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71 lat póêniej...
Wspomnienie o ˝o∏nierzach AK z RadoÊci
Sztandary i ogieƒ Pami´ci pierwszy raz po 71 latach... Fot. Maciej Domaƒski.

W zimowà sobot´ wieczorem 24 stycznia
2015 roku na zaniedbanej, poroÊni´tej
zdzicza∏ymi krzakami posesji, przylegajàcej do ulic Herbacianej i Rozszerzonej, spotka∏o si´ kilkunastu mieszkaƒców RadoÊci,
Miedzeszyna i okolicznych osiedli. By∏o to
pierwsze upami´tnienie potyczki stoczonej
przez dwóch ˝o∏nierzy AK z RadoÊci 71 lat
wczeÊniej. Miejsce walki o˝y∏o kolorami
narodowych flag, rozjaÊni∏o si´ ogniem
Pami´ci zapalonym tutaj po raz pierwszy...
W mroênà noc z 24 na 25 stycznia 1944 roku
pod parterowy domek podjecha∏y po pó∏nocy
dwie ci´˝arówki z ekipà policyjnà z warszawskiej
centrali niemieckiej s∏u˝by bezpieczeƒstwa przy al.
Szucha, przez Niemców nazwanej Polizei Strasse.
Niemcy znali adres lokalu od skatowanego w ponurym gmachu m∏odego ch∏opaka, ˝o∏nierza AK
z RadoÊci, Lucjana Kosieradzkiego, ps. „Terry”.
W ma∏ym budynku znajdowa∏ si´ od 1943 roku
sk∏ad broni pododdzia∏u „RadoÊç”. Mieszkali tutaj
dowódca oddzia∏u pchor. Feliks Zaremba, ps.
„˚mudzin”, i Jerzy Mrozowski, ps. „Nemo” – jego
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Odmówiona zosta∏a modlitwy w intencji Ojczyzny
i pokoju na Êwiecie. Nast´pnie odczytany zosta∏
apel poleg∏ych ku czci ˝o∏nierzy Armii Krajowej
walczàcych o wolnoÊç Rzeczypospolitej w czasie
II wojny Êwiatowej 1939–45 oraz ich spadkobierców walczàcych po jej zakoƒczeniu z w∏adzà komunistycznà „zainstalowanà” w Polsce. Przywo∏ano nazwiska dowódców AK, wspomniano anonimowych ludzi pracujàcych, walczàcych i ginàcych
dla Polskiego Paƒstwa Podziemnego. W pierwszym apelu od wielu lat upami´tniono równie˝ nazwiska osób – mieszkaƒców okolic – poleg∏ych
w walce, zamordowanych w obozach i katowniach niemieckich, jak te˝ w sowieckich ∏agrach po
lecie 1944 roku. Nast´pnie zapalono kilka zniczy
i po∏o˝ono skromnà wiàzank´ bia∏o-czerwonych
kwiatów. Organizatorzy podzi´kowali zebranym
za uczestnictwo w spotkaniu mimo fatalnej aury
– w∏aÊnie zaczà∏ padaç mokry Ênieg...
W przysz∏ym roku odb´dzie si´ taka sama uroczystoÊç. Poczynione te˝ zostanà starania o upami´tnienie tego miejsca skromnà tablicà.
Sàsiednie dzielnice posiadajà nawet po kilka
miejsc zwiàzanych z dzia∏aniami Armii Krajowej,
godnie upami´tnionych tablicami bàdê pomnikami... W naszej dzielnicy poza nazwiskiem dowódcy AK z RadoÊci, na którego czeÊç nazwano rondo po zachodniej stronie torów kolejowych, jedynà pamiàtka po Armii Krajowej z naszych okolic
jest kilka tablic pamiàtkowych w koÊcio∏ach. Nie
ma ˝adnych zaznaczonych miejsc zwiàzanych
z silnym podziemiem niepodleg∏oÊciowym na terenie linii otwockiej zamkni´tym granicami obecnej dzielnicy Wawer, a jest takich miejsc wiele.

zast´pca. Po wrzaskliwej komendzie Wychodziç
i serii z karabinu maszynowego obydwaj podj´li
prób´ obrony, ˝eby drogo sprzedaç swoje ˝ycie
i zapobiec wpadni´ciu magazynu w r´ce wroga.
Uda∏o im si´ budynek podpaliç oraz, korzystajàc
z „maskujàcego” charakteru ubioru – byli w samej
Piotr Bieliƒski
bieliênie – przedrzeç si´ przez lini´ ob∏awy. Do tego zastrzelili dwóch dowodzàcych akcjà niemieckich oficerów.
Magazyn sp∏onà∏, uciekinierzy
zapobiegli wsypie, ewakuujàc
inne lokale. Obydwóch bohaterów póêniej odznaczono – „˚mudzin” otrzyma∏ Virtuti Militari,
a „Nemo” – Krzy˝ Walecznych.
Tylko nieszcz´sny „Terry”, wys∏any do obozu koncentracyjnego w Stuthoffie, zginà∏ tam
w niewiadomych okolicznoÊciach – nie ma nawet grobu...
Wieczór pamiàtkowo-historyczny mia∏ swój scenariusz. Po
odÊpiewaniu Hymnu Narodowego organizatorzy przedstawili Jeden z bohaterów wydarzeƒ w RadoÊci, kpr. pchor. Jerzy Mrozowski,
uczestnikom histori´ walki Jana
ps. „Nemo”, sk∏ada meldunek na zbiórce pododdzia∏u „RadoÊç”
w lasach ko∏o Wiàzowny, jesieƒ 1943 roku. Fot. ze zbiorów autora.
Mrozowskiego i Feliksa Zaremby.

Niedosyt lokalnych wieœci? Zapraszamy na: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Styczeƒ w Radzie Dzielnicy Wawer
Styczniowa sesja Rady Dzielnicy, która rozpocz´∏a si´ 14 stycznia
br. i mia∏a doprowadziç
do powo∏ania komisji
tematycznych
Rady
Dzielnicy, zosta∏a przerwana po kilku minutach na wniosek rzàdzàcej dzielnicà koalicji Platformy Obywatelskiej i Wawerskiej Inicjatywy Samorzàdowej.
Komisje Rady Dzielnicy sà podstawowym miejscem pracy radnych, bez ich powo∏ania i uczestnictwa w pracy komisji radni nie mogà w∏aÊciwie wype∏niaç swoich
obowiàzków. Podczas prac komisji omawiane sà konkretne problemy mieszkaƒców i opiniowane uchwa∏y stawajàce póê-

Ksi´dzu Proboszczowi
Parafii M.B. Królowej Polski
w Aninie
Ks. kan. Markowi Doszko
najszczersze wyrazy wspó∏czucia
z powodu Êmierci MAMY
sk∏adajà mieszkaƒcy osiedla
Nowy Wawer

 Listy do redakcji
Szanowna Redakcjo,
wiem, ˝e temat znany, wielokrotnie poruszany, ale jak si´ okazuje, nieskutecznie. Nadal jest
problemem dla w∏aÊcicieli psów sprzàtanie nieczystoÊci po swoich pupilach. Codziennie rano,
po wieczornych spacerach, na chodnikach aniƒskich ulic, przed bramà, furtkà zalegajà ogromne iloÊci psich odchodów.
Nie wszyscy je zauwa˝ajà i zdà˝à ominàç,
rozdeptane Êlady ciàgnà si´ wzd∏u˝ ulicy.

niej na obradach Rady Dzielnicy. Ostatnie
posiedzenia komisji odby∏y si´ w paêdzierniku i listopadzie ubieg∏ego roku – w poprzedniej kadencji Rady. Majàc to na uwadze, radni klubu Prawo i SprawiedliwoÊç
wnioskowali o powo∏anie komisji Rady
jeszcze na ostatniej sesji grudniowej. Radni koalicji nie zgodzili si´ wtedy na to, argumentujàc, ˝e komisje zostanà powo∏ane
na przeznaczonej na to sesji w styczniu. Teraz, w styczniu, ta wa˝na sesja zosta∏a przerwana po kilku minutach. Radni zdà˝yli zatwierdziç jedynie porzàdek sesji i przyjàç
sprawozdanie z ostatniej sesji grudniowej.
Przerwa trwa ju˝ ponad trzy tygodnie
(w chwili pisania tego artyku∏u).
Oficjalnà przyczynà tych zdarzeƒ jest
oczekiwanie na wskazanie przez Komisj´
Wyborczà osób, które zajmà miejsca radnych, którzy weszli do Zarzàdu Dzielnicy.
Dotychczas koalicja posiada∏a w 23-osobowej Radzie 13 radnych, ubytek dwóch radnych – Leszka Baraniewskiego z PO i Zdzis∏awa Gójskiego z WIS, którzy zostali zast´pcami burmistrza, zmniejsza aktualnà
liczebnoÊç Rady do 21 radnych, z czego koalicja posiada 11. Jest to nadal wi´kszoÊç
i przy pe∏nej obecnoÊci radnych koalicji mogà oni powo∏aç komisje z ustalonymi przez
siebie sk∏adami osobowymi, w tym obsadziç
funkcje przewodniczàcych i zast´pców przewodniczàcych poszczególnych komisji.

