oraz wejÊciem na Magur´ Wàtkowskà (w sàsiedztwie, przy Prze∏´czy Majdan,
jedno z niewielu schronisk). To w∏aÊnie od tego
grzbietu, wchodzàcego w sk∏ad Pasma Magurskiego, wzià∏ nazw´ ca∏y park. Gdyby starczy∏o
czasu i si∏, prosz´ poszukaç rezerwatu „Kornuty”. Imponujàcych rozmiarów piaskowcowe wychodnie na po∏udniowych zboczach Magury
Wàtkowskiej robià spore wra˝enie.
Poza drewnianymi cerkwiami krytymi gontem,
opuszczonymi wioskami i pozarastanymi polami,
trzeba jeszcze wspomnieç o cmentarzach wojennych. To inny kawa∏ek tragicznej historii tych ziem.
Operacja gorlicka mia∏a decydujàce znaczenie dla losów I wojny Êwiatowej na
froncie wschodnim. Kilkadziesiàt tysi´cy zabitych, kilkaset cmentarzy, po wielu
z nich nie ma ju˝ Êladu.
Przed nami nie tylko d∏ugi
czerwcowy weekend, ale
tak˝e wakacje. Wypoczynek
w Beskidzie Niskim mo˝e
byç ciekawà alternatywà dla
przepe∏nionych ba∏tyckich
pla˝ czy niemniej pi´knych,
choç równie˝ masowo odwiedzanych, tatrzaƒskich szlaków. Kuszà beskidzkie ∏àki pe∏ne kwiatów, cicho szemrzàce potoki i cisza, o którà w codziennoÊci coraz trudniej. Tu nad g∏owami
pokrzykujà orliki, czasem oczom znienacka uka˝e
si´ bocian czarny, innym razem pod nogami przemknie salamandra. Ca∏oÊci dope∏nia niebo, które
swym wyrazistym b∏´kitem zdaje si´ mówiç, ˝e
historii co prawda nie da si´ odwróciç i trzeba
o niej pami´taç, ale ˝ycie wcià˝ zaczyna si´
na nowo. W tej perspektywie urlop w Beskidzie
Niskim to okazja do poznania nowych miejsc, zachwytu nad pi´knem przyrody, chwili zadumy
z dala od cywilizacji, nad tym te˝ jak niewiele czasem nam potrzeba by poczuç si´ szcz´Êliwym
– kubek goràcej herbaty, pachnàcy oscypek...
Ma∏gorzata Matyka
Przydatne adresy:
www.stajniarumak.webpark.pl
www.lipowiec.pl
www.hutapolanska.krak.pl
www.beskid-niski.pl
www.magurskipn.pl
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przejazdu. Zarzàd przyjà∏ równie˝ plan
remontów placówek oÊwiatowych.
W maju mieszkaƒcy dzielnicy ˝yli
zmianami komunikacyjnymi zaproponowanymi
przez ZTM. Na sesji radni przyj´li jednog∏oÊnie
uchwa∏´ sprzeciwiajàcà si´ likwidacji linii 115
i 521 – najwa˝niejszych linii autobusowych
w Wawrze. Akcja obrony linii 521 po∏àczy∏a
wszystkie dzielnice le˝àce na jej trasie. Negatywnie o likwidacji wypowiedzia∏a si´ równie˝
Rada Warszawy. T∏umy niezadowolonych z proponowanych zmian stawi∏y si´ na spotkaniu Komisji Spo∏ecznej i Komisji Inwestycyjnej z przedstawicielami Zarzàdu Transportu Miejskiego,
które odby∏o si´ nast´pnego dnia po sesji. Po
zapoznaniu si´ z projektem zmian i dyskusji
z mieszkaƒcami, radni wystàpili przeciwko zmianom w uk∏adzie linii autobusowych. W zwiàzku
z brakiem akceptacji ze strony radnych i mieszkaƒców naszej dzielnicy ZTM odstàpi∏ od likwidacji linii 115 i 521 i zmian w przebiegu pozosta∏ych linii autobusowych w Wawrze.

Maj w Radzie Dzielnicy Wawer
W maju odby∏a si´ jedna
sesja Rady Dzielnicy Wawer. Radni zajmowali si´
na niej, mi´dzy innymi, zaopiniowaniem zmian w Mikroprogramie Rewitalizacji
Dzielnicy Wawer. W ramach
tego projektu wyró˝nione
zosta∏y dwa obszary le˝àce
na terenie naszej dzielnicy. Pierwszy obszar to
Marysin Wawerski, drugi to Mi´dzylesie. W Marysinie Wawerskim w programie weêmie udzia∏
Spó∏dzielnia Mieszkaniowa Marysin Wawerski,
która planuje wykonaç modernizacj´ wind oraz
rewitalizacj´ terenów wokó∏ bloków. Obok Spó∏dzielni beneficjentami programu sà wspólnoty
mieszkaniowe KoÊciuszkowców 80, KoÊciuszkowców 80A oraz Króla Maciusia 13, które zmodernizujà nale˝àce do nich budynki mieszkalne
oraz przeprowadzà rewitalizacj´ terenów zielonych. W Marysinie Wawerskim wyremontowany

zostanie równie˝ budynek „Murowanki” z przeznaczeniem na siedzib´ Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, wybudowana zostanie hala sportowa
OÊrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu oraz
przebudowa pomieszczeƒ parafii Âw. Feliksa
z przeznaczeniem na sale pobytu dziennego.
Drugi obszar programu to Mi´dzylesie, gdzie
planuje si´ wykonaç rewitalizacj´ okolic ulicy
˚egaƒskiej, TPD Helenów oraz Mi´dzyleskiego
Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
Na sesji radni otrzymali sprawozdanie Zarzàdu Dzielnicy z dzia∏alnoÊci Zarzàdu w kwietniu. W miesiàcu tym, wÊród innych zagadnieƒ,
Zarzàd zajmowa∏ si´ inwestycjami komunikacyjnymi – zaakceptowa∏ rozpocz´cie przygotowaƒ do wybudowania skrzy˝owania Trakt Lubelski – Skalnicowa, które b´dzie w przysz∏oÊci obs∏ugiwa∏o ruch z przed∏u˝onej ulicy Panny Wodnej, oraz wystàpi∏ o zmian´ pierwszeƒstwa na ulicy Mozaikowej majàcego daç jadàcym po niej samochodom pierwszeƒstwo

Konsultacje i co dalej?
W dniach od 19 kwietnia
do 19 maja 2011 roku odby∏y si´ konsultacje projektu zmian w komunikacji
miejskiej na terenie dzielnic
Rembertów, Wawer i Weso∏a. Jak ju˝ wspominaliÊmy
w poprzednim numerze
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”,
zmiany mia∏y s∏u˝yç przede wszystkim poprawie
dojazdu do komunikacji szynowej oraz poprawie
funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie Wawra zachodniego.
Niestety, przed zamkni´ciem tego numeru nie
znamy jeszcze ostatecznego kszta∏tu zmian, jakie b´dà wprowadzone w czwartym kwartale
tego roku.
Na pewno ZTM mocno zastanowi si´ nad
przekszta∏ceniem linii 521 w lini´ 113. Ta zmiana budzi∏a najwi´ksze kontrowersje. Ludzie nie
wierzyli w zapewnienia ZTM, ˝e b´dzie szybciej
dzi´ki przesiadce z linii 113 w linie 9 i 24 zamiast korzystania z jednej linii 521. Bardzo
s∏usznie wskazywali te˝ na brak dogodnej przesiadki na p´tli Wiatraczna. ZTM odpiera∏ te zarzuty twierdzàc, ˝e istniejà linie S1 i KM7 i ta
forma komunikacji powinna byç podstawowa
w drodze z Wawra do centrum, a linia 521 (113)
powinna zapewniç przede wszystkim dojazd na
Grochów. Z kolei na te argumenty mieszkaƒcy
odpowiadali, przypominajàc brak dogodnego
dojÊcia do komunikacji szynowej, fatalny stan
infrastruktury oraz cz´ste spóênienia sk∏adów
w zimie z powodu awarii.
Poza linià 521 kontrowersje wzbudza∏a te˝ likwidacja niektórych po∏àczeƒ lokalnych na terenie dzielnicy Wawer, na przyk∏ad Mi´dzylesia
z ulicà Lucerny, czy zabranie linii 305 z Falenicy.

Na spotkaniu w Urz´dzie Dzielnicy Wawer
ZTM przedstawi∏ ciekawe wyliczenia, z których
wynika∏o, ˝e tak êle nie b´dzie. Jednak mieszkaƒców i radnych to nie przekona∏o. Byli przeciwni cz´Êci zmian, na przyk∏ad tym dotyczàcym
linii 521. Tylko nieliczni mieszkaƒcy, w tym pan
Pawe∏ Ros∏aniec, byli za zmianami, z których
rezygnacja uderzy∏aby przede wszystkim w Wawer zachodni.
Pan Ros∏aniec zbiera∏ w zachodniej cz´Êci
Wawra podpisy popierajàce zmiany i zebrane g∏osy przekaza∏ do Urz´du Dzielnicy Wawer i ZTM.
I co dalej?
Zapewne wkrótce poznamy ostatecznà wersj´
projektu zmian, które wejdà w ˝ycie pod koniec
roku.
Trzeba mieç nadzieje, ˝e ZTM nie wycofa si´
z ich wprowadzenia, jak sta∏o si´ w roku 2009
(wtedy jedyna zmianà by∏o utworzenie linii 213),
lecz poprawi równie˝ komunikacj´ w Wawrze
zachodnim, wprowadzi nowà lini´ na ulicy Przewodowej, a zarazem weêmie pod uwag´ argumenty mieszkaƒców Wawra wschodniego,
przede wszystkim za pozostawieniem linii 521.
Poprawiç ma si´ te˝ komunikacja szynowa.
Wed∏ug zapewnieƒ ZTM ca∏y obecnie dost´pny tabor SKM plus dwie jednostki z leasingu majà trafiç do obs∏ugi linii S1, wi´c prawdopodobnie poprawi si´ cz´stotliwoÊç kursów na
linii otwockiej. Na obs∏ug´ pozosta∏ych linii b´dà sk∏adaç si´ jednostki zwane elfami
i nowo leasingowane
jednostki z Newagu
(poza dwoma, które
trafià na lini´ S1).
Z PPP* do Wawra
majà trafiç nowe wia-

Marcin Kurpios
ty przystankowe, które poprawià komfort oczekiwania na przystankach ZTM. Komunikacja
autobusowa b´dzie obs∏ugiwana przez nowszy
tabor, którego dostawa ma nastàpiç pod koniec
tego roku.
Komunikacj´ Wawra czekajà wi´c zmiany, na
które trzeba b´dzie si´ przygotowaç. Niektórzy
pasa˝erowie b´dà zmuszeni do zmiany swoich
nawyków komunikacyjnych.
Lepsza oferta komunikacji szynowej sprawi
zapewne, ˝e wzroÊnie znaczenie tej formy dojazdów z Wawra do centrum Warszawy i z powrotem, wi´c – jak nie teraz, to w przysz∏oÊci –
linia 521 ulegnie przekszta∏ceniu w lini´ zwyk∏à
lub zostanie skierowana na przyk∏ad na Tras´
¸azienkowskà. Tak by∏o na Ursynowie, kiedy powstawa∏o metro – pozosta∏a tylko cz´Êç linii
przyspieszonych (503 i 504, które obs∏ugujà inne trasy ni˝ metro). Mo˝na wi´c przewidzieç, ˝e
podobnie b´dzie w Wawrze, wczeÊniej lub póêniej. Podstawowy warunek to poprawa dost´pu
do kolei i poprawa infrastruktury kolejowej.
Na pewno wzroÊnie te˝ znaczenie pozosta∏ych
ciàgów komunikacyjnych dzielnicy, na przyk∏ad
Traktu Lubelskiego czy Wa∏u Miedzeszyƒskiego,
bo rejony oddalone od kolei coraz bardziej si´
rozwijajà i konieczne b´dzie stworzenie dla nich
odpowiedniej oferty komunikacji zbiorowej.
A jak b´dzie w rzeczywistoÊci – czas poka˝e.
Krzysztof Soko∏owski
* PPP – Partnerstwo Prywatno-Publiczne

1

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
∏àcznikiem. W halach ma si´ znaleêç galeria butików i punktów us∏ugowych, sklepy z ˝ywnoÊcià, kawiarnie i restauracje. W podziemiach
przewidziany jest market spo˝ywczy. W innych inwestycjach FERIO jest to zazwyczaj
sklep Piotr i Pawe∏. W galerii
handlowej planowane jest
równie˝ centrum rekreacyjno-sportowe i pomieszczenia,
w których organizowane b´dà
zaj´cia kulturalne. Dla goÊci
odwiedzajàcych galeri´ handlowà samochodami wybudowane zostanie 320 miejsc
parkingowych.
Najwieksza w Polsce galeria handlowa Ferio w Szczecinie
FERIO WAWER mo˝e byç
znajdujà si´ w Koninie i w Szczecinie. Szczeciƒciekawà alternatywà dla zakupów w tradycyjskie FERIO zajmuje powierzchni´ 48 tys. m2.
nych punktach sprzeda˝y. Z naszego – klientów,
Obiekt planowany w naszej dzielnicy ma mieç
punktu widzenia, ka˝da nowa inwestycja handlo18,5 tys. m2, z czego na handel przeznaczone
wa jest po˝yteczna, gdy˝ wzbogaca ofert´ i pob´dzie 10 tys. m2, zaÊ na us∏ugi 3 tys. m2. Inwewoduje spadek cen w okolicznych sklepach.
stor planuje rewaloryzacj´ istniejàcych zabytkoMarcin Kurpios
wych hal fabrycznych i po∏àczenie ich szklanym

Czy baç si´ FERIO WAWER?
W ostatnich dniach w niektórych sklepach w Mi´dzylesiu i RadoÊci pojawi∏y si´
ulotki zach´cajàce mieszkaƒców do protestu przeciwko
budowie nowej galerii handlowej. Galeria ta ma nosiç
nazw´ FERIO WAWER i mieÊciç si´ w halach Szpotaƒskiego na terenie dawnego ZWAR-u, w bliskim sàsiedztwie stacji kolejowej Warszawa-Mi´dzylesie.
FERIO WAWER ma byç nowà inwestycjà Raiffeisen Evolution, b´dàcego konsorcjum czterech
firm – Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Raiffeisen Holding, Strabag AG i Uniqua. W folderze
reklamowym Raiffeisen Evolution prezentuje swoje dotychczasowe inwestycje – FERIO GAJ we
Wroc∏awiu majàce powierzchni´ 11 tys. m2, CENTRUM FERIO w Legnicy o powierzchni 13 tys. m2,
FERIO GALERIA ZIELONA w Pu∏awach o powierzchni prawie 16 tys. m2 Najwi´ksze obiekty

Êmy w górach, nale˝y
zejÊç w dó∏ lub schroniç si´ w jaskiniach jeÊli
takowe sà po drodze. Inaczej w czasie zjawisk atmosferycznych istnieje realne zagro˝enie dla naszego zdrowia lub ˝ycia.
Podstawowe zagro˝enie pogodowe to burza,
która mo˝e mieç ró˝ne oblicza. Mo˝e byç jednokomórkowa, daje ona zazwyczaj silny opad
deszczu i kilka wy∏adowaƒ atmosferycznych, lub
wielokomórkowa, która mo˝e przybraç form´
silnej wichury, czyli tak zwanego efektu downburnst lub mikrodownburst (silne pràdy wst´pujàce), które powodujà, ˝e na pewnym obszarze
wieje bardzo silny wiatr. Jego efektem mogà byç
zniszczenia w drzewostanie lub nawet w zabudowie. Zazwyczaj na radarach lub zdj´ciach satelitarnych taka burza przybiera form´ linii,
wzd∏u˝ której wyst´pujà niebezpieczne zjawiska.
Kolejnym efektem burzy mo˝e byç zejÊcie lejka kondensacyjnego, czyli inaczej mówiàc tràby
powietrznej, która powoduje o wiele wi´ksze
szkody, ale na mniejszym obszarze.
Groênym zjawiskiem mogà byç te˝ same pioruny. Dzielimy je na chmurowe, które nie sà dla
nas zagro˝eniem, i doziemne, które z kolei dzielà
si´ na dodatnie i ujemne. Ujemne sà najsilniejsze.
JeÊli widzimy na detektorze du˝à iloÊç wy∏adowaƒ, Êwiadczy to o tym, ˝e burza jest niebezpieczna.
Zagro˝eniem mo˝e byç te˝ ulewny deszcz,
który mo˝e spowodowaç, ˝e nagle jakaÊ ma∏a
rzeczka wystàpi z brzegów. Na radarach obszar
z takim zjawiskiem ma najwy˝szà odbiciowoÊç,
czyli kolor ciemnoczerwony oznaczajàcy najwy˝sze nat´˝enie opadów (powy˝ej 50 mm/h).
Niebezpiecznie jest te˝ w przypadku burzy
stacjonarnej, która bardzo powoli przesuwa si´,
dajàc bardzo silne opady deszczu. JeÊli widzimy,
˝e burza przesuwa si´ w kierunku miejsca naszego pobytu, powinniÊmy schroniç si´ w bez-

Zagro˝enia pogodowe
Nadchodzi okres wakacji
i urlopów, wi´c zwi´kszy si´
równie˝ czas przebywania na
Êwie˝ym powietrzu. Mimo
∏adnej pogody na dworze nie
zawsze zdajemy sobie spraw´, ˝e w ka˝dej chwili mo˝e
nastàpiç za∏amanie pogody
i nie wiemy co wtedy robiç.
Przede wszystkim warto uruchomiç w swoim
telefonie komórkowym us∏ug´ polegajàcà na tym,
˝e w razie zagro˝enia dostaniemy SMS z informacjà, ˝e coÊ niedobrego si´ zbli˝a. Us∏ug´ uruchamia
si´ poprzez wys∏anie odpowiedniego SMS-a wed∏ug wzoru ze strony www.zagle.pogodynka.pl.
Wkrótce us∏uga b´dzie dost´pna dla ca∏ego kraju.
JeÊli ma si´ przy sobie przenoÊmy komputer, warto Êledziç te˝ ostrze˝enia na stronie
IMGW (www.pogodynka.pl/polska/ostrzezenia)
lub rozwój chmur burzowych na zdj´ciach
satelitarnych, na przyk∏ad na stronie Sat24
(www.sat24.com/pl) lub wy∏adowania burzowe
na stronie www.blitzortung.org oraz relacje ze
strony www.∏owcyburz.pl. Wtedy b´dziemy
mieli czas, ˝eby znaleêç si´ w bezpiecznym
miejscu i uchroniç si´ przed zagro˝eniem.
A co powinniÊmy robiç, jak zagro˝enie jest ju˝
na tyle blisko, ˝e nie zdà˝ymy dotrzeç do miasta?
Przede wszystkim nale˝y schroniç si´ w najbli˝szych zabudowaniach lub w samochodzie. Nie
wolno stawaç pod samotnym drzewem lub najwy˝szym punktem w okolicy, bo jest du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e w czasie wy∏adowaƒ w∏aÊnie w to miejsce uderzy piorun lub w czasie wichury drzewo si´ z∏amie. Jak jesteÊmy na jeziorze, trzeba jak najszybciej dobiç do brzegu, bo
pioruny „lubià” wod´, równie˝ wichura na otwartej wodzie mo˝e byç niebezpieczna. Je˝eli jeste-
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piecznym miejscu i przeczekaç ulew´.
O wszystkich powy˝szych zagro˝eniach oraz
formach informacji warto wi´c pami´taç w czasie wypoczynku, ˝ebyÊmy wiedzieli jak si´ zachowaç w przypadku zagro˝enia.
˚ycz´ wi´c w imieniu redakcji mi∏ego i bezpiecznego wypoczynku na ∏onie przyrody oraz
bezpiecznego powrotu do wawerskiej rzeczywistoÊci.
Krzysztof Soko∏owski

Towarzystwo
Przyjació∏ MPK
W maju ze spo∏ecznej inicjatywy powsta∏o
Towarzystwo Przyjació∏ Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego. Jego celem jest pozbycie si´
z naszych pi´knych wawerskich lasów: quadów, motorów i Êmieci. Dzia∏ajàcy w nim ludzie to profesjonaliÊci, którzy majà nie tylko pomys∏, ale i konkretny plan dzia∏ania. Odbyli

wst´pne spotkania w Dyrekcji Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego i w NadleÊnictwie w Celestynowie. Przed nimi spotkanie z Burmistrzem dzielnicy Wawer, które mo˝e przynieÊç
wiele dobrego w tej sprawie.
Odwiedê Towarzystwo Przyjació∏ MPK na
Facebooku lub zadzwoƒ: 693 99 88 18.

