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Metamorfoza naszej
strony internetowej!
Ju˝ wkrótce internetowa ods∏ona
WiadomoÊci Sàsiedzkich zyska zupe∏nie nowe oblicze! Szykujemy dla
Was bardziej przejrzysty i intuicyjny
wyglàd naszej strony, lepszy dost´p
do gazetek w postaci PDF i inne
mi∏e dla oka zmiany. Zapraszamy na
www.wiadomoscisasiedzkie.pl i czekamy na Wasze opinie, jak Wam si´
podoba ten nowy wyglàd.
Hanna Kowalska

Niech ˝yje bal... charytatywny!
23 stycznia po raz czternasty odby∏ si´ bal
charytatywny na rzecz podopiecznych Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci oddzia∏ Wawer.
Od ubieg∏ego roku partnerem TPD w organizacji tego wydarzenia jest Wawerskie Centrum Kultury. Ka˝da impreza ma swojà specyficznà tematyk´, tym razem has∏em by∏a
Grecja. Rang´ przedsi´wzi´cia podkreÊli∏y
honorowe patronaty Ambasady Grecji
w Polsce i burmistrza dzielnicy ¸ukasza
Jeziorskiego. Natomiast WiadomoÊci Sàsiedzkie sprawowa∏y patronat medialny.
Bal otworzy∏y prezes TPD Wawer Katarzyna Zdzieborska i dyrektor Wawerskiego
Centrum Kultury Barbara Karniewska. Odczytano te˝ list od ambasadora Grecji Evangelosa Tsaoussisa, który gratulowa∏ idei

przedsi´wzi´cia. Przez ca∏à noc na ekranie
prezentowane by∏y slajdy obrazujàce urocze
zakàtki Grecji. WCK zadba∏o o tematyczny
wystrój sali oraz przygotowa∏o wyst´py artystyczne, które poprzedzi∏y bal. MogliÊmy podziwiaç m∏odych tancerzy z formacji Shock
Dance Roberta Jakubowskiego i Ew´ Jarzymowskà-Ka∏udow, która zachwyci∏a goÊci
pi´knymi interpretacjami greckich piosenek.
Uczestnicy balu w wi´kszoÊci przebrali
si´ w tradycyjne greckie stroje, zarówno antyczne, jak i wspó∏czesne. W∏aÊcicieli najoryginalniejszych kostiumów nagrodzono
upominkami od sponsorów. Tanecznej zabawie towarzyszy∏y znane przeboje zarówno starsze, jak i wspó∏czesne, a w repertuarze przewija∏y si´ oczywiÊcie tak˝e greckie

szlagiery. Parkiet przez ca∏à noc by∏ pe∏ny,
lecz kiedy zabrzmia∏a zorba, wr´cz p´ka∏
w szwach. Uznanie nale˝y si´ te˝ kuchni,
która przygotowa∏a takie specja∏y, jak:
avgolemono, keftedes, kakavia i in. Obs∏ug´ wspiera∏y matki podopiecznych TPD.
W trakcie balu mo˝na by∏o kupiç prace wykonane przez dzieci oraz przedmioty przeznaczone na ten cel przez doros∏ych.
Dzi´ki temu charytatywnemu przedsi´wzi´ciu uda∏o si´ zebraç kwot´ ponad
10 000 z∏, która w ca∏oÊci zostanie przeznaczona na wakacyjny wyjazd m∏odzie˝y do
Grecji. Ten cel zostanie tak˝e dofinansowany
przez jednego ze sponsorów i jednoczeÊnie
organizatora wyjazdu firm´ Szavel Travel.
Dzi´kujemy wszystkim, którzy swoim
uczestnictwem bàdê hojnoÊcià wsparli t´
pi´knà inicjatyw´! Liczymy na to, ˝e w przysz∏ym roku uda si´ zorganizowaç kolejny
bal i ˝e WiadomoÊci Sàsiedzkie ponownie
b´dà jego patronem medialnym.
Wawerskie Centrum Kultury
Fot. Maria i Micha∏ Kreid
B´dziemy! – Redakcja
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OKAZJA
Kupujàc do koƒca stycznia otrzymasz 7% rabatu!
Stan deweloperski, inwestycja zakończona, gotowe do użytkowania.