Wchodzà w nie biegnàce dzieci, niepe∏nosprawni, starsi, zapewne w∏aÊciciele nie, gdy˝
je˝d˝à samochodami.
Cz´sto sà to du˝e, wypasione psy, a w∏aÊciciele wynioÊli i oboj´tni spo∏ecznie. Cieszà
si´, ˝e ich pies jest taki màdry: „on nigdy nie
zrobi w ogródku”, czeka a˝ wyjdziemy na ulic´. Dziwi´ si´ post´powaniu tych ludzi, nie
mog´ zrozumieç braku kultury i wra˝liwoÊci.
Wyzwala to w przechodniach najg∏´bsze
uczucia oburzenia, zdenerwowania, przygn´bienia i bezradnoÊci. Na pewno wielu
w∏aÊcicieli wychodzi na spacer z torebkà i ∏opatkà s∏u˝àcà do wiadomego celu – Êwiadczy

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
zaprasza do
Punktu Aktywizacji Zawodowej
oraz Agencji Zatrudnienia NR 5839
przy ul. W∏ókienniczej 54,
pokój 122, tel.: 22 872 03 85
na dy˝ur poÊrednika pracy
z Filii M∏odzie˝owego Biura Pracy
Praga Po∏udnie w dniu
2 marca 2015 r. (poniedzia∏ek)
w godzinach 9.00–12.00.
Z oferty mogà skorzystaç wszyscy
zainteresowani, bez wzgl´du na wiek!
Nasze us∏ugi sà bezp∏atne!

Dopóki sesja nie b´dzie wznowiona, nie
zostanà wybranie komisje rady, zaÊ mieszkaƒcy Wawra nie b´dà mieli forum, na którym b´dà mogli przedstawiç swoje problemy.
Marcin Kurpios

to o ich wysokiej kulturze i odpowiedzialnoÊci. Zwracam si´ do pana burmistrza, radnych naszej dzielnicy – do samorzàdu o pomoc w tej kwestii.
Proponuj´ wprowadzenie podatku od psów,
a b´dà pieniàdze na sprzàtanie. Ju˝ s∏ysz´ g∏osy: a to starsze osoby majà psy, sà ich przyjació∏mi!!! Nieprawda, starsze osoby nie wychodzà z tak du˝ymi i silnymi psami na ulic´, a psy
przewodniki – to inna kategoria.
Pozdrawiam
Mieszkanka Anina

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego: Konrad Skorupka,
tel. 607-314-667, konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Bud˝et partycypacyjny:
maraton pisania projektów w Wawrze
Edukacja
Iza Bieliƒska
pokój 511, tel. 22 443 68 91
izbielinska@um.warszawa.pl
■

Ochrona Êrodowiska/Zieleƒ miejska
Teresa Guberow
pokój 203, tel. 22 443 68 63
tguberow@um.warszawa.pl
■

W sobot´ 14 lutego w godzinach 11–15
w sali konferencyjnej Urz´du Dzielnicy Wawer przy ul. ˚egaƒskiej 1 odb´dzie si´ wawerski maraton pisania projektów w ramach bud˝etu partycypacyjnego 2016. Pracownicy Urz´du oraz cz∏onkowie Zespo∏u ds.
Bud˝etu Partycypacyjnego b´dà pomagaç
mieszkaƒcom w dopracowaniu projektów,
konstruowaniu kosztorysów oraz prawid∏owym wype∏nianiu formularzy zg∏oszeniowych.
W ten sposób powstanà gotowe projekty,
które b´dà mia∏y szanse realizacji w 2016 r.
JeÊli zaÊ ktoÊ z Paƒstwa nie mo˝e wziàç
udzia∏u w tym spotkaniu, mo˝e uzyskaç pomoc przy wype∏nianiu formularza pod adresem mailowym wawer.budzetpartycypacyjny@um.warszawa.pl oraz w godzinach
pracy Urz´du u ni˝ej wymienionych osób:

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Infrastruktura
Joanna Podsiad∏y
pokój 132, tel. 22 443 70 57
JPodsiadly@um.warszawa.pl
■

Pomoc spo∏eczna/Zdrowie
Joanna Wardak
pokój 108, tel. 22 443 68 94
jwardak@um.warszawa.pl
■

Ogólna
Anna Urzykowska
sala WOM, tel. 22 443 69 29
aurzykowska@um.warszawa.pl
Dorota G∏a˝ewska
pokój 512, tel. 22 443 68 69
DGlazewska@um.warszawa.pl
Katarzyna Pa∏asz
pokój 401, tel. 22 443 68 34
kpalasz@um.warszawa.pl
Marcin Ma∏yska
pokój 507, tel. 22 443 68 27
MMalyska@um.warszawa.pl
■

Kultura
Anna Orzechowska
pokój 305, tel. 22 443 68 98
aorzechowska@um.warszawa.pl
■

Sport/Rekreacja
Jacek Sadomski
pokój 307, tel. 22 443 69 02
jsadomski@um.warszawa.pl
■

Inwestycje
Kinga Caban
pokój 222, tel. 22 443 68 73
kcaban@um.warszawa.pl
■

Redakcja
na podst. materia∏ów Urz´du Dzielnicy
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Po˝egnanie
z domem
na ˚egaƒskiej

Informacja o planach wyburzenia czyjegoÊ domu pod projektowanà inwestycj´ drogowà najcz´Êciej budzi goràcy sprzeciw g∏ównego zainteresowanego i ogrom negatywnych emocji.

W Mi´dzylesiu jednak mieszkaƒcy kamienicy przy
ul. ˚egaƒskiej 2, która b´dzie wyburzona pod budow´ tunelu, zareagowali inaczej. Zorganizowali
akcj´ po˝egnania z domem, w którym mieszka∏o
pi´ç pokoleƒ jednej rodziny i z którym wià˝e si´
milion wspomnieƒ. Rodzina zgromadzi∏a zdj´cia
oraz pamiàtki, które d∏u˝ej lub krócej wype∏nia∏y
ten dom od czasu jego powstania w 1936 roku
do dnia dzisiejszego. Na znanym portalu spo∏ecznoÊciowym powsta∏ profil „Po˝egnanie z domem”, który skupi∏ ju˝ ponad 400 fanów. Mo˝na
tam znaleêç wiele zdj´ç, krótkà histori´ tego do-

Psychika, dietetyka i nordic walking
JakiÊ czas temu kole˝anka namówi∏a mnie do
wzi´cia udzia∏u w warsztatach psychologicznych,
które odbywajà si´ w Falenicy. Warsztaty majà
miejsce raz w tygodniu i prowadzone sà przez panià Sandr´ Czeszejko-Sochackà, psychodietetyka.
Tematem spotkaƒ jest oczywiÊcie odchudzanie
i zdrowe od˝ywianie, czyli problem, z którym
obecnie boryka si´ wi´kszoÊç ludzi. Uczymy si´,
jak zaplanowaç naszà codziennà diet´, aby nie
g∏odziç si´, a jednoczeÊnie chudnàç i zdrowieç.
Wi´kszoÊç diet polega na tym, ˝e przez krótki
okres czasu zmuszamy si´ do jedzenia okreÊlonych produktów. Odmawiamy sobie, m´czymy
si´, a jak dieta si´ skoƒczy, to nast´puje powrót
do dawnych zwyczajów i efekt jo-jo. Pani Sandra
proponuje diet´, w której jemy, ile chcemy, nie
g∏odzimy si´, ale jemy zdrowe produkty, przede
wszystkim warzywa i kasze. Uczymy si´ równie˝
nowych przepisów kulinarnych, tak aby wzbogaciç nasz jad∏ospis. Jest to dieta, która pozwala
nie tyle odmawiaç sobie, co zwi´kszaç ró˝norodnoÊç naszego jad∏ospisu. OczywiÊcie sà produkty, od których nale˝y si´ odzwyczaiç. Ale na
warsztatach dostajemy przepisy, w których mo-