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Szybsza i skuteczniejsza pomoc medyczna
w CZD dzi´ki nowym inwestycjom
W pobli˝u bloków przy ul.
Dzi´cieliny w Mi´dzylesiu
niemal codziennie obserwowaç mo˝na làdowanie
Êmig∏owca ratunkowego
transpor tujàcego ma∏ych
pacjentów do Centrum
Zdrowia Dziecka. Po∏o˝enie
obecnego làdowiska w otoczeniu strefy mieszkalnej w odleg∏oÊci
ok. 300 m od budynku CZD jest niedogodne zarówno dla s∏u˝b sanitarnych, jak i okolicznych
mieszkaƒców. Ci ostatni do huku làdujàcego
Êmig∏owca zapewne ju˝ si´ przyzwyczaili. Làdowanie w pobli˝u placu zabaw i Êcie˝ki spacerowej ka˝dorazowo budzi emocje u przypadkowych gapiów, a dla ma∏ych pacjentów CZD i ich

opiekunów droga karetkà z làdowiska do szpitala to dodatkowe 300 m walki o ˝ycie.
Cieszy zatem fakt, ˝e ju˝ za rok platforma làdowiska, tzw. HELIPAD, znajdowaç si´ b´dzie
nieopodal wejÊcia g∏ównego do CZD, vis-a-vis
obecnej Izby Przyj´ç, do której pacjent b´dzie
przenoszony bezpoÊrednio z helikoptera. Budowa làdowiska, jak poinformowa∏ nas dyrektor
ds. techniczno-administracyjnych CZD – Wojciech Starczyƒski, to jedynie element znacznie
wi´kszego projektu inwestycyjnego, finansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura
i Ârodowisko” 2007–2013, priorytet XII Bezpieczeƒstwo zdrowotne i poprawa efektywnoÊci
systemu ochrony zdrowia. Projekt ten obejmuje rozbudow´ i modernizacj´ istniejàcej Kliniki

Anestezjologii dla potrzeb Oddzia∏u Intensywnej
Terapii I, II, III oraz budow´ pawilonu Bloku
Operacyjnego.
17 czerwca CZD podpisze umow´ dotacyjnà
na finansowanie przedsi´wzi´cia w wysokoÊci
30 mln PLN. Rozpocz´cie budowy kliniki planowane jest w lipcu br., a ukoƒczenie w grudniu 2012. Budowa làdowiska powinna rozpoczàç si´ wiosnà przysz∏ego roku, tak aby jesienià 2012 r. helikoptery mog∏y làdowaç na nowej platformie. Teren po by∏ym làdowisku najprawdopodobniej przeznaczony zostanie
pod inwestycj´ mieszkaniowà, zgodnà z charakterem okolicznej niskiej zabudowy.
d. ch.
dchoinska@gmail.com

Niesamowita elektrotechnika. Encore une fois
Z okazji zbli˝ajàcego si´
Mi´dzynarodowego Dnia
Elektryki, którego obchody
(relacja z nich wkrótce na
naszych ∏amach) wspó∏organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich
odb´dà si´ 9 czerwca na terenie opisywanego w siódmym numerze naszej gazety Instytutu Elektrotechniki w Mi´dzylesiu postanowiliÊmy jeszcze
raz przejÊç si´ po terenie wspomnianej placówki,
odwiedzajàc miejsca wczeÊniej przez nas pomini´te. Po raz wtóry po przeogromnym terenie
oÊrodka oprowadza∏a mnie Pani Urszula Bugaj,
która jak przypominam, jest kierowniczkà Dzia∏u
informacji Naukowej i Marketingu Instytutu.
Pierwsze kroki skierowaliÊmy do Zak∏adu Nap´dów Elektrycznych, którego kierownik dr. in˝.
Micha∏ Janaszek opowiedzia∏ mi o zagadnieniach najnowszych osiàgni´ç Zak∏adu w tej dziedzinie (m.in. nowych rozwiàzaniach dla silników
samochodowych). WidzieliÊmy równie˝ Zak∏ad
Trakcji Elektrycznej parajàcy si´ budowà, naprawà i udoskonalaniem silników elektrycznych dla
Êrodków transportu zbiorowego, takich jak kolej,
tramwaje i trolejbusy. Wspomniany Zak∏ad Trakcji wspó∏pracuje z Zak∏adem Przekaêników Mocy, który odwiedziliÊmy w nast´pnej kolejnoÊci
(wspó∏praca tych dwóch zak∏adów polega
na konstrukcji przekszta∏tników kompatybilnych
z silnikami konstruowanymi w Zak∏adzie Trakcji
Elektrycznej). Najwi´cej czasu jednak sp´dziliÊmy w Zak∏adzie Wielkich Mocy, z którego szefem, prof. Henrykiem Sibilskim, odby∏em ponaddwudziestominutowà rozmow´.
Prof. Sibilski pochwali∏ si´ bardzo wieloma
osiagni´ciami naukowymi swojego zak∏adu, takimi jak np. za∏àczniki zwarciowe na 350 kiloamperów czy te˝ rozdzielnice izolowane tzw. „suchym

powietrzem” (dotychczas wi´kszoÊç rozdzielnic
izolowano szkodliwym dla Êrodowiska gazem
SF6). Ogromna jest lista dalszych osiàgni´ç
i projektów realizowanych czy te˝ przygotowywanych do realizacji przez Zak∏ad Wielkich Mocy
i ca∏y Instytut, cz´sto pionierskich nie tylko
w skali krajowej, ale równie˝ mi´dzynarodowej,
a tak˝e lista instytucji ze wszystkich paƒstw na
wszystkich kontynentach, z którymi placówka
trwale lub choçby tymczasowo wspó∏pracuje.
Pan profesor pokaza∏ mi tak˝e laboratoria zak∏adu, których aparatura ze swym ogromem i osza∏amiajàcymi mo˝liwoÊciami robi niesamowite
wra˝enie. Mo˝na na w∏asne oczy przekonaç si´
o wyst´pujàcej w nazwie zak∏adu „wielkoÊci”
mocy, patrzàc na skutki testów i eksperymentów,
takie jak podziurawione Êciany konstrukcji przylaboratoryjnych czy Êlady wybuchajàcych
po próbnych zwarciach po˝arów. S∏uchajàc Pana
Profesora, tego z jakim zami∏owaniem i ojcowskà
niemal troskà opowiada o „swoim” kawa∏ku Instytutu, nietrudno zadumaç si´ nad tym, jak obcowanie z tak pot´˝nymi si∏ami natury nawet zza
szyby pokoju kontrolnego wp∏ywa na cz∏owieka,
jak zach´ca go do dalszej pracy nad poznawaniem tych˝e si∏ i jak wspania∏ych dostarcza ono
bodêców estetycznych, niemal˝e poetyckich. Jakie ciep∏e uczucia rodzà si´ do tej pracy nad udoskonalaniem ˝ycia innych. Bo przecie˝ dostarczanie nowych rozwiàzaƒ dla przemys∏u energetycznego s∏u˝y poprawie komfortu ˝ycia nas
wszystkich – czy to czytamy przy Êwietle lampy,
czy s∏uchamy muzyki z zasilanego przecie˝ pràdem magnetofonu, korzystamy z laptopa, którego bateria ∏adowana jest poprzez Êcienne gniazko, czy te˝ (w sytuacji, której nikomu nie ˝ycz´)
le˝ymy w szpitalu i ratuje nas elektroniczna aparatura. Wszyscy chcemy mieç pewnoÊç, ˝e pràd
nie przestanie nagle p∏ynàç albo ˝e nie dojdzie
do groênej dla naszego zdrowia awarii. Mo˝-

na bez przesady powiedzieç, ˝e prace Instytutu
walnie przyczyniajà si´ do naszego „pràdowego”
bezpieczeƒstwa.
W poprzednim artykule o dzia∏alnoÊci mi´dzyleskiej placówki pisa∏em m.in. o udziale Instytutu w powojennej regeneracji infrastruktury
energetycznej. Niewykluczone, ˝e Instytut b´dzie
musia∏ w przysz∏oÊci raz jeszcze przyjàç to zadanie. Taki wniosek nasuwa si´ sam, jeÊli spojrzymy wystarczajàco dok∏adnie chocia˝by na infrastuktur´ elektrycznà naszej dzielnicy, której
liczne s∏abe punkty wysz∏y na jaw podczas zesz∏orocznych sierpniowych nawa∏nic. W czasach, kiedy powa˝na reforma naszego systemu
energetycznego wydaje si´ nieuchronnà koniecznoÊcià, mo˝e dziwiç fakt s∏abego wsparcia
finansowego ze strony kasy paƒstwa. Czemu si´
jednak dziwiç, jeÊli jak dowiedzia∏em si´ w Instytucie, wiele projektów badawczych, o których
dofinansowanie ubiega∏a si´ w przesz∏oÊci lub
wcià˝ ubiega placówka, trafia pod ocen´ urz´dników nie posiadajàcych wykszta∏cenia elektrotechnicznego lub pokrewnego. Jakà wi´c ocen´
mo˝e zastosowaç taki recenzent, jeÊli nie de facto metod´ na chybi∏-trafi∏?
Niedofinansowanie jest te˝ przyczynà braków
kadrowych w placówce, która mo˝e w tej dziedzinie pos∏u˝yç za przyk∏ad ilustrujàcy los wielu
innych zak∏adów naukowych w naszym kraju.
Apelujmy wi´c do naszych w∏odarzy spod
wszystkich partyjnych sztandarów, aby poni˝szy
starorzymski cytat:
To, Fabiuszu, niestety, na co patrzysz teraz,
Owe pustynne pola, ugory ja∏owe,
By∏o niegdyÊ Italià pot´˝nà i s∏awnà...
nie sta∏ si´ przypadkiem opisem polskiej nauki
i przemys∏u.
Tomasz A. J. C. Szymaƒski
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Tradycja Âwi´ta Eucharystii
– 23.06.2011 Bo˝e Cia∏o
Wielkie Êwi´to Eucharystii w KoÊciele Katolickim
celebrowane w pierwszy
czwartek po pierwszej niedzieli (jedenastego dnia)
po Zes∏aniu Ducha Âwi´tego
– Zielonych Âwiàtkach, mi´dzy 21 maja a 23 czerwca.
W Europie obchodzone
od XIII w., najpierw (od 1246 r.) w Belgii, w diecezji Liege; bezpoÊrednià przyczynà ustanowienia Êwi´ta Bo˝ego Cia∏a by∏y objawienia, jakie
otrzyma∏a belgijska zakonnica, b∏. Julianna
(1193–1258), przeorysza klasztoru augustynek
w Comillon; póêniej legat papieski rozszerzy∏ je
na ca∏à Germani´; w 1264 r. papie˝ Urban IV specjalnà bullà wprowadzi∏ Bo˝e Cia∏o do kalendarza
liturgicznego, obowiàzujàcego w KoÊciele katolickim. Nast´pcy Urbana IV wzbogacili obchody
Bo˝ego Cia∏a o oktaw´ i uroczyste b∏ogos∏awieƒstwo. Z XV w. datujà si´ procesje Bo˝ego Cia∏a.
W Polsce obchody Bo˝ego Cia∏a rozpocz´∏y
si´ w 1320 r. w Krakowie i diecezji krakowskiej,
wprowadzone tam przez biskupa Nankera; stopniowo wprowadzono je równie˝ w innych polskich diecezjach. Poczàwszy od XV w. w ca∏ej
Polsce najwa˝niejszym momentem obchodów
Bo˝ego Cia∏a sà uroczyste procesje, które wychodzà z koÊcio∏ów do czterech o∏tarzy, przybranych zielenià (najcz´Êciej ga∏´ziami brzozowymi)
oraz kwiatami, ustawionych na zewnàtrz Êwiàtyƒ.
Prowadzi je kap∏an niosàcy konsekrowanà hosti´
w monstrancji – Bo˝e Cia∏o. Przy ka˝dym o∏tarzu
jest Êpiewana bàdê czytana Ewangelia i udziela
si´ wiernym b∏ogos∏awieƒstwa PrzenajÊwi´tszym
Sakramentem. Z barwnych, okaza∏ych procesji
od najdawniejszych czasów na ca∏à Polsk´ s∏ynà∏
Kraków (kolebka polskich obchodów Bo˝ego Cia∏a). Szli w nich duchowni: biskupi, ksi´˝a, zakonnicy; do poczàtku XVII w. (tzn. w czasach, kiedy
Kraków by∏ stolicà Polski) w najwi´kszej procesji,
idàcej od Wawelu do KoÊcio∏a Mariackiego,
uczestniczyli królowie polscy ze swym dworem,
ró˝ne formacje wojska, bractwa kupieckie i cechowe z god∏ami i choràgwiami, profesorowie
Uniwersytetu Jagielloƒskiego, studenci, religijne
stowarzyszenia m∏odzie˝owe, bia∏o ubrane

dziewcz´ta. NiegdyÊ procesje Bo˝ego Cia∏a odbywa∏y si´ przez ca∏à oktaw´. W Krakowie, Warszawie i innych du˝ych miastach wychodzi∏y ze
wszystkich najwi´kszych koÊcio∏ów, ka˝dego
dnia oktawy z innego, w kolejnoÊci odpowiadajàcej randze Êwiàtyni. Dotychczas w Warszawie,
zgodnie z tradycjà, procesj´ Bo˝ego Cia∏a z Katedry Âwi´tojaƒskiej na Plac Zamkowy i Traktem
Królewskim prowadzi prymas Polski.
W ca∏ej Polsce w procesjach uczestniczà rzesze wiernych, a wÊród nich wojskowi i stra˝acy
w galowych mundurach i ich orkiestry, dziew-

czynki w bieli sypiàce kwiaty, ministranci
z dzwonkami, harcerze i in.; w niektórych miejscowoÊciach (np. w Pruchniku nad Sanem) tak˝e przedstawiciele dawnych organizacji patriotycznych. W wielu regionach (np. na Mazowszu
– w ¸owiczu i wsiach pod∏owickich, na Kurpiach, w Rawskiem i Opoczyƒskiem, na Pogórzu, Podhalu i w Krakowie) uczestnicy procesji,
a zw∏aszcza osoby noszàce feretrony, choràgwie
koÊcielne i wst´gi oraz m´˝czyêni zwyczajowo
prowadzàcy i podtrzymujàcy ksi´dza niosàcego
monstrancj´ i trzymajàcy nad nim baldachim,
wyst´pujà w tradycyjnych, regionalnych, Êwiàtecznych strojach. Wsz´dzie wierni pomagajà
w urzàdzaniu i dekorowaniu o∏tarzy, a ró˝ne organizacje (np. stra˝acy), grupy zawodowe (rolnicy, rybacy, górnicy i in.) wystawiajà w∏asne o∏tarze. Okna, furtki i balkony domów, znajdujàcych si´ przy drodze lub ulicy, którà przechodzi

Rok 2011 – rokiem pami´ci o wielkich Polakach.
ÂwiderMania, nieformalna grupa mi∏oÊników
drewnianej architektury linii otwockiej, zach´ca
do udzia∏u w obchodach Roku Andriollego na Mazowszu. Zapraszamy na www.swidermania.pl
oraz www.andriollowka.pl.
Eliza Radzanowska, Rafa∏ Fija∏kowski,
Marzenna Szymaƒska, Robert Lewandowski