Pomoc architekta wnętrz przy koncepcji
urządzenia mieszkania GRATIS!
Wi´cej informacji: tel. 505-283-785
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
www.ulicamotylkowa.pl

Ciche, kameralne osiedle. Dobra lokalizacja: Warszawa-Mi´dzylesie
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Styczeƒ w Radzie Dzielnicy
Z nowym rokiem nowym
krokiem – tak te˝ weszliÊmy w rok 2016. A wszystko to za sprawà nowo
otwartego Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców w Urz´dzie Dzielnicy Wawer. Odnowiona zosta∏a sala g∏ówna, zakupiono nowy sprz´t,
powsta∏ nowy punkt informacji dla mieszkaƒców,
usprawniony zosta∏ system obs∏ugi, a wszystko to
w trosce o popraw´ jakoÊci i szybkoÊci za∏atwiania
spraw w Urz´dzie. Na tym nie koniec, planujemy
pozyskaç dodatkowe Êrodki, które umo˝liwià nam
przeprowadzenie remontu drugiej sali obs∏ugi
mieszkaƒców.
Styczeƒ okaza∏ si´ równie pracowity w Radzie
Dzielnicy – odby∏y si´ wszystkie posiedzenia komisji problemowych. Posiedzenie Komisji Inwestycyjnej poÊwi´cone by∏o zagadnieniu przebudowy i zagospodarowania centrum Falenicy.
Komisja OÊwiaty, Kultury i Sportu zajmowa∏a si´
m.in. sprawami zwiàzanymi z zaopiniowaniem
akcji „Zima w mieÊcie” w wawerskich placówkach. Podj´to równie˝ uchwa∏´ o pozytywnym
zaopiniowaniu kalendarza obchodów 150-lecia
powstania gminy Wawer. Komisja Spo∏eczna
w swoim planie mia∏a zaopiniowanie projektu
statutu Rady Seniorów w Dzielnicy Wawer m.st.

Warszawy. Rady seniorów sà to organizacje spo∏eczne, o charakterze konsultacyjno-doradczym,
które majà reprezentowaç interesy starszych
mieszkaƒców wobec w∏adz samorzàdowych. Komisja Bud˝etowa zapozna∏a si´ z wykonaniem
bud˝etu za rok 2015 w kontekÊcie zadaƒ majàtkowych. Komisja ¸adu Przestrzennego zajmowa∏a si´ dalszym procedowaniem planów miejscowych, w kontekÊcie sukcesywnego przyst´powania do ich sporzàdzenia oraz aktualizacji.
Pojawi∏ si´ równie˝ wàtek dzików na terenie naszej dzielnicy. Na specjalne zaproszenie przybyli
przedstawiciele Lasów Miejskich, którzy sukcesywnie na terenie naszej dzielnicy instalujà
od∏ownie, majàce na celu przesiedlanie zwierzàt
tego gatunku z terenu naszej dzielnicy. Odby∏a
si´ równie˝ sesja Rady Dzielnicy, której tematem
przewodnim by∏a informacja o realizacji zadaƒ
z zakresu polityki lokalowej na terenie dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy w latach 2008–2015
oraz dalszych planach w tym zakresie.
W poprzednim numerze obieca∏em, ˝e podziel´ si´ z Czytelnikami WS tym, co nas czeka
w 2016 roku, i chcia∏bym poÊwi´ciç temu troch´
uwagi. Tak jak 2015 rok obfitowa∏ w wiele inwestycji, równie˝ 2016 zapowiada si´ bardzo intensywnie. Wszystko za sprawà kilku du˝ych inwestycji, takich jak budowa zespo∏u szkolno-przedszkolnego w NadwiÊlu, przy Trakcie Lubelskim