˝emy zastàpiç szkodliwe produkty sk∏adnikami,
które polepszajà nasze zdrowie.
Ludzie borykajàcy si´ z oty∏oÊcià i nadwagà
majà cz´sto problemy psychologiczne, które mogà byç êród∏em k∏opotów z wagà. Na warsztatach uczymy si´, jak si´ relaksowaç, jak nawiàzaç kontakt z naszà podÊwiadomoÊcià, tak aby
nam sprzyja∏a. Uczymy si´, aby przy pomocy
technik relaksacyjnych, wizualizacji, afirmacji
i innych nie walczyç z podÊwiadomoÊcià, lecz zaprzyjaêniç si´ z nià.

mu oraz informacje o bie˝àcych dzia∏aniach przygotowujàcych teren do nowej inwestycji.
Odzywajà si´ sàsiedzi, cz∏onkowie mieszkajàcych tu rodzin, mieszkaƒcy dalszych cz´Êci Mi´dzylesia – projekt pozytywnie integruje. Nie ma
˝alów i pretensji, jest za to du˝o dobrej energii.
Samo po˝egnanie budynku w ostatnich dniach
jego istnienia odb´dzie si´ oczywiÊcie nie
w Êwiecie wirtualnym, ale tu, na miejscu. Mieszkaƒcy kamienicy namalujà mural, zorganizujà
wystaw´, a samà rozbiórk´ uwiecznià na zdj´ciach albo na filmie. I choç wkrótce przy mi´dzyleskim w´êle komunikacyjnym nie zostanie ju˝
ani jedna ceg∏a z tego budynku, to pami´ç o nim
pozostanie ˝ywa nie tylko w sercach osób emocjonalnie zwiàzanych z adresem ˚egaƒska 2, ale
te˝ w Internecie, gdzie zawsze b´dzie mo˝na
z sentymentem przejrzeç zdj´cia i historie.
Hanna Kowalska

Wa˝nym elementem dbania o zdrowie jest te˝
kondycja fizyczna. Dlatego w ka˝dy poniedzia∏ek
o godzinie 12.00 odbywa si´ spacer nordic walking w malowniczym lasku w Falenicy. Godzina
w ruchu w sosnowym lesie pozwala dotleniç organizm i zyskaç dobre samopoczucie.
Od ponad roku korzystam z tych zaj´ç i warsztatów i jestem bardzo zadowolona. Gdyby ktoÊ
z Paƒstwa chcia∏ do∏àczyç, zapraszam. Nordic
walking – w ka˝dy poniedzia∏ek o 12.00, zbiórka
przy sklepie Fala, warsztaty – w ka˝dy poniedzia∏ek o 18.00, budynek obok bazaru w Falenicy.
Bezp∏atnie.
Halina Ma∏gorzata Jask∏owska

Czy lektur´ mo˝na traktowaç jako notatnik dla w∏asnych refleksji
i pytaƒ? Chcemy zaprosiç Paƒstwa do z∏amania Êwi´tych zasad niebazgrania po ksià˝kach i zach´ciç do komentowania, podkreÊlania
i dyskutowania z autorem dzie∏a wsz´dzie tam, gdzie pozwala na to druk strony.
Jak? Ju˝ od marca w Wawerskim Centrum Kultury b´dzie mo˝na wypo˝yczyç ksià˝k´ i przeczytaç jà z o∏ówkiem w r´ku. Ka˝dy nast´pny czytajàcy zmierzy si´ nie tylko z tekstem pierwotnym, ale i wszelkimi refleksjami i uwagami poprzednich czytelników. Rezultaty poka˝emy podczas fina∏u wawerskiego Festiwalu Czytajàcych.

REKL AMA

JeÊli jesteÊ zainteresowany(a)
zabezpieczeniem finansowym na emeryturze
lub bezpieczeƒstwem swojej rodziny
– zadzwoƒ: 604 10 84 80

Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe

tel. 694-747-213
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Niemieckie Meble Kuchenne

ul. Trakt Brzeski 52c
Warszawa-Wesoła
tel. 534-534-359
e-mail: studio@designon.pl

www.nolte-kuchen.pl

PROMOCJA!
Kuchnie bez VAT!

–23%

DesignOn

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Grzegorz Turnau w Edycji Gwiazd na WMF
Dnia 11 stycznia br. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Hotelu BOSS odby∏
si´ 54 koncert Wawer Music Festival.
Koncert otworzy∏ prof. Jaros∏aw Drzewiecki,
Prezes Podkarpackiej Fundacji Kultury, wspominajàc uroczystoÊç w Ambasadzie Francji, gdzie
zaszczytne odznaczenia Legià Honorowà otrzymali Senator Marek Borowski, obecny na ka˝dym koncercie w Wawrze, oraz prof. Danuta
Hübner, goÊç specjalny aktualnego koncertu.
Z Panià Profesor rozmawiano o polityce i roli Komisarza Unijnego. Pani Danuta Hübner sprawowa∏a t´ wa˝nà funkcj´ w Parlamencie Europejskim
przez dwie kadencje. W czasie wywiadu Pani Profesor da∏a si´ poznaç jako osoba niezwykle b∏yskotliwa i dowcipna, odkry∏a przed s∏uchaczami obszary niezwyk∏ej wra˝liwoÊci i osobowoÊci. Podsumowaniem wywiadu by∏o przes∏anie wyniesione
przez Panià Danut´ Hübner z domu rodzinnego:
„mo˝esz siedzieç w ostatnim rz´dzie i nie rozpychaç si´ ∏okciami, gdy˝ jak jesteÊ dobry, to
i tak ci´ znajdà i zrobisz du˝o dobrego”.
Grzegorz Turnau, krakowski kompozytor,
pianista, aran˝er, poeta i wokalista, da∏ recital
dla wawerskiej publicznoÊci ju˝ drugi raz. Jest
mistrzem nawiàzywania kontaktu z publicznoÊcià, która niczym zgrany chór wtórowa∏a mu
w refrenach znanych utworów.

Pan Grzegorz rozpoczà∏ koncert pi´knym utworem z najnowszej, trzynastej p∏yty wydanej pod
koniec ubieg∏ego roku pt. „7 widoków w drodze
do Krakowa”, poÊwi´conej refleksji nad ˝yciem
i przemijaniem. Us∏yszeliÊmy utwór „Do Leukonoe” – do pieÊni rzymskiego poety Horacego
Grzegorz Turnau skomponowa∏ muzyk´, podkreÊlajàc ulotnoÊç naszego ˝ycia i niepewnoÊç jutra,
uniwersalne tezy przez wieki. Chwil´ póêniej zabrzmia∏y kolejne refleksyjne s∏owa „znowu mija ta
godzina, co mosty przypomina, 11:11”.
Z nowego albumu pochodzi∏a nast´pna piosenka „Ledwie chwila” i zaraz artysta zadaje kolejne
pytanie, w nast´pnej piosence: „có˝ ja z tobà czu∏oÊci poczàç mam”, coraz bardziej wciàgajàc nas
w specyficzny klimat swojej twórczoÊci.

Nie mog∏o oczywiÊcie zabraknàç sztandarowego utworu „Bracka”, który Turnau nazywa swoim
adresem meldunkowym, a w którym padajàcy
deszcz muzyka oddaje genialnie. „Cichosza”, „Naprawd´ nie dzieje si´ nic” i „Mi´dzy ciszà a ciszà”
to kolejne znane nam wszystkim utwory naszego
goÊcia. Na Wawer Music Festival wyÊpiewane razem z publicznoÊcià i przy wielkim aplauzie.
W dyskografii Grzegorza Turnaua znajduje si´
te˝ p∏yta poÊwi´cona twórczoÊci Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych
Panów – „Cafe Su∏tan”. Muzyk, przypominajàc
o setnej rocznicy urodzin J. Przybory, zaÊpiewa∏ tytu∏owy utwór oraz piosenki „Dziadek Paêdzierzak”
i „Zimy ˝al”. Druga p∏yta by∏a poÊwi´cona twórczoÊci Marka Grechuty – „Historia Pewnej Podró˝y”, w której padajà znamienne s∏owa: „gdzie my
jesteÊmy”... „na razie tu gdzieÊmy wsiedli”.
PublicznoÊç bawi∏a si´ znakomicie i oklaskiwa∏a Pana Grzegorza gromkimi brawami, wi´c
nie mog∏o zabraknàç bisów, pierwszy to piosenka dedykowana Piotrowi Skrzyneckiemu z Piwnicy pod Baranami „Plac na groblach”, nast´pne to
„Yesterday” oraz „Ju˝ czas na sen”.
Po tych s∏owach rozstawaliÊmy si´ z ogromnym ˝alem, bijàc brawa na stojàco. Wiele w tych
utworach pi´knej muzyki, melancholii, refleksji,
poetyckich wzruszeƒ, no i prawdy o przemijaniu;
choçby takiej: „jakby krótsze si´ zrobi∏o s∏owo
– przysz∏oÊç”...
Wawerska melomanka
Alicja Jurczyk