www.swidermania.pl, info@swidermania.pl
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procesja, dekoruje si´ kwiatami, wystawia
w nich obrazy Êwi´te, insygnia religijne.
Z obchodami religijnymi Bo˝ego Cia∏a wiàza∏y
si´ tak˝e momenty ludyczne, ró˝nego rodzaju
atrakcje, widowiska, zabawy, zawody. W XV–
–XVIII w. w niektórych krajach katolickiej Europy,
np. w Niemczech, Francji, a tak˝e w Polsce, obchodom Bo˝ego Cia∏a i procesjom towarzyszy∏y
ró˝ne inscenizacje o treÊci religijnej. ˚ywe obrazy, alegorie i przedstawienia o ˝yciu Chrystusa
i Êwi´tych Paƒskich. W XVI w. urzàdza∏y je kolegia jezuickie w Pu∏tusku, Wilnie, Braniewie i Poznaniu. Z czasem przedstawienia te i ró˝ne inscenizacje, np. wydarzeƒ historycznych, takich jak
najazd Tatarów czy odsiecz wiedeƒska, przej´∏y
uczestniczàce w procesjach konfraternie i cechy,
wprowadzajàc do nich elementy folkloru miejskiego, zabawy, g∏oÊnà muzyk´, zabawne kostiumy
i maski. Ich wyst´py na ulicach i placach miejskich
wzbudza∏y wielki aplauz idàcych w procesji t∏umów, tak
˝e uznano, i˝ odwracajà one
uwag´ od obrz´dów religijnych. W koƒcu XVIII w. biskup krakowski, Olechowski,
zakaza∏ bractwom i cechom
dziwacznych przebraƒ i ha∏aÊliwej muzyki podczas procesji Bo˝ego Cia∏a. Wkrótce
zakazano ich tak˝e w innych
diecezjach polskich.
Z obchodami Bo˝ego Cia∏a i oktawy wiàza∏y si´
liczne wierzenia, obrz´dy i zwyczaje ludowe oraz
praktyki magiczne, ochronne; by∏y one skierowane
g∏ównie przeciwko burzom, cz´stym o tej porze
roku, i ich nast´pstwom oraz czarownicom, których aktywnoÊç nasila∏a si´ w okresie Bo˝ego Cia∏a w celu przeciwdzia∏ania ludzkiej pobo˝noÊci.
Wierzono powszechnie, ˝e zielone ga∏àzki
brzozowe z o∏tarzy majà niezwyk∏à moc magicznà i dobroczynnà. Po przejÊciu procesji masowo
je ob∏amywano i zabierano z o∏tarza, aby wkopaç
w zagony i wszystkie naro˝niki pola, po∏o˝yç
w stajni i oborze, przechowaç w domu za Êwi´tym obrazem przeciwko burzy, gradowi, czarom,
czarownicom i z∏ym urokom. W rogi pola wkopywano tak˝e przepisane odr´cznie teksty czterech
Ewangelii czytanych podczas procesji (w ka˝dy
róg innà), aby s∏owo Bo˝e strzeg∏o upraw. Zwyczaj praktykowany g∏ównie na dworach, czasami
przejmowany przez ch∏opów, np. w Lubelskiem.
Wed∏ug wierzeƒ ludowych czarownic´ móg∏ rozpoznaç ksiàdz po niewidocznym dla innych, w∏o˝onym na g∏ow´ skopku od mleka, jeÊli podczas
b∏ogos∏awieƒstwa PrzenajÊwi´tszym Sakramentem spojrza∏ w t∏um przez hosti´. O czary i czarownictwo podejrzewano kobiety, które w przeddzieƒ Bo˝ego Cia∏a, w samo Êwi´to i oktaw´
po zachodzie s∏oƒca przychodzi∏y do sàsiadek,
aby coÊ po˝yczyç, prosiç o kubek wody itp.
Uwa˝ano, ˝e w ten czarodziejski i magiczny sposób próbujà odebraç ludziom i przyw∏aszczyç
sobie ró˝ne ich dobra.
Ilona Szymaƒska
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Poród w Mi´dzyleskim Szpitalu Specjalistycznym
W Dzielnicy Wawer znajduje si´ tylko jeden szpital
dysponujàcy Oddzia∏em Ginekologiczno-Po∏o˝niczym
wraz z poradnià. Jest to
Mi´dzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, o którym informacji udzielili mi:
Pani Gra˝yna Wygl´dowska
– Kierownik Oddzia∏u Neonatologii oraz Pan Tomasz Makowski – Ordynator Oddzia∏u Ginekologiczno-Po∏o˝niczego. Na ww. oddziale:
• przeprowadza si´ standardowe porody oraz na
˝yczenie pacjentek porody fizjologiczne w Êrodowisku wodnym w wannie i porody rodzinne,
• w sali porodowej sà do dyspozycji: pi∏ki, worki Saco, a tak˝e drabinki oraz wyciàgi,
• mo˝na wybraç po∏o˝nà prowadzàcà poród,
• mo˝na skorzystaç ze znieczulenia porodu ze
wskazaƒ lekarskich,
• nie sà pobierane op∏aty za poród rodzinny
oraz znieczulenie porodu,
• wykonuje si´ ci´cia cesarskie nowoczesnà
metodà ze szwem kosmetycznym (gotowoÊç 2 minutowa sali operacyjnej),
• dziecko po porodzie (równie˝ po ci´ciu cesarskim) przebywa wraz z matkà w systemie
rooming-in,
• udziela si´ porad laktacyjnych,
• wykonuje si´ USG w cià˝y, niezb´dne badania
laboratoryjne i w ramach konsultacji Izby Przyj´ç
oraz KTG – bez d∏ugiego okresu oczekiwania,
• zakres leczenia obejmuje patologie cià˝y
w ka˝dym zakresie powik∏aƒ,
• opieka poporodowa dotyczy noworodków powy˝ej 32 tygodnia cià˝y,
• znajdujà si´ dwa ca∏kowicie wyposa˝one stanowiska do intensywnej terapii noworodka,
• udziela si´ pomocy w nag∏ych przypadkach.
Dzieci, które wymagajà specjalistycznej pomocy odsy∏a si´ do oddzia∏ów pediatrycznych,
z którymi wspó∏pracuje szpital, najcz´Êciej
do sàsiedniego Centrum Zdrowia Dziecka;
• znajduje si´ dwustanowiskowa sala do porodów z wannà i sala porodów rodzinnych oraz
sale poporodowe 1-, 2-, 3-∏ó˝kowe z przewijakami oraz umywalkami. A tak˝e jedna sala
z ∏azienkà oraz przedpokojem.
Co nale˝y zabraç do porodu? Przede wszystkim rzeczy osobiste oraz pieluszki dla dziecka.
Dopuszczane jest posiadanie w∏asnych ubranek
dla dziecka. Wymagane sà nast´pujàce dokumenty: dowód osobisty, dowód ubezpieczenia,
karta przebiegu cià˝y oraz wykonane badania.
W 2010 r. w szpitalu odebrano 1050 porodów,
czyli Êrednio oko∏o 3 na dob´. Âwiadczy to o tym,
˝e obcià˝enie szpitala w Mi´dzylesiu jest mniejsze
od szpitali przyk∏adowo w centrum Warszawy.
Pan Tomasz Makowski przyznaje, ˝e oddzia∏
wymaga modernizacji i jest ona zaplanowana przez Urzàd Marsza∏kowski w 2011 r. Pomimo tego szpital jest placówkà prowadzonà nowoczeÊnie, a w zakresie porodu zgodnie z wytycznymi Fundacji Rodziç po Ludzku.

O swoim porodzie w mi´dzyleskim szpitalu opowiada Pani Kasia Baku∏a, mieszkanka RadoÊci
Szpital w Mi´dzylesiu wybra∏am w zasadzie
z dwóch powodów – po pierwsze jest blisko
(a znajàc siebie, wiedzia∏am, ˝e w „strategicznym” momencie nie bardzo b´d´ mia∏a ochot´
na wycieczki na drugi koniec Warszawy), po drugie – mia∏am ju˝ dobre doÊwiadczenia zwiàzane

Kasia Baku∏a z Mariankà, ur. 28 stycznia 2011 r.
z pobytem na tym oddziale. Du˝y wp∏yw na decyzj´ mia∏ te˝ fakt, ˝e w MSS t∏oku na porodówce nie ma. Ja by∏am jedynà rodzàcà w tym dniu.
ChodziliÊmy te˝ z m´˝em do szko∏y rodzenia
przy szpitalu.
Plusy porodu w MSS to:
• profesjonalny i mi∏y, bardzo pomocny personel oraz niemal˝e rodzinna atmosfera panujàca na oddziale,
• brak koniecznoÊci op∏acania po∏o˝nej,

• na w∏asnym przyk∏adzie mog´ powiedzieç, ˝e
w przypadku komplikacji przy porodzie, bardzo szybko i sprawnie przeprowadzono interwencj´ – wszystko zakoƒczy∏o si´ szcz´Êliwie,
• plakat z dzieckiem i napisem „No problem” na
sali porodowej – akurat tam dziecko staje si´
pewnym „problemem” – dla mnie by∏ ca∏kowicie
rozbrajajàcy mi´dzy kolejnymi skurczami ;-) ).
Minusy to:
• brak mo˝liwoÊci dodatkowo p∏atnego ZZO.
Wskazania lekarskie sà dosyç ograniczone.
To, ˝e nie mo˝na wytrzymaç bólu i chce si´
rodziç we w miar´ normalnych warunkach
wskazaniem lekarskim nie jest;
• warunki lokalowe – ca∏y oddzia∏ wymaga remontu. Jest tylko jedna, wspólna toaleta na korytarzu.
Bardzo z∏e wra˝enie robi toaleta na porodówce
– warunki, które tam panujà sà tragiczne.
Ogólne wra˝enie zwiàzane z pobytem na oddziale jest jak najbardziej pozytywne.
Bezp∏atne* Szko∏y Rodzenia w Dzielnicy Wawer
• w Mi´dzyleskim Szpitalu Specjalistycznym; informacji udziela Pani Jolanta Mikusek – koordynatorka szko∏y, tel. 515-075-222,
• w Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Strusia 4/8; informacji udzielajà: Pani Wanda Szotyƒska – po∏o˝na, tel. 512-458-041 oraz Poradnia Ginekologiczno-Po∏o˝nicza tel. 378-3323 lub z tel. stacjonarnego 801-009-549. Wi´cej informacji znajduje si´ na stronie internetowej www.zoz-wawer.waw.pl pod linkiem „Promocja Zdrowia”.
Anna Nowosielska
anwws@vp.pl
* Dla kobiet zameldowanych (pobyt sta∏y lub czasowy) lub przebywajàcych w placówkach opiekuƒczych w Warszawie.

Ta pi´kna tradycja przyj´∏a si´
w wielu krajach na ca∏ym Êwiecie.
W USA oraz w Wielkiej Brytanii Dzieƒ
Ojca obchodzony jest
w trzecià niedziel´ czerwca. W innych krajach katolickich (np. we W∏oszech
i Hiszpanii) w dniu 19 marca w dzieƒ Êw. Józefa, na
Litwie w pierwszà niedziel´
czerwca, w Austrii –
w drugà niedziel´ czerwca,
a w Niemczech – w dniu
uroczystoÊci Wniebowstàpienia Paƒskiego który
przypada na 39. dzieƒ po
Niedzieli Wielkanocnej.
W tym dniu wraz z ca∏à
Redakcjà WiadomoÊci Sàsiedzkich pragniemy
z∏o˝yç wszystkim Ojcom najserdeczniejsze ˝yczenia spe∏nienia marzeƒ, uÊmiechu i radoÊci
dnia codziennego.

Dla mojego taty...
Dzieƒ Ojca to jeden z najwspanialszych dni w roku.
Obchodzony jest oficjalnie 23
czerwca. Tego dnia ojcowie
ca∏ego Êwiata przyjmujà najserdeczniejsze ˝yczenia, które wyp∏ywajà z ust grona najdro˝szych, ich pociech. Jest
to dzieƒ przeznaczony na rodzinne sp´dzenie czasu, co
bardzo pozytywnie wp∏ywa na
atmosfer´ panujàcà w rodzinie. W Polsce obchodzony
jest od 1965 roku. Historia tego Êwi´ta ma swoje korzenie
w USA gdzie 19 czerwca 1910 roku z inicjatywà
wystàpi∏a mieszkanka miejscowoÊci Spokane,
Sonora Louise Smart Dodd, która w ten sposób
chcia∏a oddaç ho∏d swojemu ojcu, którego uwa˝a∏a za niezwyk∏ego cz∏owieka (po Êmierci ˝ony
sam wychowa∏ szeÊcioro dzieci).

Ilona Szymaƒska
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Jak w kryzysie zarabiaç
na nieruchomoÊciach?
Ciàgle zastanawiamy si´,
w jaki sposób najskuteczniej zainwestowaç zarobione przez nas pieniàdze, by
zmaksymalizowaç nasze
zyski, ograniczajàc w miar´
mo˝liwoÊci ryzyko. Kiedy
nie satysfakcjonuje nas lokata bankowa, a gr´ na gie∏dzie uwa˝amy za nazbyt niebezpiecznà, mo˝e
warto rozejrzeç si´ po rynku nieruchomoÊci
i poszukaç tzw. cenowych okazji. O ile trudno
w okazyjnej cenie kupiç mieszkanie czy dom, to
sytuacja wyglàda zupe∏nie inaczej przy zakupie
niezabudowanego gruntu. Mo˝e warto przy tym
skorzystaç z wiedzy i us∏ug wyspecjalizowanych
firm, które za udzia∏ w osiàgni´tych przez nas
zyskach przeprowadzà za nas wszystkie niezb´dne czynnoÊci. Pierwszym krokiem jest decyzja o zakupie okreÊlonego gruntu. Mo˝emy
otrzymaç list´ dok∏adnie opisanych nieruchomoÊci wraz z proponowanymi cenami zakupu.
I nie jest to nic dziwnego, bo przecie˝ takie zestawienie mo˝emy dostaç w ka˝dej Agencji NieruchomoÊci. Zaskoczenie dotyczy wystawionych

cen. Obok cen wskazanych gruntów otrzymujemy równie˝ zestawienie cen innych nieruchomoÊci znajdujàcych si´ w podobnej lokalizacji.
Zaskakujà nas si´gajàce nawet 200% ró˝nice.
Z czego to wynika? G∏ównie z wielkoÊci dzia∏ek
i byç mo˝e niech´ci aktualnych w∏aÊcicieli do
pracy nad ich „uszlachetnieniem”. Co bowiem
robi zatrudniana przez nas firma? Dzieli nieruchomoÊç i dostosowuje to wyglàdajàce na zwyk∏e „pole” do aktualnego planu czy studium zago-

Listy do redakcji
Bardzo si´ ucieszy∏am tym, ˝e Pani Joanna
Dàbrowska poruszy∏a temat „stosunków dobrosàsiedzkich”, to jest wzajemnego poszanowania wÊród najbli˝szych sàsiadów. Ja niestety mam bardzo z∏e doÊwiadczenie w tym
zakresie, poniewa˝ mój najbli˝szy sàsiad na
swoim terenie wybetonowa∏ oko∏o 800 m placu i urzàdzi∏ plac manewrowy do nauki jazdy
na motocyklach i samochodach. Nauki odbywajà sie czasami 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 rano do 20. Moja posesja na d∏ugo-

spodarowania przestrzennego. Okazuje si´, ˝e to
np. 3 hektarowe „pole” mo˝emy kupiç za
20 z∏/m2 a po „uszlachetnieniu” jesteÊmy w∏aÊcicielami tysiàcmetrowych dzia∏ek budowlanych,
które „okazyjnie” mo˝emy sprzedawaç po 70 z∏
za m2. Zajmujemy si´ tylko podpisywaniem dokumentów, sami oceniamy ryzyko, bo to my stajemy si´ w∏aÊcicielami gruntu. Wyp∏ata prowizji
za sprzeda˝ naszego gruntu zatrudnionej przez
nas firmie jest ograniczona w czasie. W umowie
mamy zagwarantowane osiàgni´cie 50% zysku
w ciàgu roku. 50% – to zupe∏nie przyzwoita roczna stopa zwrotu naszego kapita∏u. Mo˝na? Mo˝na, tylko trzeba wiedzieç gdzie i z kim.
Jacek Rembiszewski
jacek.rembiszewski@polrentier.pl
Êci 50 m graniczy z tym placem manewrowym, a okna sypialni znajdujà si´ w pobli˝u
gara˝u, z którego rozpoczyna sie edukacja. Jak
odczuwam takie sàsiedztwo, mo˝ecie sobie
Paƒstwo wyobraziç. Rozmowy z w∏aÊcicielem
placu manewrowego do niczego nie prowadzà,
poniewa˝ on uwa˝a, ˝e wszystko jest w najwi´kszym porzàdku, a nasze zarzuty (tj. w∏aÊcicieli dwóch graniczàcych z nim posesji) sà
bezzasadne. Zach´cam wi´c redakcj´ do kontynuowania tematu.
Imi´ i nazwisko autora
do wiadomoÊci redakcji

Darczyƒcy i sponsorzy mile widziani
Drodzy Czytelnicy!
Dnia 15.04.2011 zakoƒczy∏ si´ proces rejestracyjno-organizacyjny Fundacji AKADEMIA
M¸ODEGO PI¸KARZA WARSZAWA–RADOÂå
przy PKS RADOÂå.
G∏ównym celem Fundacji jest kszta∏towanie
m∏odego sportowca poprzez profesjonalny system szkoleƒ, poczàwszy od doskonalenia techniki, a skoƒczywszy na wspieraniu rozwoju osobowoÊciowego i moralnego. Fundacja pragnie
doskonaliç umiej´tnoÊci i podnosiç na wy˝szy
poziom szkolenia najm∏odsze grupy dzieci, skupione wokó∏ PKS RADOÂå. Wierzymy, ˝e ta
s∏uszna inicjatywa znajdzie tak˝e wsparcie
wÊród naszej wawerskiej spo∏ecznoÊci.
Dlatego zwracamy si´ do osób prywatnych,
firm oraz wszystkich, którzy chcà pomóc
w szkoleniu najm∏odszych adeptów pi∏ki no˝nej
i rozwijaniu sportowej, pi∏karskiej pasji naszych
podopiecznych.
Podpisujàc z Fundacjà umow´ darowizny pieni´˝nej i przekazujàc na rachunek Fundacji cz´Êç
swojego dochodu, wspieracie Paƒstwo najm∏odsze pociechy, nadzieje polskiego futbolu. W ten
sposób pomogà Paƒstwo:
• poprawiç warunki treningowe i meczowe,
• wyposa˝yç naszych podopiecznych w niezb´dny sprz´t treningowy,
• dofinansowaç organizacj´ wyjazdów, obozów, zgrupowaƒ, turniejów,

6

• zapewniç wspó∏prac´ z wysoko wykwalifikowanà kadrà szkoleniowà.
Prosz´ pami´taç, ˝e kwot´ darowizny dokonanej na rzecz Fundacji mo˝na odliczyç od podstawy opodatkowania w kwocie nie wy˝szej ni˝ 6%
uzyskanego dochodu w przypadku osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i 10% w przypadku osób prawnych (art. 18 ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych).
Wsparcie Fundacji to równie˝ mo˝liwoÊç zawarcia umowy darowizny rzeczowej, na podstawie której darczyƒca przekazuje bezp∏atnie na
w∏asnoÊç Fundacji zakupionà przez siebie rzecz.
Mo˝e to byç sprz´t sportowy, stroje dla zawodników i wiele innych rzeczy przydatnych w dzia∏alnoÊci klubu.
Kolejny sposób wspó∏pracy z Fundacjà to zostanie sponsorem. W zamian za przekazanie
Êrodków finansowych, materialnych lub us∏ug
fundacja oferuje Êwiadczenia promocyjne. Dzi´ki temu firmy i instytucje zyskujà mo˝liwoÊç promowania swojej firmy na:
• strojach klubowych podczas meczów i treningów,
• stadionie,
• stronach internetowych ,
• i innych.
Natomiast wszyscy, którzy chcieliby wspomóc finansowo fundacj´, bez koniecznoÊci pod-

pisywania umów darowizny czy sponsoringowych, zach´camy do zapoznania si´ z deklaracjà wsparcia, dost´pnà na stronie internetowej
fundacji www.famp.eu i skorzystania z tego prostego sposobu pomocy wspania∏ym m∏odym ludziom, jakimi sà wszystkie dzieci bioràce udzia∏
w zaj´ciach szkoleniowych Akademii M∏odego
Pi∏karza lub prosimy o kontakt telefoniczny.
Zapraszamy do wspó∏pracy i zach´camy do
wspierania Fundacji Akademia M∏odego Pi∏karza Warszawa-RadoÊç.
RadoÊç z gry w pi∏k´ no˝nà, radoÊç z bycia
lepszym ka˝dego dnia, radoÊç z bycia razem!!!

Fundacja
AKADEMIA M¸ODEGO PI¸KARZA
WARSZAWA-RADOÂå
ul. Rogatkowa 27a, 04-773 Warszawa,
tel. 503 177 170
e-mail: spytkowska.anna@onet.eu,
biuro.famp@famp.eu
KRS: 0000380482
NIP: 952-210-57-19
REGON: 142884546
Nr konta:
87 1540 1287 2049 5713 0767 0001
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Rekordowa wygrana zawodników KS ZWAR
Dru˝yna rocznika 2000 rozegra∏a
mecz z zespo∏em Viktoria Koby∏ka.
Przyjemnie by∏o patrzeç, gdy wpada∏a bramka za bramkà. Przepi´kne akcje, dok∏adne podania,
Êwietna obrona i pewnoÊç siebie
zawodników ZWAR-u doprowadzi∏y do rekordowej wygranej
25:0. Tego dnia pobiliÊmy poprzednià najwy˝szà wygranà 23:1
z PKS RadoÊç. Da si´ odczuç, ˝e praca z dzieçmi w Szkó∏ce Pi∏karskiej Klubu
Sportowego ZWAR daje znakomite efekty.

Z roku na roku kadra ZWAR-u nie ma
sobie równych, o czym Êwiadczà
nasze ostatnie sukcesy. Do takich
zaliczyç musimy zdobycie
pierwszego i drugiego miejsca
w Wawerskim Turnieju Pi∏ki
No˝nej rocznika 2002/2003.
W Szkó∏ce Pi∏karskiej ZWAR-u
trenuje aktualnie ponad 250
ch∏opców w 13 grupach wiekowych, ka˝da grupa ma swojego trenera i opiekuna.
Zapraszamy rodziców z dzieçmi na dni otwar-

te we wtorki i czwartki w godzinach 17.00–
–19.00 w Szkó∏ce Pi∏karskiej ZWAR-u przy ulicy
Po˝aryskiego 10.
Zobaczycie uÊmiechy trenujàcych dzieci i profesjonalnà prac´ trenerów. Wasze dzieci zechcà
przy∏àczyç si´ do tej zabawy i rozpoczàç przygod´ z pi∏kà no˝nà.
Zaraz po wakacjach rusza grupa SMERFY dla
przedszkolaków w wieku od 3 do 5 lat.
Serdecznie zapraszamy. Wi´cej informacji
pod numerem telefonu 504 52 22 05.
TS.