REKL AMA
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Break na feriach w ˚ywcu

W TRAKCIE

- Klub Peđen Pomysđów
zaprasza na nowe zajÒcia:

Aktywny wypoczynek w ˚ywcu jest ju˝ naszà
tradycjà. Malowniczo po∏o˝ony klub tenisowy
„˚ywiec Park” – przytulny hotel oraz pi´kna hala
z trzema kortami o nawierzchni ze sztucznej trawy
– to sta∏a baza zimowa dla ma∏ych i du˝ych tenisistów z Breaka. Treningi tenisowe pod okiem szeÊciu trenerów z Breaka, dwieÊcie pi∏ek w u˝yciu,
maszyna do podawania pi∏ek pracujàca na mak-

ի FUN

Deutsch – kreatywny niemiecki dla
dzieci - nauka sđówek i zwrotów niemieckich
poprzez zabawÒ, plastykÒ, gry, projektowanie.
60 min. Pitek 18.30.

ի Taniec

Towarzyski dla dzieci - nauka klasycznych i latino taĚców w parach prowadzona przez mistrzyniÒ Polski latino KarolinÒ
Skowyrsk. 60 min. Pitek 18.30.

sa, nauka i doskonalenie jazdy na nartach z instruktorami narciarstwa szkolàcymi nasze dzieciaki ju˝ od trzech sezonów, zmagania rodzinek, nocne granie rodziców, zabawianki-pomponianki,
basen, kreatywne wieczorne zaskoki, nagrody
i medale – ciekawie, intensywnie i w Êwietnej atmosferze. Zapraszamy do obejrzenia wielu zdj´ç
z naszego wyjazdu: www.tenisbreak.pl.
Magda Szmyd, fot. Aga Caruk

Tatiana Shebanova, jako jedyna
na Êwiecie, dwukrotnie utrwali∏a na
p∏ytach CD komplet dzie∏ polskiego
kompozytora. Album wydany
w 2010 roku przez firm´ DUX „Chopin opusowo” zosta∏ zarejestrowany na instrumencie wspó∏czesnym. W latach
2008–2010 Artystka nagra∏a komplet dzie∏ fortepianowych dla Narodowego Instytutu Fryderyka
Chopina na instrumencie Erard z 1849 roku.
W koncercie wystàpi Rodzina i Przyjaciele Artystki: Stanis∏aw, Jekaterina i Jaros∏aw Drzewieccy
oraz wybitna kontynuatorka najlepszych tradycji
muzycznych z Akademii im. Gniesinych w Moskwie – prof. Viera Nosina. Pianistom towarzyszyç
b´dzie Lwowska Narodowa Orkiestra Kameralna
AKADEMIA pod dyrekcjà Igora Pylatyuka.
W programie utwory Bacha, Chopina, Saint-Saënsa oraz premiera „Koncertu na 8 ràk
i orkiestr´ kameralnà” skomponowanego
przez jednego z najwybitniejszych kompozytorów ukraiƒskich – Miroslava Skoryka.
GoÊciem honorowym b´dzie znany impresario – Maria B∏aszczak. Koncert poprowadzi
Dominika Matuszak.

Koncert „Dzieƒ
Kobiet w muzyce”
Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury i prof.
Jaros∏aw Drzewiecki zapraszajà na koncert
„Dzieƒ Kobiet w Muzyce” w ramach VI edycji
Wawer Music Festival w dniu 8 marca 2015 roku o godz. 17.30 do Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu BOSS w Warszawie przy
ul. ˚wanowieckiej 20.

Bilety na koncert w cenie 50 z∏ mo˝na zarezerwowaç:
- w recepcji Hotelu Boss przy ulicy ˚wanowieckiej 20, tel. 22 516 61 00,
- pod adresem e-mailowym: fundacja@inter
piano.pl,
- na eBilet: www.ebilet.pl/szukaj.php?t=o&
oid=433.

Koncert „Dzieƒ Kobiet w Muzyce” b´dzie poÊwi´cony 204 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i 4 rocznicy Êmierci Tatiany Shebanovej, jednej z najwybitniejszych pianistek chopinistek
II po∏owy XX wieku.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Na Czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” czeka 5 podwójnych zaproszeƒ.
Jak poprzednio – mo˝na je zdobyç,
dzwoniàc do redakcji pod nr 22 810
26 04 – decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
PFRK

ի Akademia

Rysunku i Malarstwa - nauka
profesjonalnych technik rysunku i malarstwa
dla pocztkujcych prowadzona przez absolwentkÒ ASP. 60 min. Czwartek 16:20.

Wydarzenia w klubie i restauracji:
B 14 lutego 2015, sobota, godz. 11:00

ZostaĚ moj Walentynk - upieczemy i ozdobimy ciasteczka Walentynki dla ukochanych
i bliskich. PiÒknie opakowane bÒd super niespodziank. Koszt warsztatu w przedsprzedaƞy
25 zđ, w dniu warsztatu 30 zđ.
B 14 i 15 lutego 2015, sobota i niedziela od 16:00

W ostatni weekend karnawađu zapraszamy
na pyszne walentynkowe menu. Wybierz
promocyjne, walentynkowe menu a zarezerwujemy Ci stolik, spróbujesz musujcego wina
Lambrusco i posđuchasz romantycznej muzyki
na ƞywo. Rezerwacje 502 90 10 80.
B 15 lutego 2015, niedziela godz. 17:00

Kraina Lodu – bal karnawađowy - od lat 4 do 8.
TaĚce przy muzyce ﬁlmowej, spotkanie z Olafem
i konkursy. Bilety w przedsprzedaƞy: 25 zđ.
B 21 lutego 2015, godz. 11:30

Superbohaterowie Lego – warsztat kreatywnego budowania - stwórzcie najwiÒkszych
znanych superbohaterów z klocków Lego pod
okiem doŜwiadczonego instruktora z ﬁrmy
Lego Fun. Koszt: 25 zđ w przedsprzedaƞy.
B28 lutego 2015, godz. 17:00

Slajdowisko-bajkowisko – Pinokio prowadz
Muchy Samochwađy - Najpierw bajka na kliszy,
na starym rzutniku, a potem zabawa kreatywna. Zapraszamy dzieci od lat 2 do nieskoĚczonoŜci. Cena spotkania 25 zđ w przedsprzedaƞy.
B7 marca, sobota, godz. 11.30

Drzewko szczÒŜcia na DzieĚ Kobiet - wđasnorÒcznie wykonane drzewko szczÒŜcia przyniesie uŜmiech Waszym mamom, Babciom,
Siostrom kaƞdego dnia. 25 zđ w przedsprzedaƞy.
B14 marca 2015, sobota, godz. 11:30

Gumka na widelcu - warsztat robienia niesamowitych gadƞetów, zawieszek, breloczków
z mini-gumek. Tworzymy z oryginalnych, licencjonowanych gumek loom bands. Cena spotkania 25 zđ w przedsprzedaƞy.

ul. Trakt Lubelski 204
Klub – tel. 505 84 74 24, Trattoria – tel. 502 90 10 80

www.wtrakcie.pl facebook.com/WTrakcie
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Wawerskie Centrum Kultury zaprasza
Wawerskie Centrum Kultury zaplanowa∏o na
2015 r. wiele ciekawych imprez. W styczniu
dzieci i m∏odzie˝ brali udzia∏ w ró˝nego rodzaju
warsztatach w ramach akcji „Zima w mieÊcie”,
którà zakoƒczy∏ „Bal u Królowej Âniegu”.
W sobot´ 14 lutego w sali konferencyjnej
Warszawskiej Spó∏dzielni Handlowej „Fala” przy
W∏ókienniczej 14 odb´dzie si´ XIII Bal Charytatywny Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci. Po raz
pierwszy wspó∏organizatorem zosta∏o Wawerskie Centrum Kultury. W programie m.in. wyst´py m∏odzie˝y i doros∏ych, aukcje oraz konkurs
na najciekawsze stroje. Impreza odb´dzie si´
pod has∏em „Bal Êw. Walentego”, a ca∏kowity
dochód zostanie przeznaczony na rzecz podopiecznych TPD.
W programie WCK przewidziana jest tak˝e
prezentacja dokonaƒ wawerskich organizacji pozarzàdowych i Êrodowisk artystycznych dzielnicy.
W marcu, w przestrzeni WCK przy ul. ˚egaƒ-

skiej, zaplanowany jest wyst´p zrzeszenia choreografów „Centrum w Ruchu”.
Niezwykle ciekawie zapowiada si´ wiosna.
W planach Wawerskiego Centrum Kultury sà „Festiwal czytajàcych” oraz premiera spektaklu „Mi∏oÊç i prawda” na podstawie dzie∏ P. de Marivaux
w wykonaniu Wawerskiego Teatru W´drownego.
Jedno z wi´kszych przedsi´wzi´ç, w których weêmie udzia∏ WCK, to „Zielone Âwiàtki na Urzeczu”
– impreza organizowana wspólnie przez gminy
i dzielnice Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Karczew, Wilanów, Wawer. Celem jest upowszechnianie
wiedzy o Urzeczu wÊród mieszkaƒców naszych
gmin, promocja Urzecza, jego kultury, Êrodowiska,
stroju wilanowskiego oraz ∏odzi tradycyjnych i atrakcji dla turystów. Cz´Êç wawerska odb´dzie si´ na
pla˝y przy ul. Romantycznej. W programie wawerskim obrz´dy zielonoÊwiàtkowe, wspólne Êpiewanie
pieÊni z Urzecza i piosenek flisackich, ognisko po˝egnalne. Wydarzenie b´dzie mia∏o miejsce 24 maja.

Okres wakacyjny zdominujà „Targi kultury”,
w których zaprezentowane zostanà dokonania
poszczególnych filii, oraz „Lato z filmem” z projekcjami i spotkaniami autorskimi. W paêdzierniku wydarzenie, którym dzielnica t´tni co roku,
czyli „Kolej na Wawer. Kultura i natura” – kolejny przejazd zabytkowego pociàgu oraz prezentacje artystyczne, koncerty, spektakle. Ponadto premiera musicalu „Wawer story”. W planach listopadowych „Zaduszki muzyczne”
i „Nutka poliglotka” – ogólnopolski konkurs
wokalny z bogatymi tradycjami. W ostatnim
miesiàcu roku „Teatralny grudzieƒ” – spektakle
jako podsumowanie koƒczàcego si´ „Roku teatru”. OczywiÊcie zamierzenia kulturalne na bie˝àco realizujà wszystkie filie WCK.
Program Wawerskiego Centrum Kultury na
2015 rok wyglàda niezwykle imponujàco, pozostaje tylko trzymaç kciuki za jego realizacj´ i sukces, tym bardziej ˝e wielu imprezom patronowaç
b´dà „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
WCK

Karnawa∏ jak w... Rio
Ka˝dego, kto wiersze pisze do szuflady albo drukuje w Lampie, kto
ma odwag´ zaprezentowaç autorski wiersz publicznoÊci, ka˝dego
niezale˝nie od wieku i doÊwiadczenia zapraszamy na Turniej Jednego Wiersza w ramach kwietniowego Festiwalu Czytajàcych.
Szczegó∏y i regulamin konkursu
na stronie: wck-wawer.pl.

24 stycznia w Wawerskim Centrum Kultury Filia „MARYSIN” mia∏o miejsce barwne wydarzenie – bal karnawa∏owy dla mieszkaƒców. Tematem balu by∏ karnawa∏ w Rio de Janeiro.
Sala na ten wieczór zosta∏a wspaniale udekorowana. Zespó∏ ONE MAN BAND Tomasza Nowaka
i prowadzàca bal stan´li na wysokoÊci zadania,
bo repertuar, przy którym si´ bawiono, by∏ naprawd´ trafiony, by∏o dla ka˝dego coÊ fajnego.
Atrakcjà by∏ wyst´p kabaretowy „Apoloni Dziury”,
w którà wcieli∏ si´ aktor Wojciech Jóêwik. Karnawa∏, czyli zapusty, to czas szaleƒstwa, beztroskiej
i nieskr´powanej zabawy. Jak szaleç, to szaleç! Na

balu wybrano królów i królowe samby! Karnawa∏owy nastrój tworzy∏y kolorowe lasery, dymy,
Êwiat∏a, a szampaƒska zabawa uczestników uczyni∏a ten bal niezapomnianym i wyjàtkowym.
WCK Marysin

AktualnoÊci z WCK Filia Zastów
Wiwat Babcia i Dziadek
To by∏ w Zastowie dzieƒ wspania∏y.
To tu najmilsze osoby si´ spotka∏y,
bo przysz∏y babcie i dziadkowie.
To by∏a impreza co si´ zowie!
Wnuki na scenie pi´knie wystàpi∏y,
czym wspania∏ych goÊci zachwyci∏y.
By∏y piosenki, taƒce, ˝yczenia.
Oj, by∏o wiele do zobaczenia!
Âmieszne konkursy z nagrodami:
przybijanie gwoêdzi m∏otkami,
korali na sznurek nawlekanie,
zagadek o wnukach odgadywanie.
Portrety dziadków sal´ zdobi∏y,
to wnuki dla dziadków je zrobi∏y.
By∏y te˝ poca∏unki i kwiaty,
bo babcia i dziadek sà ca∏ym Êwiatem.
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***
Zapraszamy 25 lutego
(Êroda) o godzinie 19.00
na koncert „Piosenki
z dobrà metrykà” w wykonaniu Piotra Zubka
– m∏ody wokalista jest zafascynowany utworami
Êpiewanymi w poprzednim stuleciu. Te piosenki
uwa˝a za wiecznie m∏ode
– czyli w∏aÊnie za piosenki
z „dobrà metrykà”. Zapraszamy do muzycznej podró˝y w czasie!
WCK Filia ZASTÓW
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PROGRAM NA LUTY
WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury,
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
STREFA ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH
FUNDACJA FURU – sala 118, II pi´tro
15 lutego (niedziela), godz. 12.00
Bajkowanie-W´drowanie, czyli baÊnie i opowieÊci ró˝nych kultur z muzykà na ˝ywo, w wykonaniu Barbary
Songin. Sala teatralna, I pi´tro. Rezerwacja – Ewa Andrearczyk, tel. 22 443 70 75. Liczba miejsc ograniczona!
15 lutego (niedziela), godz. 13.00–15.00
CZTERY STRONY ÂWIATA, czyli otwarte warsztaty opowiadania historii. Koszt udzia∏u – 40 z∏. Warsztaty poprowadzi Barbara Songin. Informacje i zapisy: biuro@furu.waw.pl
STREFA M¸ODZIE˚Y
FUNDACJA AD HOC – sala 112, II pi´tro
Grafika 3D, „Python”; nauka programowania – zaj´cia
rozpocznà si´ po utworzeniu grupy. Zapisy: Agnieszka
Âwiàtecka, tel. 889 981 780; fundacja@adhoc.org.pl
JAKUB ÂCICHOCKI
28 lutego (sobota), godz. 16.00
Improwizacje muzyczne – warsztaty w obr´bie ró˝nych stylów muzycznych, podstawy kompozycji pierwszych utworów (gitara klasyczna, elektryczna, basowa,
kontrabas, perkusja), od podstaw i dla Êrednio zaawansowanych. Zapisy – tel. 22 443 70 75.
SPEKTAKLE na SALI TEATRALNEJ
21 lutego (sobota), godz. 16.00
„Królowa Âniegu” – przedstawienie w wykonaniu dzieci
z sekcji „Balladynki” pod opiekà artystycznà Katarzyny Goik. Sala teatralna, I pi´tro, ul. ˚egaƒska 1a. Wst´p wolny!
28 lutego, godz. 18.30
Philippe Chauvin i Wawerski Teatr W´drowny zapraszajà...
do Teatru Polskiego na „PARADY”. Koszt biletu 36 z∏, rezerwacje do 20 lutego pod nr. tel. 22 443 70 75.
14 lutego (sobota), godz. 20.00
„BAL ÂWI¢TEGO WALENTEGO” – bal charytatywny na
rzecz dzieci z TPD Wawer. Organizator TPD Oddzia∏ Wawer, wspó∏organizator WCK, miejsce realizacji – Sala Konferencyjna WSH Fala w Falenicy. Bilety – 100 z∏/osoba.