Magiczny poczàtek tenisistów z RadoÊci
Wakacje zbli˝ajà si´ wielkimi krokami. Pogoda
w jej wykonaniu. Grzegrzó∏ka b∏yskawicznie pokoza oknem coraz lepsza, coraz wi´cej czasu sp´na∏a rywalk´ 6/2, 6/1. I po niespe∏na godzinie od
dzamy na Êwie˝ym powietrzu. TenisiÊci UKT Rarozpocz´cia pojedynku mog∏a cieszyç si´ z tytu∏u
doÊç 90 równie˝ korzystajà z tego, ˝e s∏onecznych
i sporej zdobyczy punktowej. W turnieju deblowym
dni jest coraz wi´cej i z animuszem rozpocz´li
dobrze spisa∏a si´ Zosia Kulig, która w parze z Kaokres gry na kortach otwartych. Majà ju˝ za sobà
rolinà Roguskà dosz∏a do fina∏u. Dopiero tam muprzerw´ pomi´dzy sezonem zimowym a letnim,
sia∏y uznaç wy˝szoÊç duetu Magiera/Ruszczyƒska.
podczas której troch´ czasu poÊwi´cili na odpoNajm∏odsi zawodnicy UKT RadoÊç 90 wzi´li
czynek, ale przede wszystkim ci´˝ko pracowali,
udzia∏ w warszawskich eliminacjach do Ogólno˝eby solidnie przygotowaç si´ do turniejów na korpolskiej Talentiady. W sk∏adzie dru˝yny „Magicy
tach otwartych. Ci´˝ka praca
z RadoÊci” znaleêli si´: Mina treningach musi przynieÊç
cha∏ „Misiek” Marchewka,
efekty w postaci wygranych
Marcin Sadomski, Jadzia
pojedynków. Dla niektórych
Ciecielàg, Basia Lech oraz
zawodników z RadoÊci szybrezerwowi Aleksandra Miciej ni˝ si´ tego spodziewali.
cha∏owska i Jakub P∏usa.
W przerwie pomi´dzy seTrenerskà piecz´ nad druzonami tenisiÊci z RadoÊci
˝ynà sprawowali Hanna
wybrali si´ na obóz treningoWyszyƒska-Niemiec i Jan
wy do ˚ywca. Przez 10 dni
Marchewka. W zawodach
ci´˝ko trenowali. Do dwóch
wzi´∏o udzia∏ siedem ekip.
treningów tenisowych dosz∏y
Zawodnicy rywalizowali
jeszcze dwa treningi ogólnow konkurencjach sprawrozwojowe. Wylewanie siódnoÊciowych, grach zespomych potów na zaj´ciach mu∏owych oraz paratenisoMagicy z RadoÊci podczas
si w koƒcu przynieÊç rezultawych. Zawody by∏y bardzo
przygotowaƒ do sezonu w ˚ywcu
ty. Pierwsza przekona∏a si´
wyczerpujàce nie tylko dla
o tym Joanna Grzegrzó∏ka, która nied∏ugo po obozie
m∏odych zawodników, ale równie˝ dla opiekunów.
odnios∏a najwi´kszy sukces w karierze. Asia zwyWysi∏ek si´ op∏aci∏. Dru˝yna z RadoÊci zaj´∏a trzeci´˝y∏a w Mistrzostwach Województwa do lat 16
cie miejsce i zakwalifizorganizowanych przez UKS Ok´cie. Zwyci´stwo
kowa∏a si´ do nast´pm∏odej zawodniczki bardzo cieszy mi´dzy innymi
nego etapu Talentiady.
dlatego, ˝e by∏o doÊç niespodziewane. Grzegrzó∏ka
Ka˝dy z „Magików”
przed turniejem nie uchodzi∏a za faworytk´. W rando∏o˝y∏ swojà cegie∏k´
kingu zajmuje dosyç niskà pozycje (po tym turnieju
do koƒcowego sukceto na pewno si´ zmieni). Sezon halowy nie nale˝a∏
su. „Misiek” i Jadzia to
do najbardziej udanych w jej wykonaniu. Niezbyt
trzon, na którym opiera
szcz´Êliwe losowanie, kontuzje – wszystko to sprasi´ dru˝yna. Ma∏a Basia
wi∏o, ˝e Asi nie sz∏o tak dobrze, jak choçby jej kluokaza∏a si´ prawdziwà
bowym kole˝ankom, Magdzie Sawickiej i Zosi Kulig.
b∏yskawicà w biegu na
Na kortach Ok´cia m∏oda tenisistka od poczàtku
20 metrów. Marcin wyspisywa∏a si´ bardzo dobrze. W pó∏finale pokona∏a
kaza∏ si´ ˝elaznymi p∏upo trzysetowym boju swojà kole˝ank´ i partnerk´
cami. W biegu na 6 min
deblowà Magd´. Najlepsze Asia zostawi∏a na sam
przebieg∏ najwi´cej
koniec. Fina∏owe zwyci´stwo nad pierwszà rozstaokrà˝eƒ wokó∏ kortu ze
wionà, Martà Ruszczyƒskà, by∏o najefektowniejsze
wszystkich uczestni-

Nic dziwnego ˝e Asi dopisuje humor, poczàtek
sezonu da∏ jej powody do zadowolenia
ków zawodów – ponad 18. Kuba okaza∏ si´ najlepszym pi∏karzem. Ola, najm∏odsza w dru˝ynie,
bardzo dobrze zaprezentowa∏a si´ w biegu na
6 min. Oprócz tego zebra∏a doÊwiadczenia i pokaza∏a, ˝e dru˝yna b´dzie mia∏a z niej du˝y po˝ytek w przysz∏oÊci. Teraz „Magików” czeka wyprawa do Radomia na pó∏fina∏ Talentiady i jeÊli
utrzymajà form´, to nie sà bez szans na awans
do fina∏u.
Anna Niemiec

7

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
Wawer zaczarowany w s∏owie i obrazie

Wawer ze snu
Kilka tygodni temu w kilku
punktach w naszej dzielnicy
ukaza∏a si´ nowa publikacja
ksià˝kowa opisujàca naszà
dzielnic´ „s∏owem i obrazem”, jak g∏osi tytu∏ naszego
cyklu. Pozycja „Wawer. Tradycja i nowoczesnoÊç” wydana przez Stowarzyszenie „Inicjatywa dla Wawra” poÊwi´cona jest ca∏emu obszarowi naszej „ma∏ej ojczyzny”,
zarówno w jej teraêniejszoÊci, jak i w jej historii.
Redaktorzy (Anna Soko∏owska-Sokó∏, Jacek Jakubczyk, Dominik Skurzak) rzeczonego wydawnictwa zadbali o jego atrakcyjnoÊç wizualnà (wspania∏e zdj´cia, o których pisz´ poni˝ej) oraz jakoÊç wydania (twarda oprawa, wspania∏y papier, nowoczesny design rozk∏adu tekstu), co sprawia, ˝e ksià˝ka
jest dosyç droga.
JeÊli chodzi o warstw´ tekstowà publikacji:
z pewnoÊcià nie mo˝na nazwaç jej wyczerpujàcym
kompendium wiedzy o dzielnicy, chocia˝ napotkaç
mo˝na w tekÊcie kilka naprawd´ ciekawych informacji, jak chocia˝by ta o cmentarzu kultury grobów
kloszowych (mniej wi´cej 600–400 p.n.e.) odnalezionym niegdyÊ przez archeologów przy ulicy Odr´bnej. Dodatkowy smaczek to wyst´pujàce tu i ówdzie na kartach ksià˝ki notatki angloj´zyczne, które
co prawda nie sà pisane angielszczyznà oxfordzkà,

ale dla poczàtkujàcych adeptów j´zyka ksi´cia Karola mogà byç przydatne.
Zdj´cia sà bez wàtpienia najmocniejszà stronà
publikacji. Ilustrujàce ksià˝k´ fotografie pokazujà
Wawer jak z przyjemnego snu. Wspania∏e uj´cia wawerskich jezior, lasów przesyconych szlachetnà grà
s∏onecznego Êwiat∏a, drzew powykr´canych niczym
zastygli w trakcie rzucania zakl´cia czarnoksi´˝nicy
z celtyckich legend czy wreszcie dzikiej zwierzyny
uwiecznionej w swoim naturalnym Êrodowisku przywodzà na myÊl plenery legend arturiaƒskich czy te˝
scenografi´ do Wagnerowskiego „PierÊcienia Nibelunga”. Równie wspania∏e sà zdj´cia przedstawiajàce ró˝ne oblicza wawerskiej architektury. W fotografiach ilustrujàcych Êwidermajery widaç wyraênie
dà˝enie do ukazania ich pi´kna w ca∏ej krasie. Ka˝dy ruch narz´dzi cieÊli i ka˝de pociàgni´cie farby
malarza zdobiàcego Êciany budowli zdajà si´ jeszcze raz rozgrywaç na naszych oczach, dom w stylu
tak ukochanym przez Micha∏a Andriollego o˝ywa niczym dotkni´ty wiosnà otaczajàcy go wawerski las
i... i wi´cej nie napisz´, nie chcàc wchodziç w parad´ mojej redakcyjnej kole˝ance, pani Dorocie
Choiƒskiej. Jak Rzym w czasach swej ÊwietnoÊci
prezentujà si´ na dalszych fotografiach rezydencje
najbogatszych mieszkaƒców Wawra i równie wspaniale jawià si´ budynki u˝ytecznoÊci publicznej.
Przyznaj´ szczerze, i˝ sam uwielbiam patrzeç w ten
sposób na naszà dzielnic´. Prawie codziennie space-

ruj´ w okolicy jeziora Torfy i Stawu Rajcy, s∏uchajàc
a to Beethovena, a to Lully’ego i przez pryzmat „Sonaty Âwiat∏a Ksi´˝ycowego” lub „Armidy” poznajàc naszà okolic´ na nowo. Jednak trudno mi jest oprzeç si´
wra˝eniu ˝e „Wawer. Tradycja i nowoczesnoÊç” to tylko pewna wizja, pobo˝ne ˝yczenie o wspania∏ej dzielnicy, która jest dopiero przed nami. OczywiÊcie, kto
zechce, mo˝e publikacj´ nabyç i napawaç si´ ilustrujàcymi jà zdj´ciami lub z dumà pokazywaç je znajomym zamieszka∏ym w innych cz´Êciach miasta, czy
te˝ szerzej kraju, mówiàc „Tak, to jest moja okolica”,
ale warto te˝ samemu w g∏owie dopisaç sobie aneks
uwzgl´dniajàcy tutejsze braki, chocia˝by po to, aby
zupe∏nie nie straciç kontaktu z rzeczywistoÊcià, którà
musimy moderowaç dla w∏asnego dobra (np. utrzymywanie lasów w czystoÊci czy obrona ich przed post´pujàcà barbarzyƒskà wycinkà). Trzeba te˝ pami´taç
aby forma naszego ˝ycia nie przeros∏a jego treÊci, jak
sta∏o si´ to w tej ksià˝ce i w ogóle dzieje si´ w ca∏ej
dzisiejszej literaturze i innych formach artystycznego
przekazu. W jednym z odcinków brytyjskiego serialu
satyrycznego „A bit of Fry & Laurie” aktor Stephen Fry
roztacza∏ przed widzami karykaturalnà wizj´ przysz∏oÊci Anglii, mówiàc, i˝ marzy o kraju pe∏nym „eleganckich samochodów pe∏nych radosnych ludzi...”, a nast´pnie z wyraênà powagà dodawa∏ „pe∏nych moczu
i wymiotów” (w tle jego kolega Hugh Laurie, póêniejszy odtwórca roli dr. House’a, intonowa∏ z koÊcielnà
manierà „Urine and vomit”). Pami´tajmy, aby dà˝yç
do takiej samej pe∏ni w duchu naszej dzielnicy, jak
i w jej zewn´trznym wyglàdzie, abyÊmy przypadkiem
nie stali si´ spe∏nieniem wizji Stephena Fry’a.
Tomasz A.J.C. Szymaƒski

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
1366
800 Mi´dzylesie
1352 1996 Miedzeszyn
1375 3250 RadoÊç
1341
755 Wawer

Cena
w PLN
390.000
890.000
1.621.000
1.650.000
498.000

Cena w PLN
900.000
890.000
630.000
690.000

Rok
1988
1985
1990

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
712
204
141

Rejon
RadoÊç
Marysin Wawerski
Falenica
Stara Mi∏osna

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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WYMARZONY WAWER
– co dzieci chcà zmieniç w Wawrze?
Przedszkolaki – uczestnicy sobotnich
zaj´ç na Stacji Falenica:
Basia, l. 3
„Marzy mi si´ Park Dinozaurów.
Nie boj´ si´ dinozaurów, sà ciekawe”.
Madzia, l. 5
„Na sta∏e powinien zagoÊciç cyrk.
Chcia∏abym do niego przychodziç
zawsze, przynajmniej raz w tygodniu. Tam gdzie mieszkam, na osiedlu Sadul, brakuje mi tak˝e placu
zabaw. Wymarzony by∏by taki jak
w Józefowie. Tam jest du˝o drabinek, pajàczków i innych atrakcji”.

Marysia, l. 6
„Od wiosny do jesieni powinno staç
w Wawrze weso∏e miasteczko. Tam
chcia∏abym mieç karuzel´, trampolin´ i dmuchane materace do skakania, samochody do je˝d˝enia na
torach wyÊcigowych. Moja ulubiona karuzela to taka z konikami.
Chcia∏abym te˝ prawdziwe kuce,
na których mog∏oby si´ jeêdziç”.
Fryderyk, l. 5
„Nie wiem. Mo˝e du˝o samochodów terenowych.”
Uczniowie I klasy SP nr 218 w Aninie
– podczas pleneru integracyjnego
z Warszawskim Nikiforem, Markiem
Kraussem, zorganizowanego przy Chacie z Pomys∏ami (25 maja):
Wiktoria, l. 7
„Wymarzony Wawer to Wawer latajàcy. Wszystko sobie pomaga.
Jest magicznie, baÊniowo”.

Patrycja, l. 3,5; Wiktor l. 5
„Marzy nam si´ centrum handlowe, ze sklepami odzie˝owymi
i Coffee Heaven. Powinno byç wi´cej kawiarni. Chcemy te˝ taki plac
zabaw jak w Józefowie”.

Marcel, lat 7
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Asia, l. 6
„Chcia∏abym mieç blisko plac zabaw i weso∏e miasteczko. ˚eby zawsze Êwieci∏o s∏oƒce i ˝eby by∏a blisko pla˝a”.
Alicja, l. 6,5
„Nie wiem. Wa˝ni sà przyjaciele
z podwórka i du˝o dzieci w otoczeniu”.
Micha∏, l. 8
„Powinno byç du˝o dzieci. Chcia∏bym te˝ super Weso∏e Miasteczko,
najbardziej lubi´ Zamek Strachu.
Dobre by∏yby nowe tereny do biegania i du˝o placów zabaw. Chcia∏bym te˝ du˝o parków i du˝o dróg
rowerowych”.

Hubert, lat 7

Antosia, l. 5
„Brakuje zielonych terenów do
biegania, takich bez Êmieci”.

Matylda lat. 7, Zosia lat. 7,5

Wiktoria, lat 7

Maciek, l. 7
„Wymarzony Wawer to lasy, niebo, trawy, czyli to, co jest. Ale jeszcze doskonalsze, super nowoczesne domy. Chcia∏bym, ˝eby by∏y
realizowane tu wynalazki. Np.
promieƒ mutacyjny, dzi´ki któremu wszyscy mogliby si´ sklonowaç, mieç chocia˝ jednego klona.
By∏oby super. Powinno byç
w Wawrze te˝ du˝o ∏adnych rysunków, które wisia∏yby na wieszakach albo Êcianach domów”.

Matylda, l. 7; Zosia l. 7,5
„Chcia∏ybyÊmy mieç ogródek
z kwiatami i motylami. Nie mamy
tego, bo mieszkamy w bloku (Marysin Wawerski). Wymarzony plac
zabaw: zje˝d˝alnia, huÊtawki, drabinki, Êcianka wspinaczkowa, siatka do wdrapywania si´ na zje˝d˝alni´”.
Hubert, l. 7
„Chcia∏bym du˝o zamo˝nych budynków i ˝eby wszystko by∏o jak
jeden ogromny park. Marzy mi
si´ te˝ wielki oÊrodek malarski,
do którego wszyscy przychodzà
i malujà”.
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zamierza przyczyniç si´
do co najmniej 10-procentowego wzrostu tej
liczby w ciàgu najbli˝szych 5 lat (2011–2016).
ONWF zosta∏a oficjalnie zarejestrowana w lutym 2011 roku, a ja wraz z mojà kole˝ankà Mariolà ju˝ w maju br., jako pierwsze i jedyne osoby z Polski (!), wzi´∏yÊmy udzia∏ w szkoleniu
prowadzonym przez Marko Kantaneva w Estonii.
Zdoby∏yÊmy tytu∏y ONW Trainer (Instruktor)
i ONW Coach (Trener). Mia∏yÊmy mo˝liwoÊç poznaç twórc´ oryginalnej techniki nordic walking
i trenowaç razem z nim!
Co do zasady, wszelkie szkolenia ONWF organizowane sà
przez regionalnych trenerów
w danym kraju. Tym bardziej jesteÊmy dumne z tego, ˝e uczy∏
nas sam Mistrz Marko Kantaneva
i osobiÊcie wr´czy∏ nam certyfikaty. Poza zdobytà w Estonii wiedzà, przywioz∏yÊmy do kraju pi´kne, oryginalne kije do nordic walkingu, które zaprojektowa∏ Marko
Kantaneva. Chodzi si´ z nimi znakomicie! Nie mog∏o te˝ zabraknàç
specjalnych pozdrowieƒ od Mistrza dla cz∏onków Grupy RadoÊç
Nordic Walking!
Ka˝dy z Was mo˝e staç si´ cz∏onkiem ONWF,
ka˝dy z Was mo˝e przy∏àczyç si´ do Grupy RadoÊç Nordic Walking! Osoby zainteresowane
uprawianiem nordic walkingu, a tak˝e dzia∏alnoÊcià ONWF – zapraszam na pokaz pierwszego
w Polsce filmu edukacyjnego, krótkà prezentacj´
techniki oraz godzinny marsz po Mazowieckim
Parku Krajobrazowym.
Zg∏oszenia i informacje: Jadwiga Figura,
email: jfigura5@wp.pl, tel. 883 972 232.