WCK FILIA ANIN,
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40

Wawer 2015. Kolejny etap ca∏orocznego turnieju, s´dziowany przez W∏odzimierza Sucheckiego. Op∏ata wpisowa!
27 lutego (piàtek), godz. 19.00–20.30
„Sponsoring”, re˝.: Ma∏gorzata Szumowska. Seans
filmowy w „Kinie za Rogiem”. Adresaci: doroÊli.
Wst´p wolny – seans sponsorowany przez WCK.

WCK FILIA ALEKSANDRÓW,
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
14 lutego (sobota), godz. 19.30–23.30
„Serduszka ma∏e dwa” – Zabawa Walentynkowa z zespo∏em „Promile”. Rezerwacj´ miejsc i wp∏aty przyjmujemy do 10 lutego. Tel. 22 612 63 85. Wst´p – 25 z∏/os.
27 lutego (piàtek), godz. 17.00
Kino Aleksandrów – „Mi∏oÊç”, film w re˝yserii Michaela Haneke. Czas trwania: 123 min. Wst´p wolny.

WCK FILIA FALENICA,
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
11 lutego, godz. 16.00
Karnawa∏owe Spotkanie Kulturalnej Rady
Sàsiadów osiedla Falenica. Spotkanie cykliczne z akcentem karnawa∏owym, a tak˝e relacja z przygotowaƒ
do wystawy fotograficznej „Portret Pupila”. Wst´p wolny.
15 lutego, godz. 16.00
Karnawa∏owy Bal Seniorów „W kr´gu”. Proponujemy taƒce w kr´gu, które poprowadzà Justyna i Wojciech G´bscy. Obowiàzujà karnawa∏owe kostiumy. Adresaci: seniorzy. WejÊciówki 12 z∏, wliczony catering.
21 lutego, godz. 18.00
Stanis∏aw Ignacy Witkiewicz „Wariat i zakonnica”.
Premiera spektaklu w wykonaniu „Niewinnych Czarodziejów” oraz Grupy Teatralnej „Falenica”. Adresaci:
m∏odzie˝, doroÊli. Wst´p wolny.
22 lutego, godz. 16.00
„Z nadziejà czy ze strachem” – 55 lat Schroniska
dla Nieletnich – Zak∏adu Poprawczego w Falenicy. Zapraszamy na spotkanie z Barbarà Wizimirskà, autorkà ksià˝ki
„Z nadziejà”, oraz Romualdem Sadowskim, dyrektorem
Schroniska. W programie tak˝e koncert w wykonaniu
uczestniczek ko∏a muzycznego Schroniska. Wst´p wolny.

13 lutego (piàtek), godz. 19.00–20.30
„Pod Mocnym Anio∏em”, re˝.: Wojciech Smarzowski.
Seans filmowy w „Kinie za Rogiem”. Adresaci: doroÊli.
Wst´p wolny – seans sponsorowany przez WCK.

WCK FILIA RADOÂå,

14 lutego (sobota), godz. 14.00–17.00
Wernisa˝ prac uczestników sekcji plastycznej Wawerskiego Uniwersytetu III Wieku. Dni zwiedzania wystawy: pon., czw. w godz. 12.00–17.00; Êr. w godz.
12.00–16.00; pt. w godz. 17.00–19.00. Wst´p wolny!

11 lutego (Êroda), godz. 11.00
Dzieƒ dokarmiania zwierzyny leÊnej. Zapraszamy
mamy z dzieçmi do lat 5. Pogadanka o lesie i zwierz´tach, spotkanie z leÊnikiem, warsztaty plastyczne.
Wspólne wyjÊcie do lasu. Wst´p wolny.

17 lutego (wtorek), godz. 16.00–20.00
Bal koƒczàcy karnawa∏ 2015 r. w Klubie Seniora
WCK Filii Anin. Wst´p: tylko uczestnicy Klubu Seniora.

12 lutego (czwartek), godz. 18.00
T∏ustoczwartkowe Spotkanie Sàsiedzkie. Wspólne rozmowy na temat przysz∏oÊci RadoÊci (pomys∏y do
projektów bud˝etu partycypacyjnego). Wst´p wolny.

20 lutego (piàtek), godz. 19.00–20.30
„Porwanie”, re˝.: Tobias Lindholm. Seans filmowy
w „Kinie za Rogiem”. Adresaci: m∏odzie˝ i doroÊli.
Wst´p: bilet-cegie∏ka 5 z∏!

ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28

14 lutego (sobota), godz. 15.00
Bal przebieraƒców dla dzieci. Zabawy przy muzyce, konkursy. Wst´p wolny!

21 lutego (sobota), godz. 15.00–16.00
Kopciuszek – bajka teatralna dla dzieci w wykonaniu
teatru „Urwis” z Krakowa. Wst´p: bilet-cegie∏ka 6 z∏!

17 lutego (wtorek), godz. 11.00
Âwiatowy Dzieƒ Kota. Zapraszamy mamy z dzieçmi
do lat 5. Wst´p wolny.

22 lutego (niedziela), godz. 10.00–15.00
IV Turniej Bryd˝a Sportowego o Mistrzostwo Dzielnicy

20 lutego (piàtek), godz. 11.00
Dzieƒ j´zyka ojczystego. Zapraszamy rodziców

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

z dzieçmi do lat 7 – zabieramy ze sobà ulubionà ksià˝k´
lub bajk´ dla dzieci. Czytanie, wspólne omawianie treÊci, zabawa tematyczna, praca plastyczna. Wst´p wolny.
26 lutego (czwartek), godz. 18.00
Kulturalna Akademia Seniora. „Zaczarowane d∏onie”
– zaj´cia plastyczne z wykorzystaniem gliny, myd∏a, masy solnej. Prowadzi p. Bogdan Wajner. Wst´p wolny.

WCK FILIA ZASTÓW,
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
11 lutego, Êroda, godz. 19.00
SUNDARAM „Na Walentynki” – koncert zespo∏u. Forma udzia∏u – bezp∏atne wejÊciówki.
16 lutego, poniedzia∏ek, godz. 19.15
„Dobry Wieczór Sàsiedzki” – Spotkanie sàsiedzkie.
Wspólnie podsumujemy projekty, które chcielibyÊmy
zrealizowaç w Wawrze dzi´ki finansom bud˝etu partycypacyjnego. Wst´p wolny!
25 lutego, Êroda, godz. 19.00
„Piosenki z dobra metrykà” – koncert w wykonaniu Piotra Zubki – m∏odego wokalisty zafascynowanego utworami Êpiewanymi w poprzednim stuleciu. Forma udzia∏u – bezp∏atne wejÊciówki.
Luty
Przyjmowanie zg∏oszeƒ na XIX Ogólnopolski Przeglàd Piosenki Dzieci´cej i M∏odzie˝owej „RozÊpiewany Wawer”, który odb´dzie si´ w marcu. Regulamin do pobrania ze strony www.kkzastow.com.
Luty
„Spotkania z zimà” – wystawa prac wykonanych
przez uczestników sekcji plastycznych.

WCK FILIA MARYSIN,
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
11 lutego, godz. 16.00–17.00
„Walentynkowe serce” – spotkanie w Klubie Seniora.
14 lutego, godz. 17.00–21.00
„Roztaƒczone walentynki” – bal z konkursami,
pocztà walentynkowà, koncertem ˝yczeƒ. Do taƒca
zagra zespó∏ ONE MAN BAND Tomasza Nowaka.
28 lutego, godz. 12.00–13.00
„Zimowa bajka” – Poranek teatralny. Familijny spektakl
teatralny w wykonaniu aktorów teatrów dzieci´cych.

Nowe propozycje zaj´ç!
TANIEC
Zapraszamy do nowo otwartej sekcji taƒca: hip-hop, disco, freestyle, jazz. Adresaci – dzieci w wieku od
6 do 12 lat. Zaj´cia odbywajà si´ pod patronatem Klubu
Tanecznego Shock Dance Robert Jakubowski. Zapisy, informacje dodatkowe – R. Jakubowski, tel. 502 356 762
TEATR
„Teatralne ˝ywio∏y” to cykl warsztatów dla dzieci
w wieku 6–10 lat zakoƒczony pokazem pracy w maju
2015 roku w plenerowej scenerii na brzegu Wis∏y
w ramach projektu „Zielone Âwiàtki na Urzeczu”. Zaj´cia poprowadzà Magdalena Dakowska (animator teatralny) i Katarzyna ˚ytomirska (etnolog, pisarka, aktorka) z towarzyszeniem muzyki wykonywanej na ˝ywo.
Pierwsze spotkanie: 23 lutego (poniedzia∏ek)
o godz. 16.00 w sali teatralnej Wawerskiego Centrum Kultury. Cykl obejmuje 13 spotkaƒ w okresie od
lutego do maja. Udzia∏ w zaj´ciach jest bezp∏atny. Zapisy – 22 443 70 75, 22 443 70 73.
Informacje o sta∏ych/cyklicznych zaj´ciach WCK znajdà
Paƒstwo pod adresem www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/130/n/7015 (plik PDF na dole strony).
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MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów (w tym odwo∏anie) wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez na naszych ∏amach.
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LUTOWE PROPOZYCJE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
04-618 Warszawa-Anin, ul. Trawiasta 10
tel. (22) 815 30 57

■

■

■
■

WYSTAWY
■

■

„Zaczarowane domy Andriollego”. Wystawa fotograficzna poÊwi´cona tradycyjnemu budownictwu
drewnianemu linii otwockiej, tzw. Êwidermajerom.
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, ul. Trawiasta 10.
„Zimowa”. Wystawa prac dzieci z Zespo∏u Szkó∏ Specjalnych nr 102. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul.
Agrestowa 1.

■

ZIMOWA BIBLIOTEKA
■

■

■

„Biblioteczne konsultacje komputerowe” – zaj´cia
dla seniorów (godz. 9.00–12.00). Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
Warsztaty malarstwa i rysunku dla osób doros∏ych.
Ka˝dy czwartek w godzinach 11.00–12.30. Miejsce:
Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
Bezp∏atne korepetycje z matematyki. Poziom od
szko∏y podstawowej do matury. Poniedzia∏ki i piàtki

w godzinach 15.00–18.00. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr
82, ul. Agrestowa 1.
G∏oÊne czytanie i zaj´cia plastyczne da dzieci w wieku
3–5 lat. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
11 lutego – „Mi´dzynarodowy dzieƒ j´zyka ojczystego”. Akcja popularyzujàca poprawnoÊç j´zykowà.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 82, ul. Agrestowa 1.
21 lutego, godz. 10.00. Gra Miejska „Batalia
o Trakt Brzeski”. Szczegó∏y na plakacie na str. 2.
21 lutego, godz. 16.00. W ramach cyklu spotkaƒ poetyckich „Cztery pory roku z poezjà” spotkanie z Jaros∏awem Witem D∏u˝niakiem. Miejsce: Wypo˝yczalnia
nr 121, ul. ˚egaƒska 1.
25 lutego, godz. 17.00. „NadwiÊlaƒskie Urzecze” –
spotkanie z ¸ukaszem Maurycym Stanaszkiem, etnografem, autorem ksià˝ki „NadwiÊlaƒskie Urzecze”.
Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Wypo˝yczalnia nr
87 i Czytelnia nr XIII, ul. Trawiasta 10.

ZAJ¢CIA DLA DZIECI
■
■

■

13 i 16 lutego, godz. 9.30 – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 121, ul. ˚egaƒska 1.
17 lutego, godz. 16.00 – G∏oÊne czytanie dzieciom.
Joanna Papuziƒska, „Porzucony samochodzik”. Miejsce:
Wypo˝yczalnia nr 59, ul. Króla Maciusia 10.
24 lutego, godz. 10.00 – Warsztaty historyczno-plastyczne o kulturze ko∏bielskiej dla kl. III SP. Miejsce: siedziba g∏ówna Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, ul. Trawiasta 10.

■

■

■

■

■

■

G∏oÊne czytanie baÊni i bajek – „Ró˝ne rzeczy Hilarego”, Joanna Kulmowa. Wtorki, godz. 13.00–14.00,
piàtki, godz. 15.00–16.00. Miejsce: siedziba g∏ówna
Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, ul. Trawiasta 10.
Warsztaty plastyczne dla przedszkolaków w wieku
5–6 lat – ka˝da Êroda, godz. 16.30–18.00. Liczba miejsc
ograniczona. Zaj´cia p∏atne 5 z∏. Zapisy w Oddziale Dzieci´cym (22 815 33 21 w. 25). Miejsce: siedziba g∏ówna
Biblioteki, Oddzia∏ Dzieci´cy, ul. Trawiasta 10.
„Wawerskie Maluchy” – zaj´cia ruchowo-edukacyjne w formie zabawy dla dzieci w wieku 1–3 lata.
Wi´cej informacji tel. (22) 815 33 21 w. 25.
„W Êwiecie baÊni” – g∏oÊne czytanie dzieciom legend
warszawskich. Ka˝da Êroda w godz. 12.00–12.30.
Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 26, ul. B∏´kitna 32.
„Bajki Jana Brzechwy”. Krzy˝ówka dla dzieci
w przedziale wiekowym 6–9 lat. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 26, ul. B∏´kitna 32.
„Gry planszowe w bibliotece – alternatywa dla
komputera i telewizora”. W ka˝dy czwartek, godz.
16.00–18.00. Miejsce: Wypo˝yczalnia nr 59, ul. Króla
Maciusia 10.

Zapraszamy do Êledzenia strony Biblioteki:
www.bibliotekawawer.pl i profilu facebookowego
www.facebook.com/BibliotekaWawer?fref=ts oraz
www.facebook.com/muzeumwawra?fref=nf,
gdzie og∏aszane sà wszelkie wydarzenia i relacje.

Dary Êw. Miko∏aja dla wawerskich dzieci
W Gimnazjum nr 102 przy Wichrowej
w Wawrze grudniowym, bo˝onarodzeniowym
prezentem dla najm∏odszych by∏o przedstawienie pt. „Dary Êw. Miko∏aja” w opracowaniu Doroty Króliszewskiej, a wyre˝yserowane przez
nauczycielk´ j. polskiego.
W przedstawieniu wystàpili uczniowie naszej szko∏y, cz∏onkowie szkolnego kó∏ka teatralnego, a wÊród obdarowanych by∏y dzieci
z aniƒskiego Przedszkola nr 233, uczniowie ze
Szko∏y Podstawowej nr 86, a nawet gimnazjaliÊci z Zespo∏u Szkó∏ nr 116 w Wawrze. Do sukcesu przedstawienia niewàtpliwie przyczyni∏a
si´ nieskomplikowana fabu∏a i barwne postaci.
REKL AMA

ZAPISY do Grup Początkujących
wt-czw, 18:00-19:00 – rocznik 2009/2010 – Mata A
pn-śr-pt, 17:00-18:15 – rocznik 2008/2007 – Mata B
pn-śr-pt, 18:15-19:30 – rocznik 2007/2006 – Mata B
pn-śr-pt, 17:00-18:15 – rocznik 2006/2005 – Mata A
pn-śr-pt, 18:15-19:30 – rocznik 2004/2002 – Mata A
śr, 19:30-21:00 – dorośli i młodzież pow. 15 lat – Mata A