Trening z mistrzem nordic walkingu
Skàd tak naprawd´ pochodzi nordic walking
i kiedy powsta∏? Kto zaprojektowa∏ pierwsze
kije? Skàd wzi´∏a si´ nazwa „nordic walking”
i co dok∏adnie oznacza?
Na te pytania mo˝na znaleêç ró˝ne
odpowiedzi w ksià˝kach i internecie,
ale czy znajdziemy te w∏aÊciwe... Ja
postanowi∏am ich szukaç u êród∏a.
Ka˝dy entuzjasta nordic walkingu
chcia∏by wiedzieç o nim jak najwi´cej. Ja jestem takà w∏aÊnie entuzjastkà, sympatykiem, fankà, wielbicielkà, pasjonatkà... Moja wiedza
na ten temat jest bardzo rozleg∏a
i pochodzi z ró˝nych êróde∏: szkoleƒ,
literatury polskiej i zagranicznej, Internetu, wymiany informacji pomi´dzy instruktorami. Przez ostatnie 4
lata moja potrzeba posiadania wiedzy na temat nordic walkingu zosta∏a ju˝ prawie zaspokojona, ale pozosta∏o jeszcze
niespe∏nione od lat marzenie. Marzenie, by spotkaç mistrza, twórc´ techniki nordic walking
– Marko Kantaneva. To w∏aÊnie moja pasja
spowodowa∏a, ˝e odnalaz∏am kontakt do mistrza i postanowi∏am do niego napisaç. Pisa∏am
o nordic walkingu w Polsce, o Grupie RadoÊç
Nordic Walking, o warsztatach, które zorganizowa∏am razem z mojà kole˝ankà instruktorkà
– Mariolà B´dkowskà. W styczniu br. otrzyma∏am od Marko informacj´, ˝e powstaje mi´dzynarodowa organizacja World Original Nordic
Walking Federation (ONWF). Organizacja, która
jest pierwszà tego typu i jedynà na Êwiecie. Jej
cz∏onkami sà entuzjaÊci oraz instruktorzy nordic
walkingu z ca∏ego Êwiata.

Celem ONWF jest zach´canie ludzi do utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia
poprzez uprawianie marszu nordic walking. Realizujàc to przes∏anie, ONWF tworzy zasady do-

tyczàce charakterystycznych
cech nordic walkingu, prowadzi
badania naukowe oraz stawia
sobie za cel nauczanie oryginalnej techniki nordic walkingu.
ONWF s∏u˝y pomocà wszystkim zainteresowanym, poczàwszy od osób indywidualnych, poprzez kluby, organizacje fitness, organizacje publiczne, po krajowe i mi´dzynarodowe organizacje nordic walking. Cz∏onkami tej organizacji
mogà staç si´ wszyscy bez wzgl´du na wiek,
przynale˝noÊç etnicznà, kulturowà, poziom
sprawnoÊci fizycznej czy mo˝liwoÊci.
Uwa˝a si´, ˝e aktualna liczba osób uprawiajàcych nordic walking na Êwiecie wynosi oko∏o
14 milionów. ONWF, poprzez swoje dzia∏ania,

Klub Kultury „Marysin”

XV Wawerski Przeglàd Taƒca
Nowoczesnego ju˝ za nami!
W sobot´ 14 maja 2011 r. na hali
sportowej przy ul. Króla Maciusia 5
w Marysinie Wawerskim odby∏ si´
XV Wawerski Przeglàd Taƒca Nowoczesnego. Wzi´∏o w nim udzia∏ 485
uczestników w 36 zespo∏ach w 6 kategoriach wiekowych. Ciekawostkà
tegorocznego Przeglàdu by∏ zespó∏
w którym razem z dzieçmi taƒczyli
ich rodzice. Nagrody zwyci´zcom
wr´cza∏ Burmistrz Dzielnicy Wawer
Przemys∏aw Zaboklicki i Naczelnik
Wydzia∏u Kultury Miros∏awa Skoczeƒ. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiàtkowe medale XV Wawerskiego Przeglàdu
Taƒca Nowoczesnego.
A oto laureaci:
Kategoria do 6 lat
I – Smerfy z Przedszkola nr 264

12

II – zespó∏ z Przedszkola NUTKA ze Starej Iwicznej
III – Smyki z Przedszkola Integracyjnego nr 86
przy CZD
Kategoria 7–8 lat
I – zespó∏ Wawerki z SP nr 109

II – zespó∏ Spring z Prywatnej SP nr 92
III – zespó∏ Quick Boys z Dzieci´cej Akademi Artystyczno-J´zykowej „Quick”
Kategoria 9–10 lat
I – zespó∏ Womeniser z Prywatnej SP nr 92
II – zespó∏ Fantazja z SP nr 138
III – zespó∏ Cheerle Girls z Zespo∏u Szkó∏ Prywatnych nr 63
Kategoria 11–12 lat
I – zespó∏ Flow Dance z Akademi Taƒca i Teatru
im. Isadory Duncan
II – zespó∏ Shock Dance Marysin z Klubu Kultury Marysin
III – zespó∏ Alexia Dance Studio
Kategoria 13–15 lat
I – zespó∏ Kredance rozmiar L z Pa∏acu M∏odzie˝y
II – zespó∏ Fokus z Gimnazjum nr 103
III – zespó∏ Incognito z Klubu Kultury Zastów
Kategoria OPEN
I – zespó∏ Alexia Dance Studio z SP nr 109
Wszystkim zespo∏om i ich instruktorom serdecznie gratulujemy! Spotkamy si´ znów na XVI
Wawerskim Przeglàdzie Taƒca Nowoczesnego.
KKM
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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wawer w czerwcu
DLA DZIECI
● 8 czerwca (Êroda) godz. 10.30
„Woda – niebieskie z∏oto” – Klub Naszej Ziemi
zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na warsztaty
ekologiczno-plastyczne. Dzieci b´dà mia∏y okazj´
do przeprowadzenia wielu doÊwiadczeƒ z wodà. Prowadzenie – Marzena Dzierzba. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 27 czerwca – 29 lipca w godz. 8.00–16.00
„Lato w MieÊcie” – kuênia talentów. Zapraszamy
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym („0”–III kl.)
na zorganizowane zaj´cia prowadzone przez wykwalifikowanà kadr´ instruktorów z mo˝liwoÊcià wykupienia obiadu. Prosimy o wczeÊniejsze zapisy. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
SPOTKANIA, PROJEKCJE, WYK¸ADY
8 czerwca (Êroda), godz. 18.00
„Pegazy, psy, koty i inne” z cyklu „Âroda z poezjà”, przygotowanie – Grupa Poetycka Ogniwa, re˝yseria – Renata Lipiƒska-Kondratowicz. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.
● 8 czerwca (Êroda), godz. 11.40
Spotkanie z literatem i podró˝nikiem Krzysztofem
Dworczykiem pt. „Cuda natury”. W czasie spotkania
prelekcja i film autora. Organizator: Klub Kultury
„Anin”, ul. V Poprzeczna 13.
● 21 czerwca (wtorek), godz. 12.00
Projekcja filmowa „Oto My – SKRZATY I PLASTUSIE”- spotkanie podsumowujàce rok w sekcjach. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
●

WYSTAWY, WARSZTATY, KONKURSY
● 8 czerwca (Êroda)
Warsztaty plastyczne – wianki sobótkowe realizowane w ramach projektu „Pi´kna nasza Polska ca∏a”.
Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 10 czerwca (piàtek) godz. 18.00
Wernisa˝ prac malarskich Janiny KraÊnickiej. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 11 czerwca (sobota)
Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Z∏ote Pióro” –
rozstrzygni´cie konkursu, uroczyste wr´czenie nagród Laureatom. Miejsce i godzina zostanà podane
w terminie póêniejszym. Wst´p wolny. Organizator:
Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 13 czerwca (poniedzia∏ek), godz. 18.00
Wyst´p zespo∏u „Alex & Babki” – koncert jubileuszowy, „15/15 czyli prze˝yjmy to jeszcze raz...”. 15
piosenek nawiàzujàcych do 15 lat pracy zawodowej
p. Iwony Kie∏piƒskiej w KK „Aleksandrów”. S∏odki ju-

bileuszowy pocz´stunek. Wst´p wolny. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 13 czerwca (poniedzia∏ek), godz. 16.00
Wystawa rysunku i ceramiki oraz zakoƒczenie roku w sekcji plastyki, rys. sztalugowego i ceramiki
i bi˝uterii z koralików. Organizator: Klub Kultury
„Marysin”, ul. Korkowa 96.
● Do 15 czerwca (Êroda), do godz. 19.30
Przyjmowanie prac w Konkursie na limeryk o Marii
Sk∏odowskiej-Curie. Z okazji 100. rocznicy przyznania
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii polskiej uczonej
zapraszamy wszystkich do pisania. Konkurs odbywa
si´ w trzech kategoriach wiekowych: 13–16 lat, 17–19
lat, 20 lat i powy˝ej. Zainteresowanych odsy∏amy
do pobrania regulaminu ze strony www.kkzastow.com.
Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 15 czerwca (Êroda), godz. 18.30
Koncert gitarowy, galeria bi˝uterii – podsumowanie roku artystycznego w sekcjach: „Nauka gry
na gitarze” i „Tworzenie bi˝uterii”. Organizator: Klub
Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 16 czerwca (czwartek), godz. 18.30
„Audycja muzyczna” w wykonaniu uczestników
sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych
– uczniów pani Lucyny Affeltowicz. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 18 czerwca (sobota), godz. 13.00
„Ekologiczna bi˝uteria w barwach lata” – rodzinne
warsztaty tworzenia bi˝uterii. Zapraszamy m∏odszych
i starszych do projektowania i wykonania bransoletek,
naszyjników, kolczyków itp. IloÊç miejsc ograniczona,
zapisy do 15.06. Warsztaty prowadzi p. Kasia Ciecielàg.
Organizator: Klub Kultury „RadoÊç”, ul. Planetowa 36.
● 18 czerwca (sobota), godz. 17.00
Impreza pt. „Twarze Anina”. Otwarcie wystawy fotograficznej o ks. Jerzym Popie∏uszce – aniƒskim
wikariuszu. Wystawa czynna: 18–30.06.2011 r. 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.
● 18 czerwca (sobota), godz. 16.00
Koncert i pokaz taneczny zespo∏ów „Rokendrol ki”, „Rokendrolki bis”, „Incognito”- podsumowanie
roku artystycznego w sekcjach. Organizator: Klub
Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
● 19 czerwca (niedziela), godz. 13.00
Otwarcie wystawy ceramicznej prac dzieci i doros∏ych pt.: „Plastyczny Êwiat pokazany technikami
ceramicznymi”. Dorobek uczestników pracowni ceramicznej prowadzonej przez Hann´ Mrozowskà.
Mini warsztat ceramiczny towarzyszàcy wystawie –

wykorzystywanie faktur roÊlin w zdobieniu ceramiki.
Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 21 czerwca (wtorek), godz. 16.00
Koncert instrumentalny, galeria malarska - podsumowanie roku artystycznego w sekcjach: plastycznych, nauki gry na keyboardzie, klarnecie, pianinie, akordeonie. Organizator: Klub Kultury „Zastów”, ul. Lucerny 13.
IMPREZY PLENEROWE, INNE
● 9 czerwca (czwartek), godz. 10.30
Gimnastyka dla seniorów. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
12 czerwca (niedziela), godz. 14.00–20.00
Kolejka do Kultury. Przystanek Mi´dzylesie
Klinika „Budzik” – impreza charytatywna organizowana wspólnie z fundacjà Ewy B∏aszczyk „Akogo?” W programie wyst´p Roberta Gawliƒskiego
wraz zespo∏em „Wilki”, spotkanie z aktorami serialu „Ranczo”, loteria fantowa, wyst´py artystyczne
oraz aukcja na rzecz fundacji. Organizator: Urzàd
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. ˚egaƒska 1.
●

12 czerwca (niedziela), godz. 10.00
IX 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.
● 15 czerwca (Êroda), godz. 9.00
Piknik Artystyczny w ¸ucznicy, zapisy, tel. 22 612
62 44. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul.
W∏ókiennicza 54.
● 16 czerwca (czwartek) godz. 10.30
Gimnastyka dla seniorów. Organizator: Klub Kultury „Marysin”, ul. Korkowa 96.
● 17 czerwca (piàtek), godz. 17.30
„My lubimy Êpiewaç, taƒczyç” zakoƒczenie zaj´ç wokalno-tanecznych dzieci´cej grupy „Skowronki”. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul.
W∏ókiennicza 54.
● 18 czerwca (sobota) godz. 19.30
Zabawa taneczna – w sobotni wieczór, przy znakomitej muzyce na ˝ywo granej przez zespó∏ „Promile”, zapraszamy mieszkaƒców na zabaw´ tanecznà. Wst´p 20 z∏. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 19 czerwca (niedziela) godz. 14.00–18.00
Drugi Jarmark Aleksandrowski – Przy mi∏ej muzyce na terenie naszego Klubu b´dzie mo˝na urzàdziç
●

cd. na str. 15 ➽

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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Pomnik Marii Sk∏odowskiej-Curie
jest kontynuacjà pomys∏u sprzed
trzech lat, kiedy Dariusz Osiƒski wyrzeêbi∏ w glinie kopi´ przedwojennego motocykla Sokó∏ 600 i wypali∏ jà podczas nocy muzeów
w zak∏adach Norblina. Zesz∏oroczne Warszawskie Spotkania Ceramiczne tak˝e przyciàgn´∏y
t∏umy warszawiaków ciekawych performance’u litewskiego artysty Rytisa Konstantinaviciusa, który uczci∏
Rok Chopinowski glinianà
rzeêbà fortepianu Calisia.
– Lubi´ rzeêby w skali 1:1.
Sà wymagajàce w przygotowaniu, ale robià na oglàdajàcych niesamowite wra˝enie.
Wbrew pozorom pozostawiajà
sporo miejsca dla wyobraêni
i zapraszajà do interakcji – mówi Dariusz Osiƒski.
Wawerski ceramik najpierw
tworzy∏ projekt rzeêby w g∏owie, potem na papierze, a na koƒcu w glinie z domieszkà szamotu. Ma∏a Maria ma oko∏o 150 cm
wysokoÊci i jest podzielona na dwie cz´Êci. Rzeêba po wysuszeniu b´dzie wypalona w temperaturze 1000 st. C, pokryta tlenkami metali, a nast´pnie wypalona raz jeszcze w 1100 st. C.

Gliniana Marysia
Wawerski artysta Dariusz Osiƒski uczci Rok
Marii Sk∏odowskiej-Curie i wyrzeêbi w swojej
pracowni w Marysinie ceramicznà figur´ noblistki. Rzeêba ma postaç kilkuletniej dziewczynki
z tornistrem i naczyniem laboratoryjnym. Warszawiacy
zobaczà pomnik po raz
pierwszy 11 czerwca 2011
roku podczas 7. Warszawskich Spotkaƒ Ceramicznych na terenie Centrum
Promocji Kultury przy ul.
Podskarbiƒskiej 2.
– Pracuj´ nad ceramicznà
rzeêbà, która jest pusta
w Êrodku. To trudne zadanie
pod wzgl´dem technicznym,
poniewa˝ gliniane Êcianki
trzeba utrzymywaç w wilgoci przez ca∏y czas tworzenia.
JeÊli przemocz´ Êcianki rzeêby, nast´pnego dnia
mog´ jà zastaç z∏o˝onà jak namiot po wyj´ciu
masztów – mówi Dariusz Osiƒski, który pracuje
i mieszka w Wawrze od urodzenia. Jest prezesem Zwiàzku Ceramików Polskich, organizatorem 7. Warszawskich Spotkaƒ Ceramicznych.

Ods∏oni´cie rzeêby b´dzie jednà z atrakcji 7.
Warszawskich Spotkaƒ Ceramicznych rozpoczynajàcych si´ o godz. 11.00 w Centrum Promocji
Kultury Dzielnicy Praga-Po∏udnie. – Szczególnie
spodoba si´ ma∏ym warszawiakom – dodaje autor.
Poza rzeêbà Marii Skodowskiej-Curie, warszawiacy zobaczà prace 60 twórców z ca∏ej Polski.
Zwiàzek Ceramiki Polskiej przygotowa∏ wystaw´
ceramiki na wodzie, prezentacj´ Wirtualnego Muzeum Ceramiki, pokaz ceramiki monumentalnej
warszawskiej rodziny GrzeÊkiewiczów, warsztaty
lepienia i toczenia w glinie, malowania ceramiki,
uk∏adania mozaiki dla doros∏ych i dzieci, wystaw´ prac plenerowych „Decentryzm w Ceramice”
oraz niespodzianki dla ma∏ych warszawiaków.
B´dzie te˝ mo˝na zobaczyç, jak dzia∏a piec polowy, kupiç prace prosto od artystów, a na zakoƒczenie wziàç udzia∏ w sympozjum „Tradycja
i wspó∏czesnoÊç w ceramice polskiej”, na którym referaty wyg∏oszà pracownicy naukowi Instytutu Ceramiki i Materia∏ów Budowlanych, Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie.
7. Warszawskie Spotkania Ceramiczne
Sobota, 11 czerwca 2011, godz. 11.00
Centrum Promocji Kultury Dzielnicy
Praga-Po∏udnie, ul. Podskarbiƒska 2
Wst´p wolny
Anna Bulloff

Trzech tenorów w Falenicy
Falenickie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na
jubileuszowà – 10. ju˝ edycj´ Falenickich Koncertów Letnich. Inauguracjà sezonu b´dzie uroczysty
koncert nawiàzujàcy do tradycji popularnych falenickich gal. W dniu 26 czerwca na scenie letniej
przed koÊcio∏em parafialnym (ul. Bartoszycka
39/41), z towarzyszeniem orkiestry wystàpi
trzech znanych tenorów: Dariusz Stachura, Pawe∏
Ska∏uba i Adam Zdunikowski. Mamy nadziej´, ˝e
ta sprawdzona ju˝ od wielu lat formu∏a koncertu,
wypracowana przez s∏ynnych Luciano Pavarottiego, Plácida Dominga i José Carrerasa, sprawdzi
si´ i tym razem. Zapraszamy na godz. 19.15.
W wykonaniu trzech tenorów us∏yszymy m.in.
najs∏ynniejsze pieÊni neapolitaƒskie oraz popularne arie kompozytorów w∏oskiego bel canta,
w tym „Una furtiva lagrima” z „Napoju mi∏osne-

go” Gaetano Donizettiego, „E lucevan le stelle”
z „Toski” i „Nessun dorma” z „Turandot” Giaccomo Pucciniego.
Dodatkowà, niepowtarzalnà atrakcjà b´dzie
wielka wystawa malarstwa okresu mi´dzywojennego, szczególnie interesujàca dla koneserów
i kolekcjonerów.
Na kolejne koncerty w cyklu zapraszamy jak
zwykle w lipcu, sierpniu i wrzeÊniu. 10 i 24 lipca
oraz 7 sierpnia koncertowaç b´dà w Falenicy
wybitni muzycy m∏odego pokolenia – laureaci I nagród mi´dzynarodowych konkursów muzycznych. Gospodarzami i wykonawcami dalszych trzech koncertów w jubileuszowym cyklu,
planowanych na 28 sierpnia, 11 i 25 wrzeÊnia,
b´dà faleniccy muzycy, szczególnie lubiani przez
naszà publicznoÊç.