ZAPRASZAMY CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNKI!
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Wieczór poprzedzajàcy wigili´ ma niezwyk∏à atmosfer´. Podczas strojenia choinki
o˝ywajà bombki i ∏aƒcuch. A kiedy toczà
mi´dzy sobà spór o prymat na choince, dom
odwiedzajà znani ksià˝kowi bohaterowie:
dziewczynka z zapa∏kami, Gerda i Kaj oraz
Scrooge. I kiedy wszystko toczy si´ swoim
literackim torem, czyli dziewczynka marznie
na mrozie, Kaj ma lodowate serce, a Scrooge jest nawiedzany przez duchy, nagle zjawia si´ nikomu nieznany ch∏opiec z p∏aczàcym dzieckiem na r´ku. Wtedy ustajà k∏ótnie mi´dzy Êwiàtecznymi ozdobami, które
w p∏aczàcym dziecku rozpoznajà ma∏ego Jezusa. W tym momencie do
akcji wkracza oczekiwany
przez wszystkich Miko∏aj
z workiem prezentów. Rozdajàc prezenty, m.in. ∏zy mi∏oÊci siostrzanej, uÊmiech,
mi∏osierdzie i wspó∏czucie,
uÊwiadamia zebranym, ˝e
najdro˝sze prezenty znajdujà swe êród∏o w sercu, a sà
to ˝yczliwoÊç, uÊmiech, mi∏oÊç i przyjaêƒ. Bo Bo˝e Narodzenie to Êwi´ta dobrych
myÊli, serca i mi∏oÊci.
Pe∏na wdzi´ku gra uczniów-aktorów w barwnych strojach
i nastrojowa muzyka tworzy∏y Êwiàteczno-bajkowy klimat
przedstawienia, które zosta∏o
ciep∏o przyj´te przez widzów.
Ma∏gorzata Rodak
Nr 49 / Luty 2015
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AK-owców do tego ∏agru)
w ówczesnym Obwodzie Leningradzkim. Administracja
by∏a niemiecka, zaÊ Rosjanie
stali na wie˝yczkach. Warunki
by∏y straszne. Pami´tam wiJerzy Orzeszek, ps. „Mars”, urodok sterty czarnych obierek,
dzony 21 stycznia 1928 roku
którymi nas karmiono. Wrzuw Warszawie z matki Stanis∏awy
cano je do kot∏a, dosypujàc
i ojca Zygmunta. Od listopada 1942
∏y˝ki piachu. Mówiono: – ˚yç
roku – ˝o∏nierz pododdzia∏u AK „Rab´dziesz, a potem poginiesz.
doÊç”. By∏ amunicyjnym w stopniu
Ruska ziemia wszystkich postrzelca, a od 18 maja 1944 roku
ch∏onie. Jerzy przetrwa∏ „obóz
starszego strzelca. Wzià∏ udzia∏ we
Êmierci”, jak nazywali Borowiwszystkich akcjach Oddzia∏u Dyspocze Niemcy tam wi´zieni.
zycyjnego warszawskiego Kedywu
1 marca 1946 roku powróci∏
pod dowództwem cichociemnego,
do kraju. 25 grudnia 1946 roppor. Józefa Czumy, ps. „Skryty”. Po
ku znowu aresztowa∏o go UB,
wejÊciu sowietów 20 paêdziernika
po przes∏uchaniach zwolnio1944 roku aresztowali go funkcjono go w styczniu 1947 roku.
nariusze UB. W dniu 3 listopada zoJerzy ukoƒczy∏ Wydzia∏ Mesta∏ przekazany do NKWD w Falenichaniczny warszawskiej Policy, gdzie wi´ziono go w budynku
techniki i pracowa∏ w zawo˝ydowskiego Domu Starców „Ezra”
Strzelec Jerzy Orzeszek, ps. „Mars”.
dzie in˝yniera. Swojej matce
przy dzisiejszej ul. Patriotów 77. JeZdj´cie wykonane we wrzeÊniu 1943
wybaczy∏. By∏ cz∏onkiem komgo matka, entuzjastycznie nastaroku w lasach ko∏o Wiàzowny.
batanckiego ZBOWiD-u w Fawiona do sowieckiego „raju”, poFoto ze zbiorów autora.
lenicy, a po 1989 roku w nowiedzia∏a do niego przez kraty okna
wym Âwiatowym Zwiàzku ˚o∏nierzy AK wiceprezepiwnicznego: Czekaj gówniarzu – pojedziesz do
sem i przewodniczàcym sekcji historycznej
Rosji to, przestaniesz o g∏upotach myÊleç i zobaotwockiego Ko∏a nr 4, zrzeszajàcego ludzi z IV Reczysz, jak naprawd´ tam wszystko wyglàda...
jonu „Fromczyn” – Otwock, cz´Êci Obwodu AK
Istotnie zobaczy∏, jak te˝ odczu∏ wszystko napraw„Obro˝a” Warszawa Powiat.
d´... Przetransportowano Jerzego do „Frontowego
Obozu Przesy∏owego” NKWD nr 173 w Soko∏owie
Piotr Bieliƒski
Podlaskim, skàd 13 listopada wywieziono go
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
wg∏àb obszaru ZSRR do ∏agru NKWD nr 270 w Borowiczach (by∏ to pierwszy transport uwi´zionych
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com

Historia matki i syna...

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

WYPOŻYCZALNIA

IWO-AGO

PRZYCZEPY, LAWETY

SPRZĘT SPRZĄTAJĄCY, PIORĄCY:
KÄRCHER, GARDENA

tel.: 532 234 128

194

Spo∏eczna Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia organizuje pod koniec lutego prelekcje
historyczne w Miedzeszynie, RadoÊci, B∏otach i Falenicy, zaÊ w dniu 1 marca nast´pujàce uroczystoÊci:
- godz. 10.00, KoÊció∏ NSPJ w Falenicy,
ul. Narcyzowa 18 – Msza Êw. w intencji
˚o∏nierzy Polski Podziemnej z Falenicy
i okolic, którzy zgin´li za wolnoÊç Ojczyzny
w latach 1939–56,
- godz. 17.00, Michalin, ul. ks. W. Malinowskiego 7 – spotkanie pod siedzibà by∏ego tajnego oÊrodka Êledczego MBP,
- godz. 18.00 – II Marsz i Spacer Historyczny
Szlakiem ˚o∏nierzy Niez∏omnych-Wykl´tych
w Falenicy (zbiórka: godz. 17.45 przed bud.
Zespo∏u Szkó∏ nr 111 w Falenicy, ul. Poezji).
Piotr Bieliƒski

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

Prowadzenie Ksià˝ki
Przychodów i Rozchodów

Opracowanie graficzne,
sk∏ad komputerowy i pomoc
w redagowaniu tekstów.
Tel. 692-209-621

HYDRAULIK

85

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

122

MEBLE NA WYMIAR

tel.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

503 150 991

506 173 607

160

216

M O N TA ˚ :

Z¸OTA RÑCZKA

503-759-762

MATEMATYKA (tak˝e po angielsku i niemiecku),
ANGIELSKI, NIEMIECKI – student Politechniki
Warszawskiej zaciekawi, nauczy, sprawdzi,
przygotuje do sprawdzianów, egzaminów
i matury. Mo˝liwy dojazd do ucznia.
Tel. 517 127 333, skrawczyk919@gmail.com

36

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

Dojazd do Klienta Gratis!
Konkurencyjne Ceny!

– TANIO I SOLIDNIE –

kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...

Tel. 660-769-211

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80
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◗ Poszukiwane sà wykwalifikowane osoby do poprowadzenia zaj´ç dodatkowych dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym w Dzielnicy Wawer.
Zaj´cia plastyczne i z elementami logopedii. Wi´cej informacji: anna.nowosielska@vp.pl
◗ Chcesz wreszcie schudnàç zdrowo i bez efektu
jojo? Zadzwoƒ 782 765 646, Psycholog, Trener
od˝ywiania.
◗ Psycholog dla doros∏ych. 782 765 646.

■

anteny TV i SAT
■ domofony

tel. 663-677-701

NADZOR Y BUDOWL ANE
Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru
Przeglàdy okresowe budynków
Dokumentacje budowy, inwentaryzacje – Autocad

www.anteny-kamery.pl
22
1

NAUKA GRY NA GITARZE
Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam,
na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848

Spo∏eczny Komitet Upami´tnienia Dnia ˚o∏nierzy Niez∏omnych-Wykl´tych organizuje nast´pujàce uroczystoÊci w Wawrze:
- Msze Âwi´te w parafiach rzymsko-katolickich w dzielnicy,
- Spotkanie pod budynkiem dawnego
Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa
Publicznego (godz. 12.00 w RadoÊci, ul.
Izbicka 1) – prelekcja historyczna, modlitwy, z∏o˝enie wieƒców.

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

Od 1 stycznia 2015 r. na naszych ∏amach b´dzie mo˝na zamieÊciç wy∏àcznie dwa
typy og∏oszeƒ drobnych (bez wzgl´du na ich treÊç):
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).
Zamówienia mo˝na dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22 810 26 04 lub adresem e-mail: drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.
◗ Wczasy dla Seniora w Krynicy Morskiej. Turnus 7
dni od 599 z∏, 14 dni od 999 z∏. tel. (22) 834 95 29.
◗ Wynajem lokali na biuro (na godziny/dni), handel
i us∏ugi vis a vis Urz´du Dzielnicy Weso∏a. tel.
693-862-799, parzonka@op.pl
◗ Sprzedam nieruchomoÊç (733 m2) w centrum
Rembertowa ul. ChruÊciela 17. Obr´b 30925,
dz. ew. 105/2 i 105/1. tel. 693-862-799, parzonka@op.pl

1 marca – Narodowy
Dzieƒ Pami´ci ˚o∏nierzy
Niez∏omnych-Wykl´tych.
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Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

biuro@s2invest.pl
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501-758-140
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Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

ul. Motylkowa 11, Warszawa-Międzylesie 97 m2 – 565 tys. PLN
Rezerwując już dziś, możesz dostać 5% rabatu

tel.: 505 283 785, e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, www.ulicamotylkowa.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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