KARAN

pedagogiczno-psychologiczne wspierajà proces
wychowawczy i rozwojowy dzieci.
Obecnie serdecznie zapraszamy dzieci na akcj´ „Lato w MieÊcie” odbywajàca si´ w lipcu.
Zapisy zacznà si´ od czerwca 2011 roku.
Zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze, rozwojowe, tematyczne, konsultacje psychologiczne
i pedagogiczne odbywajà si´ od poniedzia∏ku do
piàtku w godzinach od 14.00 do 18.00.
Program realizowany w Êwietlicy adresowany
jest do dzieci w wieku 6–16 lat. W ramach prowadzonego programu proponujemy:
- zaj´cia socjoterapeutyczne, edukacyjne, sportowe;
- warsztaty twórcze w tym: plastyczne, teatralne, taneczne;

Âwietlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN przy ul.
KoÊciuszkowców 80 jest jednà z wielu placówek
prowadzonych przez Stowarzyszenie na terenie
Warszawy. Dzia∏alnoÊç Êwietlicy jest znana spo∏ecznoÊci lokalnej zamieszkujàcej Dzielnic´ Wawer od kilkunastu lat.
Program realizowany w placówce zak∏ada organizacj´ czasu wolnego poprzez zaj´cia opiekuƒczo-wychowawcze, rozwojowe oraz tematyczne. Prowadzone poradnictwo i konsultacje
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W 2005 r. Gala zgromadzi∏a szeÊciu tenorów
W imieniu Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego serdecznie zapraszam.
Aleksandra Chwedorowicz
Wi´cej informacji na naszej stronie pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/193
- pocz´stunek;
- pomoc w odrabianiu lekcji;
- organizacj´ akcji „Lato w MieÊcie” i „Zima
w MieÊcie” oraz spotkaƒ okolicznoÊciowych;
- wycieczki krajoznawcze;
- wyjÊcia do kina, teatru;
- poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne
adresowane do dzieci oraz ich rodziców bàdê
opiekunów.
Udzia∏ w programie Êwietlicy jest BEZP¸ATNY.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci.
Âwietlica Socjoterapeutyczna
Stowarzyszenia KARAN
ul. KoÊciuszkowców 80, tel. 668 945 401
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w∏asne stanowisko z wyprzeda˝à rzeczy nam niepotrzebnych, a mogàcych ucieszyç innych. Zapraszamy. Wst´p wolny. Organizator: Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 20 czerwca (poniedzia∏ek) godz. 17.00
Zakoƒczenie roku klubowego – doroczne spotkanie
uczestników pracy w klubie, ale i nie tylko, równie˝
wszystkich zaprzyjaênionych i sympatyków. Wystàpià
zespo∏y „Alex i Babki” oraz „Balladynki”. Organizator:
Klub Kultury „Aleksandrów”, ul. Samorzàdowa 10.
● 21 czerwca (wtorek), godz. 12.00–19.00
„Âwi´to muzyki”. Akcja artystyczna w Falenicy,
wspó∏praca: Falenickie Towarzystwo Kulturalne, Kinokawiarnia Stacja Falenica. Organizator: Klub Kultury „Falenica”, ul. W∏ókiennicza 54.

●

Spotkanie z fizykoterapeutkà, panià Beatà Pecarz
z cyklu „Po zdrowie do biblioteki” pt. „Choroby
zwyrodnieniowe”: (15.06. godz. 16.30) Czytelnia
Naukowa nr XIII, ul. Trawiasta 10.

Lekcje biblioteczne:
● Realizacja projektu edukacyjnego pt. „Je˝ycjada
– ksià˝ki pe∏ne ˝yciowych wartoÊci” w kl.
IV–V SP – lekcja biblioteczna, Oddzia∏ dzieci´cy,
Anin, ul. Trawiasta 10;
● Prowadzenie lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków oraz uczniów kl. I – VI SP, Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10;
● Lekcja biblioteczna „Magia nocy Êwi´tojaƒskiej”
(20.06, godz. 10.30) Wypo˝yczalnia Nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10.

Pogadanki:
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksià˝ki: 6.06.2011
i 20.06.2011. Biblioteka G∏ówna, ul. Trawiasta 10;

G∏oÊne czytanie:
● „Ca∏y Wawer czyta dzieciom” – g∏oÊne czytanie
dzieciom w ramach ogólnopolskiej akcji „Ca∏a
Polska czyta dzieciom” (10.06.11 r., godz. 11.00
– piàtek), czyta Ewa Chotomska. Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10;
● „Co pe∏za i hasa po polach i lasach?” – zagadki
na podstawie ksià˝ki Lecha Konopiƒskiego – czytanie dzieciom, wiek do 7 lat (10.06, godz.
10.30). Wypo˝yczalnia Nr 59, Marysin Wawerski,
ul. Króla Maciusia 10;
● „Czytanie na drugie Êniadanie” Bajki afrykaƒskie
(17.06, godz. 10.30). Wypo˝yczalnia Nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10;
● Czytanie dzieciom: Francesca Simon „Koszmar ny Karolek i z∏owrodzy wrogowie” w piàtki
(10.06, 24.06) godz. 13.00 Wypo˝yczalnia
Nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32;
● G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „W 80 dni dooko ∏a baÊni” – Saviour Pirotta. Oddzia∏ dzieci´cy,
Anin, ul. Trawiasta 10:
- 7.06.2011 r., godz. 13.00 – „Cz∏owiek z Ksi´ ˝yca” – opowieÊç z Argentyny;
- 10.06.2011 r., godz. 16.30 – „Dochowanie tajemnicy” – opowieÊç z Sudanu;
- 14.06.2011 r., godz. 13.00 – „Skarb mnicha”
– opowieÊç z Chile;
- 17.06.2011 r., godz. 16.30 – „Bia∏e kamyki” –
opowieÊç z Etiopii;
- 21.06.2011 r., godz. 13.00 – „Liczenie kur -

Prace remontowe w wawerskiej siedzibie fundacji Akademia Promocji Dzieci na ul. ˚wanowieckiej 49 wcià˝ trwajà. Trzeba podkreÊliç, ˝e sà one
prowadzone w trakcie naszej codziennej pracy.
Szykujemy stopniowo otwarcie strzelnicy na
broƒ pneumatycznà. Nied∏ugo otwarte zostanà
dwa tory, gdzie b´dzie mo˝na próbowaç swych si∏
w strzelaniu z broni pneumatycznej. Otwarcie
strzelnicy ju˝ nied∏ugo, wi´c wszyscy zainteresowani – szczególnie z okolic Wawra – mogà zadawaç swoje pytania dotyczàce tego przedsi´wzi´cia
piszàc na adres academy@academy.pl, bàdê bezpoÊrednio pod numerem telefonu (22) 872-94-64.
Przygotowywana do u˝ytku jest tak˝e sala wyk∏adowa, w której odbywaç si´ b´dà nie tylko szkolenia naszych pracowników, ale przede wszystkim
szkolenia dla uczestników projektów fundacyjnych,
zaj´cia z wyk∏adowcami z dziedzin naukowych powiàzanych z funkcjonowaniem fundacji. Ca∏y czas
poszukujemy darczyƒców, którzy majà mo˝liwoÊç

darmowego przekazania fundacji wszelkiego rodzaju sprz´tu biurowego (biurka, krzes∏a, fotele, komputery, kserokopiarka, drukarki komputerowe itp.).
Ju˝ nied∏ugo otwarta zostanie u nas tak˝e si∏ownia. Sprz´t, który posiadamy, nie jest co
prawda wystarczajàcy, jednak liczymy na pomoc ludzi dobrej woli, którym zale˝y na zdrowym rozwoju osób niepe∏nosprawnych.
Powstajà równie˝ nowe stanowiska pracy dla
kolejnych pracowników. W ich sk∏ad wchodziç b´dà miejsca dla pracowników umys∏owych, researcherów, dziennikarzy i PR-owców, a tak˝e dla przysz∏ej rozbudowanej kadry administracyjnej oraz
osób dzia∏ajàcych przy konkretnych projektach.
Szukasz pracy odpowiadajàcej twojej osobowoÊci i jesteÊ osobà niepe∏nosprawnà? Czekamy na Ciebie na ˚wanowieckiej 49 w Wawrze
w Warszawie, tel. 22 872-94-64, adres e-mail:
academy@acdemy.pl.
Maciej ¸opuszyƒski

OFERTA KULTURALNA BIBLIOTEKI
Wystawy:
● Wystawa „Âwidermajer pod sosnami” – fotografie Marty Âli˝ewskiej. Wypo˝yczalnia Nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32;
● Wystawa pt. „WieÊ polska w malarstwie” Biblioteka G∏ówna – Czytelnia Naukowa ul. Trawiasta 10, „Galeria Na Trawiastej”;
● Wystawa prac Walerego Âle˝uka: pejza˝e, martwe
natury (olej i akwarela). Biblioteka G∏ówna, Anin ul.
Trawiasta 10, „Galeria Na Trawiastej”, Wypo˝yczalnia Nr 59, Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10;
● Rok Czes∏awa Mi∏osza z okazji 100. rocznicy urodzin
– wystawa poÊwi´cona twórczoÊci poety, Biblioteka
G∏ówna, Wypo˝yczalnia Nr 87, ul. Trawiasta 10;
● Micha∏ Elwiro Andriolli – Ilustracje do „Pana Ta deusza”, Biblioteka G∏ówna, Czytelnia Naukowa
nr XIII, ul. Trawiasta 10, „Galeria Na Trawiastej”.
Spotkania z pisarzami:
● Piàte spotkanie z cyklu „Mowy okolicznoÊciowe
i ich znaczenie w naszym ˝yciu”. 18.06.2011,
godz. 18.00. Moderatorem spotkania jest Bogdan
Falicki, poeta, animator kultury. Wypo˝yczalnia
Nr 121, Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 1.
●

czaków” – opowieÊç z Egiptu;
- 24.06.2011 r., godz. 16.30 – „Wieczerza dla
wszystkich” – opowieÊç z Somalii;
- 28.06.2011 r., godz. 13.00 – „Przyjaciel króla” – opowieÊç z Tunezji.
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:
● 9, 16, 30 czerwca (czwartek, godz. 11.00).
Warsztaty plastyczne:
● „Brykajàce Maluszki” – zaj´cia ruchowe dla dzie ci wieku 1–3 lata – ka˝dy wtorek, godz. 14.30–
–15.15. Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku
5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30. Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
● „Maluchy na Bl´kitnej” – zaj´cia dla dzieci
w wieku 1,5–3 lat, we wtorki godz 10.30. Prowadzàce: Marta Rostek i Anna Gruszczyƒska. Wypo˝yczalnia Nr 26, Wawer, ul. B∏´kitna 32.
Konkursy/ Testy/Quizy:
● 1. Konkurs filmowy dla m∏odzie˝y w wieku 13–25
lat pt. „To fascynujàca ksià˝ka...”. Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Konkurs czytelniczy – krzy˝ówka dla dzieci
w wieku 7–9 lat na podst. ks. „W kraju kangurów
i misia koali” Mary Pope Osborne, Oddzia∏ dzieci´cy, Anin, ul. Trawiasta 10.
● Konkurs wiedzy o Michale Elwiro Andriollim „I Ty
zostaw swój Êlad”. Czytelnia Naukowa nr XIII, ul.
Trawiasta 10 (termin do 30.06.2011).
Inne:
Kursy komputerowe dla seniorów – dzia∏ania Biblioteki przeciw wykluczeniu informatycznemu
i spo∏ecznemu osób starszych, Biblioteka G∏ówna, Trawiasta 1 i Wypo˝yczalnia 121 (kawiarenka
internetowa).
èród∏o:
Wydzia∏ Kultury Urz´du Dzielnicy Wawer

●

Projekt
Remont w Akademi Promocji Dzieci „Absolwent”
fundacji Akademia Mo˝liwoÊci
Na poczàtku kwietnia Akademia Mo˝liwoÊci
zawar∏a z Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów porozumienie o wspó∏pracy.
Pierwszym efektem tego porozumienia jest decyzja o zatrudnieniu przy fundacyjnych projektach na okres wakacji kilku m∏odych ludzi, absolwentów TPD Helenów. „Projekt Absolwent”
w swych za∏o˝eniach i zamiarach ma kszta∏towaç postawy i umiej´tnoÊci przedsi´biorcze.
Wszystko to w ciàgu kilku miesi´cy pracy plus
kolejne kilka miesi´cy monitorowania i pomocy
naszym podopiecznym.
Maciej ¸opuszyƒski
Wi´cej informacji na ten temat znajdà Paƒstwo na stronie internetowej „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” pod adresem: http://www.wiado
moscisasiedzkie.pl/news/110/n/220
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przedszkolnych, mali artyÊci majà te˝ sukcesy poza przedszkolem. W roku szkolnym 2010/2011
Groszki wytaƒczy∏y i wyÊpiewa∏y:
• I miejsce na Wawerskim Konkursie PieÊni
Patriotycznej zorganizowanym przez Szko∏´
Podstawowà nr 124 w Warszawie;

Wspania∏e Groszki
W przedszkolu Integracyjnym Nr 86 przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie od kilku lat
dzia∏a zespó∏ „Groszki”. Jest to jedna z form
wspierania i rozwijania uzdolnieƒ i zainteresowaƒ
dzieci o predyspozycjach taneczno-wokalnych.
Podczas zaj´ç zespo∏u przedszkolaki poznajà
taƒce, piosenki, przyÊpiewki z ró˝nych regionów
Polski i innych krajów, utwory patriotyczne i dzieci´ce. Dzieci bardzo ch´tnie uczà si´ trudnych
uk∏adów choreograficznych i d∏ugich tekstów
piosenek. Instruktorkami zespo∏u sà nauczycielki
z przedszkola. Przygotowania i próby zespo∏u
odbywajà si´ w ramach zaj´ç dodatkowych. Wyst´py „Groszków” uÊwietniajà wiele uroczystoÊci

• I i II miejsce w Dzieci´cym Festiwalu Kultury
Ludowej „J´drzejowa Nuta” zorganizowanym przez Szko∏´ Podstawowà nr 114 z Oddzia∏ami Integracyjnymi im. J´drzeja Cierniaka
na warszawskim Targówku;
• I miejsce na Przeglàdzie Piosenki Dzieci´cej
i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”.
„Groszki” zapraszane sà na goÊcinne wyst´py
w ramach ró˝norodnych imprez organizowanych
na terenie Warszawy. Bra∏y udzia∏ mi´dzy innymi
w otwarciu I Wawerskiej Gie∏dy Programów Edukacji Kulturalnej. Ka˝demu wyst´powi towarzyszy
zawsze odrobina tremy i ogromna satysfakcja.
Aplauz widowni i s∏owa uznania sà najlepszà nagrodà dla tych utalentowanych aktorsko, wokalnie
i roztaƒczonych dzieci.
Ewa ˚ebrowska

Sukcesy recytatorów z ul. Poezji 5 Matematyka
Uczniowie ze Szko∏y Podstawowej Nr 76 nale˝à niewàtpliwie do utalentowanych w ró˝nych dziedzinach. Âwiadczà o tym liczne sukcesy odniesione w konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz w zawodach sportowych. Mocnà stronà uczniów klas IV–VI jest
recytacja poezji, stàd pasmo sukcesów na niwie recytatorskiej w bie˝àcym roku szkolnym.
Oto niektóre z nich...
Zosia Kamiƒska, uczennica kl. VIb, swój talent recytatorski potwierdzi∏a, zdobywajàc tytu∏
finalistki w Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej „Us∏ysz, Panie moje s∏owa” oraz II miejsce
w Dzielnicowym Konkursie Poezji Patriotycznej
„Drogi Polaków do Niepodleg∏oÊci”. Do sukcesów nale˝y równie˝ III miejsce Mai Erhard z klasy IVa w Dzielnicowym Konkursie Poezji „Âmie-

chu mi trzeba” za wyÊmienità recytacj´ wiersza
Wandy Chotomskiej „Makaron”. Tradycjà szko∏y
sta∏ si´ liczny udzia∏ uczniów w dzielnicowym
konkursie „Warszawska Syrenka”, w którym Kamila Paw∏owska z klasy Va zdoby∏a wyró˝nienie. To wielki sukces, z którego jesteÊmy ogromnie dumni. W VIII edycji Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj, majowa
jutrzenko” dla uczczenia rocznicy Konstytucji
trzeciego maja uczniowie: Maja Erhard z kl IVa
i Czarek Cichoniec z klasy Va zakwalifikowali si´
do fina∏u tego konkursu.
Gratulujemy sukcesów uczniom, ale tak˝e
i nauczycielom, którzy przygotowali uczniów
tych do konkursów: pani Monice Seredyn i pani
Marii Niemczyk.
Red.

Zapraszamy do bezp∏atnych punktów
przedszkolnych w Weso∏ej i Wawrze
JesteÊmy organizacjà pozarzàdowà powsta∏à
w 2007 r. G∏ównà przes∏ankà powo∏ania naszej
fundacji by∏a ch´ç realizacji zadaƒ z zakresu promowania i tworzenia jak najlepszych warunków
dla rozwoju dzieci, prowadzenia badaƒ z zakresu

potrzeb edukacyjnych spo∏ecznoÊci lokalnych,
analizy szans oraz barier spo∏ecznych w kontekÊcie ca∏o˝yciowej edukacji. Naszà misjà sta∏o si´
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat, niwelowanie zagro˝eƒ zwiàza-
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nych z nierównym dost´pem do oÊwiaty, nierównà dystrybucjà szans oraz – wynikajàcym z nich
– problemem marginalizacji spo∏ecznej. Do tej pory uda∏o nam si´ utworzyç cztery publiczne bezp∏atne punkty przedszkolne, które z powodzeniem
funkcjonujà w Êrodowiskach lokalnych trzech
warszawskich dzielnic: Weso∏ej („Weso∏a Pszczó∏ka”, ul. Armii Krajowej 39 – przy SP171 i „Weso∏y Puchacz”, ul. Krótka 1 – przy ZS94), Wawra
(„Z∏ota Rybka”, ul. Wolna 36/38 – przy SP216)
oraz Woli („Dumny RyÊ”, ul. Elekcyjna 21/23 –
przy ZS65). ¸àcznie naszà ofertà opiekuƒczo-edukacyjnà obj´tych jest obecnie 78 dzieci. Skorzystaç z niej mo˝e ka˝de dziecko z przedzia∏u wiekowego 3–5 lat, które nie jest obj´te regularnà edukacjà przedszkolnà i którego rozwój psychofizyczny umo˝liwia prawid∏owy proces wychowania
i kszta∏cenia w grupie. W ka˝dym z naszych punktów zaj´cia prowadzi dwuosobowa kadra, w tym
jeden wykwalifikowany nauczyciel wychowania
przedszkolnego. Pracujemy przez 11 miesi´cy
w roku, od poniedzia∏ku do piàtku, pi´ç godzin

da si´ lubiç!

Uczennice Szko∏y Podstawowej Nr 76 w Warszawie: Zuzanna Matuszewska i Marysia Ka∏uska
z klasy IVa udowodni∏y, ˝e sà z matematykà za pan
brat zajmujàc I miejsce w mi´dzydzielnicowym
konkursie matematycznym „Pitagoras”. Zuzia i Marysia sà równie˝ laureatkami III miejsca w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Olimpus”.
Kolejny sukces matematyczny ma na swoim koncie Zuzia Matuszewska – laureatka I miejsca, która
zdoby∏a maksymalnà liczb´ punktów w mi´dzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur
2011” Osiàgni´cia te cieszà tym bardziej, ˝e zadania konkursowe sà bardzo trudne i wymagajà du˝ej
wiedzy oraz logicznego myÊlenia. Uczennice do
konkursu przygotowa∏a pani El˝bieta Szymanowicz.
Gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów.
Monika Seredyn
dziennie, w trakcie których realizujemy podstaw´
programowà wychowania przedszkolnego. W∏aÊciwe wype∏nianie przez naszà kadr´ zadaƒ edukacyjnych nadzorowane jest przez dyrektora pedagogicznego pe∏niàcego jednoczeÊnie rol´ doradcy
– metodyka oraz nadrz´dnie – przez Mazowieckie
Kuratorium OÊwiaty. ChcielibyÊmy, by nasze punkty przedszkolne by∏y szansà dla tych ma∏ych
mieszkaƒców Wawra i Weso∏ej, którzy – z ró˝nych
powodów – edukacjà przedszkolnà nie sà w ogóle obj´ci, w tym stanowi∏y alternatyw´ dla tych rodziców, których dzieci nie dosta∏y si´ do przedszkoli, a którzy niekoniecznie widzà w swoich rodzinnych bud˝etach miejsce na op∏aty zwiàzane
z korzystaniem z niepublicznych placówek przedszkolnych. W naszych punktach przedszkolnych
od wrzeÊnia 2011 r. sà jeszcze wolne miejsca.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu z warszawskim biurem Fundacji Edukacja dla Przysz∏oÊci – ul. Pu∏awska
28/64, 02-512 Warszawa, tel./fax: 22 646 34 14
oraz 510 254 868 lub piszàc na adres e-mail:
s.krajewska@fundacjaedukacja.pl.
Sylwia Krajewska
Koordynator sieci przedszkoli
Fundacja Edukacja dla Przysz∏oÊci
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Z¸OTA MASKA po raz kolejny dla Teatru KOT
W drog´ na XV Ogólnopolski Festiwal Teatrów
Szkolnych „Maska 2011” w Che∏mie wybieraliÊmy si´ z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony
rodzi∏ si´ w nas niepohamowany entuzjazm,
zwiàzany z poprzednimi sukcesami na Masce
i mo˝liwoÊcià zaprezentowania swoich umiej´tnoÊci na najwi´kszej scenie lubelskiej. Z drugiej
zaÊ strony ÊwiadomoÊç, ˝e po poprzednich osiàgni´ciach na tym festiwalu poprzeczka zosta∏a
postawiona naprawd´ wysoko. W tym roku na
che∏mskiej scenie prezentowa∏yÊmy spektakl
„Nieobecni” autorstwa i w re˝yserii Julii Kotarskiej-Rekosz, oparty na fragmentach dzie∏ Anthony'ego De Mello oraz Erica-Emmanuela Schmitta.

Spektakl dojrza∏y, opowiadajàcy o indywidualizmie i sposobach odnajdowania samego siebie
w dzisiejszych czasach.

Tu˝ po wyst´pie na naszych twarzach zagoÊci∏a
radoÊç, wyra˝ana poprzez ∏zy i emanujàce z nas
emocje. Gdy wieczorem dotar∏a do nas wiadomoÊç, ˝e sceny z naszego spektaklu zaprezentowane zostanà na gali fina∏owej, byliÊmy uradowani
faktem, ˝e mamy mo˝liwoÊç, aby po raz kolejny
wystàpiç na deskach Che∏mskiego Domu Kultury.
Wieczorem, tu˝ po gali fina∏owej nastàpi∏o og∏oszenie wyników, przed którym czuliÊmy jedynie rosnàcà niepewnoÊç. Nie byliÊmy w stanie utrzymaç
emocji na wodzy, gdy dowiedzieliÊmy si´ o pierwszej nagrodzie i Z∏otej Masce, która by∏a ju˝ drugà
z kolei wygranà na Masce.
Karolina Konarska

cych i miernictwa. W 1955 roku rozpocz´to budow´ nowej siedziby Instytutu, do której Instytut zosta∏ przeniesiony w 1958 roku i w której znajduje si´ obecnie.
W latach 1952-1956 nastàpi∏ szybki rozwój Instytutu. Powsta∏y nowe zak∏ady, zajmujàce si´ zagadnieniami elektroakustyki, telegrafii, komunikacji mikrofalowej, propagacji fal, budownictwa ∏àcznoÊci
oraz techniki i organizacji poczty. Lata siedemdziesiàte by∏y okresem szybkiego wzrostu potencja∏u
i znaczenia Instytutu. W latach tych nastàpi∏o cz´Êciowe otwarcie na zachodnie technologie, przeznaczono znaczne Êrodki na rozwój przemys∏u telekomunikacyjnego w kraju, a Instytut sta∏ si´ koordynatorem i g∏ównym wykonawcà ogólnopolskich przedsi´wzi´ç badawczo-rozwojowych.
Obecnie Instytut ¸àcznoÊci – Paƒstwowy Instytut
Badawczy jest nowoczesnà placówkà badawczo-rozwojowà, zatrudniajàcà oko∏o 250 osób, w tym zespo∏y
naukowców i specjalistów o wysokich kompetencjach
w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych.
W wyniku prac badawczych ka˝dego roku powstaje w Instytucie oko∏o 200 publikacji, w tym monografie, artyku∏y w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz referaty na konferencje naukowe. Instytut regularnie wydaje Raporty. Wydane do tej pory Raporty by∏y poÊwi´cone zagadnieniem rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego, zagadnieniom regulacyjnym w telekomunikacji, rozwojowi rynku us∏ug telekomunikacyjnych i pocztowych, wykorzystania Internetu w Polsce oraz telematyce transportu.
Pracownicy Instytutu i zespo∏y naukowe
zdobywajà wiele nagród i wyró˝nieƒ za prace
w dziedzinie telekomunikacji. Ostatnio z∏oty
medal na 22. Mi´dzynarodowej Wystawie
Wynalazków, InnowacyjnoÊci i Technologii
ITEX 2011 w Kuala Lumpur w Malezji zdoby∏o urzàdzenie TBA160. TBA160 to nowa generacja urzàdzenia do kontroli baterii telekomunikacyjnych systemów zasilajàcych. WczeÊniej
urzàdzenie to zosta∏o nagrodzone srebrnym medalem na 39. Salon International des Inventions Geneve. Na tej samej imprezie zdoby∏o równie˝ medal
Association „Russian House for International Scientific and Technology Cooperation”.
W Instytucie dzia∏a laboratorium wzorcowania i kalibracji przyrzàdów z dziedziny telekomunikacji.
W marcu 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Instytut ¸àcznoÊci uzyska∏ tytu∏ Europrodukt za specjalistyczne us∏ugi wzorcowania/kalibracji aparatury
pomiarowej dla szerokiej gamy podmiotów gospodarczych. Patronami konkursu byli Ministerstwo Go-

spodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsi´biorczoÊci. Oprócz wzorcowania i kalibracji przyrzàdów laboratorium utrzymuje atomowy wzorzec skali czasu s∏u˝àcy do synchronizacji urzàdzeƒ elektronicznych.
Instytut ¸àcznoÊci wspó∏pracuje z wieloma znaczàcymi organizacjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, przedsi´biorstwami oraz administracjà
paƒstwowà ró˝nego szczebla. Wspó∏praca ta polega
na realizacji wspólnych projektów badawczych krajowych i europejskich, prac o charakterze doradczym
i eksperckim przede wszystkim na rzecz administracji
oraz wykonywaniu prac o charakterze badawczo-rozwojowym na zlecenia podmiotów gospodarczych.
Instytut mo˝e si´ poszczyciç wieloma interesujàcymi projektami, m.in. In˝ynieria Internetu Przysz∏oÊci, którego celem jest opracowanie metodyki dla
ewolucyjnego zastàpienia w sieci krajowej obecnej
wersji Internetu oraz stworzenie Êrodowiska krajowej
sieci testowej dla Internetu Przysz∏oÊci. Poza tym
projekt EDFAS, którego celem jest opracowanie
systemu umo˝liwiajàcego zdalne monitorowanie
parametrów ˝yciowych ludzi starszych i niepe∏nosprawnych (2009–2011), czy projekt EfficienSea
s∏u˝àcy poprawie stanu Êrodowiska Morza Ba∏tyckiego ze szczególnym uwzgl´dnieniem ochrony Êrodowiska i bezpieczeƒstwa ˝eglugi.
Instytut ¸àcznoÊci prowadzi równie˝ specjalistyczne szkolenia, w których posiada szesnastoletnie doÊwiadczenie. Prowadzone sà szkolenia z zakresu wspó∏czesnej telekomunikacji, technik informacyjnych, informatyki, negocjacji, metod arbitra˝u, mediacji, strategii gier rynkowych, regulacji komunikacji elektronicznej, prawa telekomunikacyjnego, poczty, pozyskiwania Êrodków i promocji projektów unijnych.
W∏odzimierz Zalewski

Instytut ¸àcznoÊci
Instytut ¸àcznoÊci to placówka naukowa, która ma ju˝
ponad 70-letnià tradycj´. Na
terenie naszej dzielnicy dzia∏a
w Miedzeszynie przy ulicy
Szachowej 1 ju˝ ponad 50 lat.
Instytut prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej paƒstwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urzàdzeƒ telekomunikacyjnych. To tu
prowadzono prace rozwojowe zwiàzane z uruchomieniem pierwszych programów telewizyjnych,
a potem telewizji kolorowej. W latach transformacji
ustrojowej i gospodarczej na prze∏omie lat osiemdziesiàtych i dziewi´çdziesiàtych pracownicy Instytutu m.in. wdro˝yli elektroniczny system g∏osowaƒ
w Sejmie RP, kontrolowali jakoÊç importowanych
urzàdzeƒ telekomunikacyjnych (badania homologacyjne), opracowali wymagania dla nowoczesnych
systemów i urzàdzeƒ telekomunikacyjnych.

Historia Instytutu si´ga 1934 roku, kiedy profesor
Janusz Groszkowski zorganizowa∏ Paƒstwowy Instytut Telekomunikacyjny (PIT), którego by∏ dyrektorem
do 1951 roku, z przerwà spowodowanà II wojnà
Êwiatowà. W 1939 roku Instytut zatrudnia∏ 350
osób, w tym 200 osób personelu in˝ynieryjno-technicznego. W 1951 roku nastàpi∏ podzia∏ Paƒstwowego Instytutu Telekomunikacyjnego na Przemys∏owy
Instytut Telekomunikacji i Instytut ¸àcznoÊci (I¸).
Poczàtkowo w Instytucie ¸àcznoÊci pracowa∏o niespe∏na sto osób w nast´pujàcych zak∏adach naukowo-badawczych: teletransmisji przewodowej, techniki ∏àczenia, radiokomunikacji, urzàdzeƒ zasilajà-
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Poeci i pisarze wawerscy

Pi´kne, bo szare.
Teresa Szymczak pisze o codziennoÊci
Czyta∏em kiedyÊ o poecie, który nie wierzy∏
w wartoÊç swoich wierszy. Jego przyjaciele wykradli mu r´kopisy i wydali je drukiem. Poeta sta∏
si´ s∏awny. Teresa Szymczak te˝ nie wyda∏aby
swoich wierszy bez presji przyjació∏. Czy szary
tomik, który trzymam w∏aÊnie w r´ku („MyÊli
o poranku o zmierzchu”, Warszawa 2010) przyniesie Autorce s∏aw´? Ona sama najmniej przejmuje si´ tym problemem. Adresuje swe utwory
do wàskiego grona bliskich sobie osób.
Dobrze czyta si´ te wiersze! Najciekawiej wypadajà teksty, których bohaterami sà przedmioty. Pod piórem autorki te przedmioty o˝ywajà,
nabierajà coraz wi´cej ludzkich cech, a ich emocje si´gajà ekstremów:
Pierwszy zbuntowa∏ si´ KALORYFER
– Nie b´d´ udawa∏,
˝e grzej´.
Dobiegam pi´çdziesiàtki,
obros∏em rdzà i kamieniem,
dawno powinienem
spoczàç na z∏omowisku... (...)
(Jadwiga T. Szymczak,
OpowieÊç o zbuntowanym domu)

Reakcje o˝ywionej materii w wyraêny sposób

ukazujà stosunek cz∏owieka do tego, co duchowe i co materialne. W´drówki po Êwiecie idei sà
pi´knà sprawà. Brak dba∏oÊci o sprawy materialne ma jednak swojà cen´. Âwiat przedmiotów
sam walczy o siebie, wreszcie wymyka si´ spod
kontroli:
KRANY p∏aczà wodnymi ∏zami
a RADIO po prostu zamilk∏o
w ramach solidarnego protestu.
(Jadwiga T. Szymczak,
OpowieÊç o zbuntowanym domu)

Nawet zwyk∏a skrzynka pocztowa mo˝e staç
si´ wys∏annikiem wrogich cz∏owiekowi si∏.
W tym przypadku nie chodzi ju˝ o zwyk∏y bunt
zaniedbanych przez pi´knoducha (ciekawe, jak
powinien brzmieç rodzaj ˝eƒski tego rzeczownika?) sprz´tów. Mo˝na tu mówiç raczej o braku
zgody mi´dzy finansowymi regu∏ami tego Êwiata a chcàcà ˝yç wed∏ug swych wartoÊci jednostkà. To nieprzystosowanie mo˝e si´ skoƒczyç
tragicznie:
Nie lubi´
swojej skrzynki pocztowej
numer siedem

Siedzà w niej zwykle
groêne demony
wyskakujà z kopert
otwieranych dr˝àcymi r´kami
ukrywajà si´ pod postacià
rachunków
listów z groêbami
nakazami
˝eby zaraz
natychmiast
w ciàgu siedmiu dni
dostarczyç
zap∏aciç
lub
pope∏niç samobójstwo
(Jadwiga T. Szymczak, Poczta)

Teresa Szymczak nie pozostawia nas jednak
pogrà˝onych w pesymizmie. Równie˝ za sprawà
przedmiotów Êwiat mo˝e nabraç pi´knych barw.
Nawet za sprawà pieni´dzy, choç ciàgle ich za
ma∏o, ˝eby wybraç si´ na ciep∏e wyspy:
– A kysz! g∏upie marzenia
– wo∏a Rozum
– za ten banknot nie dojedziesz
nawet do Pruszkowa
Nie wa˝ne
˝e nic z tego
ile radoÊci z samych marzeƒ
(Jadwiga T. Szymczak, Banknoty)

Jan Czerniawski

„Mon Plaisir” znaczy „Moja PrzyjemnoÊç”
Urokliwy falenicki Pa∏acyk
„Mon Plaisir” (z j´zyka francuskiego „Moja PrzyjemnoÊç”) po∏o˝ony przy ulicy
Genera∏a Waltera w pobli˝u
Wa∏u Miedzeszyƒskiego sta∏
si´ niemym Êwiadkiem nie
tylko tragicznej historii mi∏osnej, ale równie˝ ostatniego
przemówienia do narodu polskiego Prezydenta
Ignacego MoÊcickiego w pierwszych dniach
II wojny Êwiatowej. Dwukondygnacyjny, po∏o˝ony w malowniczym parku Pa∏acyk zosta∏ wzniesiony jeszcze przed wojnà przez znanego wówczas senatora i przemys∏owca Tadeusza Karszo-Siedlewskiego herbu Ogoƒczyk dla przysz∏ej ˝ony primabaleriny Opery Warszawskiej i Baletu
Reprezentacyjnego Olgi S∏awskiej (w∏aÊciwie Olgi Prorubnikow-Lipczyƒskiej).

Tadeusz Karszo-Siedlewski by∏ w∏aÊcicielem
fabryki wódek „Genelli” w Warszawie oraz
odziedziczonych cukrowni i browaru w Lublinie. Zasiada∏ w radach nadzorczych cukrowni

Olga S∏awska
„BrzeÊç Kujawski” oraz Zarzàdu Zwiàzku Polskich Hut ˚elaznych. Chocia˝ oficjalnie nigdy
w ˝yciu politycznym nie bra∏ udzia∏u, to jednak
jego doÊwiadczenie
i liczne znajomoÊci
Us∏ugi hydraliczne
w sferach ówczesnej
inteligencji sprawi∏y,
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
˝e w 1935 roku prekanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i piecy
zydent Ignacy Mo- przeglàdy i naprawy kominiarskie
Êcicki mianowa∏ go
tel. 696-321-228
senatorem II RP. Natowww.silczuk-hydraulika.pl
miast narzeczona Ta-
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deusza Karszo-Siedlewskiego, pi´kna i zdolna primabalerina, sp´dza∏a tutaj wszystkie wolne chwile pomi´dzy licznymi wyst´pami na
scenach Pary˝a, Berlina, Londynu i innych znakomitych miast Europy. Niestety los nie by∏ ∏askawy dla tej niezwyk∏ej pary w∏aÊcicieli Pa∏acyku, gdy˝ 24 wrzeÊnia 1939 roku, podczas
niemieckich nalotów na Warszaw´, Tadeusz
Karszo-Siedlewski zginà∏ od od∏amka bomby
lotniczej i zosta∏ pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Pa∏acyk „Mon Plaisir” podczas okupacji hitlerowskiej by∏ siedzibà gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera, po wojnie zaÊ pi´kna posiad∏oÊç pe∏ni∏a funkcj´ oÊrodka wypoczynkowego.
Obecnie starannie wyremontowany Pa∏acyk
pe∏ni funkcj´ oÊrodka konferencyjno-szkoleniowego. Nadal jednak, jak w czasach przedwojennych w∏aÊcicieli, otacza go rozleg∏y park, z licznym starodrzewem, ró˝anym ogrodem, altankà
i fontannà, a w atmosferze miejsca mo˝na wyczuç dawny reprezentacyjny charakter posiad∏oÊci. Zadbana bry∏a, stylowe wn´trza pa∏acyku,
a przede wszystkim ogród tworzà razem ten niezapomniany nastrój przedwojennych dni szlacheckiej posiad∏oÊci.
Joanna Dàbrowska
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„Âwidermajer” jak nowy
Na prze∏omie XIX–XX w.
polscy twórcy, architekci,
manifestujàc przynale˝noÊç
narodowà, z zapa∏em szukali
elementów sztuki, architektury w celu promowania w budownictwie u˝ytkowym tzw.
stylu narodowego – ojczyênianego. Pretendowa∏ do niego dworek polski, a tak˝e promowany przez Stanis∏awa Witkiewicza – charyzmatycznà postaç tego
okresu – styl zakopiaƒski. Ten sam Witkiewicz inspirowany ideà miast ogrodów planowa∏ na poczàtku XX wieku wybudowanie w naszym Miedzeszynie osiedla dla robotników w stylu „swojskim”.
Inwestycja niestety nie dosz∏a do skutku i nigdy
pewnie nie dowiemy si´, jakimi elementami architektonicznymi wyró˝niaç mia∏ si´ witkiewiczowski
styl „swojski”. Na miano aglomeracji miejskiej tereny dzisiejszej gminy Wawer i ca∏ej linii otwockiej
musia∏y jeszcze bardzo d∏ugo czekaç, a na miano
ogrodów ciàgle jeszcze muszà zas∏u˝yç. W koƒcu XIX w. doceniono jednak walory krajobrazowe
tych terenów i dobre po∏àczenie z Warszawà, co
zaowocowa∏o licznà zabudowà letniskowà. Styl
i charakter tej zabudowy okreÊli∏ i wprowadzi∏
Elwiro Micha∏ Andriolli, budujàc oryginalne, bogato zdobione drewniaki. To one od koƒca XIX w.
sta∏y si´ tu architekturà „swojskà”, choç mia∏y
w sobie elementy zarówno szwajcarskich uzdrowisk, jak tyrolskich domów i rosyjskich dacz. Te
nieco póêniejsze, najbardziej wytworne, do z∏udzenia przypomina∏y starà zabudow´ uzdrowisk –
Ciechocinka, Krynicy-Zdroju, Na∏´czowa. Andriolli
nie mia∏ aspiracji szukania stylu narodowego, on
po prostu przeniós∏ na nasz grunt to, co by∏o modne i wygodne dla wczasowiczów w ówczesnej Europie. W okresie mi´dzywojennym za przyk∏adem
Andriollego powstawa∏a na naszych terenach charakterystyczna, drewniana architektura, wtopiona w miejscowy krajobraz, tworzàca jego genius
loci – czyli ducha miejsca. Ów „duch”, którego
spadkobiercami jest do dziÊ wielu mieszkaƒców
Wawra, Józefowa i Otwocka, przysparza obecnie
tyle˝ zadowolenia, co problemów. Wykonane
w drewnianej technologii stare domy nie zaspokajajà potrzeb socjalnych wspó∏czesnych mieszkaƒców. ¸atwopalne materia∏y, z których zosta∏y wykonane Êwidermajery, i brak nowoczesnych rozwiàzaƒ sanitarnych uprzykrzajà ˝ycie nawet najwytrwalszym mi∏oÊnikom starej architektury. Prywatne finanse w∏aÊcicieli cz´sto nie wystarczajà
na rewitalizacj´, a celowego programu i funduszu
ochrony na szczeblu gminy czy miasta po prostu
brak. Nic dziwnego, ˝e drewniaki sukcesywnie zni-

Takie umiej´tnoÊci posiadajà zapewne doÊwiadczeni w budowie drewnianych domów miejscowi
cieÊle – Henryk Jesiotr, Roman Jakubiec czy Mateusz Niwiƒski. Na szcz´Êcie o czystoÊç stylu dbajà tak˝e projektanci rozmi∏owani i wyspecjalizowani w architekturze Êwidermajer. Micha∏ Cudny to
architekt z Józefowa, dla którego wa˝na jest ciàg∏oÊç stylu, dba∏oÊç o proporcje elementów i zasadnoÊç ich zastosowania w konkretnym budynku. Równie˝ pani Lucyna Teresa WoÊko, architekt
z Falenicy, odtwarzanie specyficznego charakteru
budynków w nawiàzaniu do historii, tradycji miejsca uznaje za dzia∏anie celowe i po˝yteczne. Podobnego zdania sà te˝ architekci Marek Przepiórka i Jakub Westrych – autorzy stylizowanego na
Êwidermajer willowego osiedla w Âwidrze. Obec-

kajà z naszego krajobrazu, a genius loci ulatuje
w niebyt zostawiajàc miejsce na swobod´ budowlanà, mnogoÊç stylów – tzw. nie∏ad artystyczny,
niestety pozbawiony elementu przewodniego.
W pogoni za nowoczesnoÊcià gubimy swojego
ducha miejsca, zdradzamy swojà ma∏à ojczyzn´,
zachwycajàc si´ jednoczeÊnie polskimi, a jeszcze
bardziej zagranicznymi regionami, w których uda∏o si´ go ocaliç. Mo˝e genius loci jest nam obcy,
poniewa˝ po prostu go nie znamy, tak jak nie znajà go prawie wszyscy nowi mieszkaƒcy linii
otwockiej. Promowanie zatem miejscowego stylu
we wspó∏czesnej architekturze jest, co prawda
dyskusyjnà, ale chyba po˝àdanà formà ratowania drewnianych zabytków. Stylizacje na
Êwidermajer mo˝emy ju˝ oglàdaç na niektórych wspó∏czesnych osiedlach mieszkaniowych. W Józefowie przyk∏adem
mogà byç budynki TBS na ulicy
3 Maja róg Werbeny oraz osiedle przy ul. Zielonej róg B∏´kitnej. W Otwocku nieopodal zdewastowanych, kwaterunkowych
drewniaków u zbiegu ulic Warszawskiej i KoÊcielnej wyros∏o
eleganckie osiedle z drewnianymi balkonami oraz pazdurami
Osiedle w Otwocku przy ul. KoÊcielnej
wieƒczàcymi szczyty dachów.
Równie˝ niektóre domy jednorodzinne wpisa∏y si´
nym i przysz∏ym inwestorom zafascynowanym
w nurt tradycyjnej letniskowej zabudowy. Nowo„swojskim” budownictwem na terenach by∏ych
czesna i zarazem tradycyjna architektura willi
letnisk poleciç mo˝na lektur´ reprintów starych
„Agata” w Âródborowie kszta∏tem, drewnianym
przewodników i folderów. Szczególnie przydatny
szalunkiem i detalem snycerskim nawiàzuje do
mo˝e okazaç si´ Êwie˝o wydany reprint wzornipi´knych drewnianych domów z poczàtku XX w.
ków architektury drewnianej Bernharda Liebolda
Przyk∏adem udanej stylizacji jest tak˝e osiedle wilz 1893 r. Doskona∏ym uzupe∏nieniem ostatniej polowe w Âwidrze przy ul. Zacisznej. Sàsiadujà tam
zycji b´dzie tak˝e ksià˝ka Roberta Lewandowze sobà domy ÊciÊle nawiàzujàce do stylu Êwiderskiego pt. „Twórcy stylu Êwidermajer” przedstamajer oraz domy zawierajàce jedynie pewne elewiajàca charakterystyk´ samego stylu oraz automenty architektoniczne. Na osiedlu przy Zacisznej
rów realizujàcych wspó∏czesne rekonstrukcje
elementem wspólnym budynków sà proporcje zai stylizacje. Mo˝e w ramach szeroko poj´tej
chowane przy budowie Êcian oraz dachów, drewochrony dziedzictwa kulturowego równie˝ poniane fragmenty elewacji i precyzyjnie dobrany deprzez nowe inwestycje uda si´ na naszych pi´ktal architektoniczny. Osiedle jest dobrym przyk∏anych krajobrazowo terenach ocaliç czar dawnych
dem ∏àczenia nowoczesnoÊci z tradycjà budowlaletnisk i powróciç do koncepcji miast ogrodów,
nà danego regionu. ¸adne stylizacje znajdujà si´
nadajàc jej wspó∏czesny charakter, ale te˝ utrzytak˝e w Józefowie przy ul. Matejki, Spokojnej
mujàc dawny styl, dzi´ki czemu stylem „swoji D∏ugiej. Niestety nie wszystkie nowe domy w styskim” stanie si´ ponownie styl nadÊwidrzaƒski.
lu Êwidermajer sà równie udane. Efekt koƒcowy
Zach´cam czytelników „Wawerskich Wiadostylizacji zale˝y w du˝ej mierze od determinacji inmoÊci Sàsiedzkich” do dzielenia si´ ze mnà w∏awestora, zdolnoÊci wykonawcy, a przede wszystsnymi doÊwiadczeniami z odbudowy starych
kim od umiej´tnoÊci rzetelnego przenoszenia przez
drewniaków oraz tworzenia nowych – Êwiderprojektanta elementów starej architektury na nowà
majerowych stylizacji, nawiàzujàcych do tradycji
substancj´ budowlanà z zachowaniem odpowiednaszego „latowiska”.
nich proporcji. OgromDla wielu osób „Êwidermajer” jest przecie˝ wyne znaczenie majà takzwaniem i przygodà ˝ycia, dla innych jest tylko
˝e umiej´tnoÊci wspó∏przyczynà ciàg∏ych zmartwieƒ w walce ze starzeczesnych wykonawjàcà si´ materià. OpowieÊci jednych i drugich poców. Prace snycerskie
zwolà byç mo˝e na zrozumienie z∏o˝onoÊci prowymagajà du˝ej preblematyki ochrony dziedzictwa kulturowego i wycyzji, Êwiadomej styliciàgniecie konstruktywnych wniosków.
zacji, umiej´tnoÊci kod. ch.
rzystania z wzorników.
dchoinska@gmail.com
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O G ¸O S Z E N I A D R O B N E
◗ ANGIELSKI – wszystkie poziomy, z dojazdem
do ucznia, profesjonalnie – u dyplomowanej Anglistki z kilkuletnim doÊwiadczeniem w nauczaniu. Kontakt: 607 084 623.
◗ M´˝czyzna wykona prace porzàdkowe w domu
i ogrodzie, skosi trawnik, dorywczo zaopiekuje
si´ starszà lub niepe∏nosprawnà osobà, wykona czynnoÊci piel´gnacyjne i masa˝ leczniczy.
Tel. 600 544 641.
◗ Malowanie, tapetowanie, panele – tanio. Tel.
695 679 521, 22 615 76 97.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z jez.
polskim na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji. Tel. 22 7734 087.
◗ Oprawa muzyczna imprez rodzinnych, rocznic,
imprez firmowych etc. Ró˝norodny repertuar.
Muzyka na ˝ywo! Wi´cej informacji pod nr tel.
695-622-848.
◗ Kamieniarstwo Marek Górka – nagrobki, schody,
kominki, parapety, blaty – doradz´ bezp∏atnie
tel. 605 654 269.
◗ ADWOKAT ¸ukasz Raj serdecznie zaprasza do
kancelarii prawnej na ul. Patriotów 309A, naprzeciwko stacji kolejowej Warszawa Mi´dzylesie. Mi∏a atmosfera. Tanio i skutecznie. Tel. 691 714 269.
◗ Makija˝e Êlubne, wieczorowe, okolicznoÊciowe,
tel.: 603-585-004, www.vizazystka.pl
◗ Us∏ugi wysokoÊciowe – podcinanie i wycinanie
drzew, naprawa oraz czyszczenie rynien, malowanie i mycie dachów, malowanie elewacji budynków. Tel. 606-808-358.
◗ Nauka gry na gitarze – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno
si´ nie rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ WYKONCZENIA I REMONTY MIESZKAN – malowanie, elektryka-hydraulika, uk∏adanie p∏ytek i inne, tel. 517-913-608.
◗ By∏eÊ sprawcà? JesteÊ poszkodowany przest´pstwem? zobacz: www.mediacje.neth.pl
◗ Architekci zapraszajà do wspó∏pracy. Aran˝acja
wn´trz mieszkaƒ, apartamentów, projektowanie
sklepów, stoisk. Architektura mieszkaniowa
i us∏ugowa. Tel: 602 435 025.
◗ 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.
◗ Fachowe regulowanie i drobne naprawy gitar, doradztwo przy zakupie gitary. Tel. 695-622-848

◗ Lekkie krzes∏a sk∏adane, sto∏y kateringowe, stoliki i krzese∏ka 'Mammut' tanio sprzedam. RadoÊç
tel. 600 460 132.
◗ Us∏ugi Ogrodowe: Wycinka drzew (równie˝ wysokich), zak∏adanie trawnika, piel´gnacja, koszenie, sadzenie i inne, 513-148-238.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie
– nauka, przygotowanie do matury, egzaminów,
pracy, wyjazdów, j´zyk biznesu, prawniczy i in.,
t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez.
ros. tel. 504 69 79 18.
◗ OGRODY, ogródki, zielone tereny, dachy, tarasy,
wn´trza, parki – projektuje in˝ynier arch. kraj.
z dyplomem SGGW, na ˝yczenie wykonawstwo,
nadzór, piel´gnacja, systemy nawadniajàce,
tel. 507 285 400.
◗ Ksi´gowa poprowadzi ma∏à firm´ ca∏oÊciowo,
przyjad´ i odwioz´ dokumenty, ZUS, US, solidnie.
Tel. 517-371-508, iwonagalazka@poczta.onet.pl
◗ Us∏ugi – Pranie dywanów i tapicerek. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki samochodowe.
Dojazd do klienta. Tel. 601 262 086.
◗ www.maleckistudio.pl – projektowanie stron internetowych.
◗ Sprzedam zestaw ubraƒ cià˝owych (14 sztuk)
rozmiar 48, 180 z∏ lub 25 z∏ za sztuk´. Tel.
501 732 144.
◗ PODNOÂNIK KOSZOWY – mycie i malowanie elewacji (karcher + agregat malarski), piel´gnacja/
/przycinka drzew, czyszczenie/naprawa rynien,
konserwacja oswietlenia itp. – tel. 792 077 071.
◗ NADRUKI NA ODZIE˚Y. Drukujemy na odzie˝y sportowej, dzieci´cej, roboczej, na elementach tkanin,
torbach itp. (od 1 sztuki). Tel.: (22) 773 70 41, Weso∏a, ul. Narutowicza 19. nadrukiflok@tlen.pl
◗ Wynajm´ pawilon 60 metrów kwadratowych 30
metrów kwadratowych podpiwniczenia w 60 metrach kwadratowych jest woda telefon wc cena 1800 telefon 662 888 637.
◗ Uczciwa Ukrainka posprzàta mieszkanie lub dom
w Warszawie lub okolicach. Wynagrodzenie do
ustalenia. Posiadam referencje. tel. 889 863 741.
◗ Us∏ugi wysokoÊciowe PO LINIE – mycie okien,
elewacji i dachów; malowania domów, podcinanie i wycinanie drzew; inne prace wymagajàce
technik alpinistycznych. Tel. 606-808-358.
◗ Projektowanie wn´trz-architekt Gra˝yna Tomaszewicz. E-mail: g.tomaszewicz@neostrada.pl,
tel. 515 271 414. Faktury Vat. Foto realizacji do
obejrzenia na Facebook-TODO art& design.

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

◗ Wynajm´ plac 1500 m2, pràd, ul. Trakt Lubelski 178. Tel.: (22) 615-54-50
◗ SZUKAM GRUNTU w Wawrze pod d∏ugoterminowà
dzier˝aw´, 5000/9000 m2, na us∏ugi sportu i rekreacji, mo˝e byç nie budowlana. Tel. 604-135-920.
◗ Sprzedam Êliczny i b. praktyczny (rozpinany na
ca∏ej d∏ugoÊci) Êpiworek firmy Mothercare 0-6
m-cy, kolor ecru z bràzowym misiem, 50 z∏. i ro˝ek z usztywnieniem Feretti Premium kolor ˝ó∏to-pomaraƒczowy (Safari Banana) – u˝ywany 2 razy! 40 z∏. Razem za 75 z∏. Tel. 501 732 144.
◗ Falenica do wynaj´cia lokal u˝ytkowy (produkcja-magazyn) 240 m2, tel. 602 689 128, 608 147 854
◗ Sprzedam fotelik samochodowy dla dziecka CONECO, 9-25 kg, szaro pomaraƒczowy, w stanie
dobrym, cena 170 z∏. Tel: 666 327 035.
◗ Strzy˝enie trawy sprzeda˝ drzewek ozdobnych, piel´gnacja ogrodów tel. 695-610-813, 504-195-414
◗ GLAZURNIK-profesjonalista, 20 lat praktyki. Tel.
501-805-046,(22) 783-24-28.
◗ PSI PENSJONACIK przy domowej hodowli jamników w Weso∏ej, tel. 504 69 79 18, wi´cej na
www.jamniki-szczotki.weebly.com
◗ Haki, t∏umiki, katalizatory, mechanika, drobne blacharstwo i lakiernictwo – warsztat ul. P∏owiecka 31, tel. 501 704 176, 22 613 22 43.
◗ PRACA DODATKOWA: Zlec´ koszenie trawy
w ogrodzie dwa razy w miesiàcu. Kosiarka na miejscu. Stawka – 10zl/godzina. Wawer, 696 221 448.
◗ Z∏ota ràczka, wykonuj´ wszelkie drobne naprawy
w domu klienta – prace Êlusarskie, stolarskie, hydrauliczne i ogólno budowlane... oczekuj´ pod nr.
tel. 601 31 35 61.
◗ Sprzedam laktator r´czny Mini Lactaset firmy
Medela. U˝ywany kilka razy. 30 z∏. 501 732 144
◗ Kupi´ bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà w Wawrze, 500–600 m2. Tel.: 603-585-004.
◗ Wycinanie drzew, Podcinanie ga∏´zi, równie˝ metodà alpinistyczna, mo˝liwy wywóz, 513-148-238
◗ Dzia∏ka budowlana – gmina Halinów, powierzchnia 1132 m2, miejscowoÊç Desno, 1 km do stacji
PKP, 25 km do centrum Warszawy, media: pràd
i woda, bezpoÊrednio przy asfalcie, cena
173 000 z∏, tel. 691 552 664.
◗ Sprzedam zestaw ubraƒ cià˝owych (14 sztuk) rozmiar 48, 180 z∏ lub 25 z∏ za szt. Tel.: 501 732 144.
◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Oleckiem a Suwa∏kami – Lipówka o pow. 5963 m2, w tym
ok. 3000m2 lasu, na dzia∏ce sàsiedniej siedlisko –
mo˝liwoÊç budowy, do najbli˝szego jeziora
ok. 3 km, cena 18 000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ Miedzeszyn do wynaj´cia dom 270 m2, dzia∏ka
1650 m2, tel. 608 147 854.

◗ Sprzedam rowerek dziewcz´cy 3–5 lat B'TWIN 14”
Decathlon, ró˝owy z konikami Pony. Stan bardzo
dobry. 150 z∏. do negocjacji. Tel. 501 732 144.
◗ Dzia∏ka na Mazurach mi´dzy Suwa∏kami a Oleckiem – Lipówka o pow. 9017 m2, w tym ok.
6300 m2 lasu, w centrum wsi, przy aslfalcie –
mo˝liwoÊç budowy, do najbli˝szego jeziora ok.
3 km, cena 36 000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ 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, cena 260000 z∏, tel. 509 867 137.
◗ Budowa domów, wi´êby dachowe, krycie dachów 603-555-572.
◗ Malowanie dachów, elewacji i rynien. 606-808-358.
◗ Us∏ugi ziemne koparko-∏adowarkà 4x4 i minikoparkà, kszta∏towanie i niwelacja terenu, wykopy,
kucie betonu, rozbiórki, wiercenie otworów w ziemi – 601 224 796.
◗ Architekci zapraszajà do wspó∏pracy. Aran˝acja
wn´trz mieszkaƒ, apartamentów, projektowanie
sklepów, stoisk. Architektura mieszkaniowa
i us∏ugowa. Tel: 602 435 025.
◗ Szukam kosmetyczki-manicurzystki do gabinetu
w Mi´dzylesiu na 1/2 etatu, tel. 603 033 044.
◗ KARMY dla psów i kotów oraz atr. zoologiczne
na Telefon z dostawà do domu GRATIS. Zapraszamy 604-342-700, 602-323-800 www.hauhau24.pl
◗ Sprzedam tokarki, frezarki, wiertarki, prasy – Falenica. Tel. 602 689 128, 608 147 854.
◗ Sprzedam nowe maszyny osuszajàce powietrze.
Typ-MASTER DH 92. Okazja cena 5000 z∏.
Tel. 504 503 852.
◗ MALOWANIE – Profesjonalne us∏ugi malowania
wn´trz i elewacji. Cena od 10 z∏/m2. Cena obejmuje koszty farb i zabezpieczenia powierzchni
tzw. „NA GOTOWO”. Posiadam wzornik kolorów-maluje farbami KABE. Tel. 792-077-071.
◗ Architekci zapraszajà do wspó∏pracy. Architektura mieszkaniowa i us∏ugowa. Aran˝acja wn´trz
mieszkaƒ, apartamentów, projektowanie sklepów, stoisk. Tel: 602 435 025.
◗ PIECZÑTKI, 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.
◗ Sprzedam zabawk´ Chicco-kuchenka z dêwi´kiem, u˝ywana, w bardzo dobrym stanie, zdj´cia
na chicco.pl, tel. 601 34 67 89.
◗ Sprzedam pianinko z mikrofonem i sto∏eczkiem
kupione w smyku, dla dziecka 2–7 lat, stan bardzo dobry, zdj´cia na maila tel. 601 34 67 89.

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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Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

05-077 Warszawa, os. Stara Miłosna, ul. Trakt Brzeski 60c
tel. 22 773 24 12, 22 773 00 99
www.kluburody.pl

Czytaj „WiadomoÊci Sàsiedzkie” w internecie:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Urolog
Chirurg–Onkolog
Reumatolog

Wizyty refundowane przez NFZ

Klinika Medi
MediDerm
Derm
dr Roman Proƒczuk
ul. Marsa 130 lok. 9, 04-470 Warszawa

Medycyna Estetyczna - Dermatologia
Nowoczesne metody odm∏adzania
Themage, Fraxel, Botoks,
tel. 022 611 84 11
Kwas hialuronowy, Lipoliza,
Liposukcja Body-Jet
www.mediderm.com.pl

15 lat doÊwiadczeƒ, najnowsze technologie, autoryzacje
i certyfikaty gwarantujàce najwy˝szà jakoÊç us∏ug

Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

CHIRON sp. z o.o.
Józefów
ul. 11 Listopada 7
Tel. 22 789 40 23, 502 353 415
Fax 22 780 16 30
e-mail: poradnia@urologia-jozefow.pl

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