powstanie równie˝ ˝∏obek. Z myÊlà o bezpieczeƒstwie na naszych drogach na skrzy˝owaniach Przewodowa-Strzyg∏owska oraz Mas∏owiecka-Bronowska majà powstaç ronda. Ponadto myÊlimy o rozbudowie parkingów przy torach
kolejowych, które majà powstaç w Miedzeszynie
i Falenicy. Planujemy równie˝ modernizacj´ placu zabaw w RadoÊci, który jako ostatni nie zosta∏
zrewitalizowany w ostatnich latach. Po wieloletniej intensywnej eksploatacji b´dziemy wymieniali sukcesywnie nawierzchnie na boiskach
sportowych, a wszystko to w trosce o bezpieczeƒstwo dzieci i m∏odzie˝y, uczàcych si´ w naszych wawerskich placówkach oÊwiatowych. To
nie koniec inwestycji, myÊlimy równie˝ o poprawie bezpieczeƒstwa pieszych – stàd takie inwestycje jak budowa chodników oraz oÊwietlenia
na drogach nale˝àcych do Dzielnicy. B´dà równie˝ realizowane te projekty, które zdoby∏y w zesz∏ym roku najwi´kszà liczb´ g∏osów w ramach
bud˝etu partycypacyjnego. W tym roku takich
projektów zg∏oszono a˝ 188.
Rok 2016 b´dzie szczególny, poniewa˝ w∏aÊnie w tym roku b´dziemy obchodziç 150-lecie
powstania gminy Wawer. Zach´cam do Êledzenia strony internetowej Urz´du oraz lektury
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”, poniewa˝ b´dziemy
na bie˝àco informowali o kalendarzu wydarzeƒ
zaplanowanych w zwiàzku z tym jubileuszem.
¸ukasz Kubik
radny dzielnicy Wawer

Z∏ó˝ podpis w sprawie budowy mostu Na Zaporze!
Dzielnica Wawer to najwi´ksza dzielnica m.st.
Warszawy, a ciàgle jedynà bezpoÊrednià mo˝liwoÊcià przejazdu z tej dzielnicy na drugà stron´
Wis∏y jest most Siekierkowski. Most ten jest
obecnie najbardziej obcià˝onym mostem w Warszawie, przy Êredniej liczbie pojazdów na dob´
przekraczajàcej 110 tysi´cy pojazdów. Ka˝da
st∏uczka na tej przeprawie powoduje ogromne
problemy z wydostaniem si´ z Wawra.
W nied∏ugim czasie budowany b´dzie most
w po∏udniowej cz´Êci miasta w ramach Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy. Przeprawa ta
b´dzie mia∏a jednak g∏ównie charakter tranzytowy i nie b´dzie wystarczajàco dogodnym prze-

jazdem dla mieszkaƒców Wawra. W dalszym
ciàgu najwi´kszà, bo ponad oÊmiokilometrowà
„dziur´” na WiÊle, jeÊli chodzi o mosty, stanowiç
b´dzie po∏udniowa cz´Êç Warszawy.
Dla rozwiàzania problemów komunikacyjnych
naszej dzielnicy niezb´dna jest trasa Nowo-Zwoleƒska i most Na Zaporze. Móg∏by to byç most
o lokalnym charakterze dla obs∏ugi ruchu mi´dzydzielnicowego. W Wawrze mieszka coraz
wi´ksza liczba osób i bez powstania takiej lokalnej przeprawy dzielnica Wawer utknie ca∏kowicie w korkach. Tak˝e zwi´kszajàca si´ liczba
mieszkaƒców Wilanowa oraz du˝y potencja∏ inwestycyjny tzw. ∏uku siekierkowskiego wymaga

dodatkowej przeprawy przez most. Most Na Zaporze, ∏àczàcy dzielnice Wawer i Wilanów, planowany jest od lat 80. ubieg∏ego wieku. Najwy˝szy czas realnie powróciç do tego pomys∏u.
Na stronie internetowej www.mostnazaporze.pl rozpocz´∏o si´ zbieranie podpisów pod
petycjà w sprawie budowy mostu Na Zaporze.
Petycja zostanie przekazana w∏adzom m.st. Warszawy. Zapraszam wszystkich tych, którym le˝y
na sercu rozwiàzanie problemów komunikacyjnych po∏udniowych dzielnic Warszawy, do sk∏adania podpisów i dzielenia si´ informacjà o prowadzonej akcji.
Rafa∏ Czerwonka
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kiego Parku Krajobrazowego czy pi´kne
brzegi wawerskiej Wis∏y, które chcemy
o˝ywiç i zagospodarowaç, to z pewnoÊcià interesujàce atrakcje dzielnicy
– podkreÊla zast´pca burmistrza Leszek
Baraniewski.

150 lat gminy Wawer
150-lecie powstania gminy Êwi´tuje w tym roku dzielnica Wawer.
Gmin´ Wawer utworzono w 1866 r. Teren obecnej dzielnicy stanowi∏ wtedy jednà z dwudziestu gmin ówczesnego powiatu
warszawskiego. Z okazji rocznicy odb´dzie si´ wiele interesujàcych wydarzeƒ kulturalnych, sportowych i historycznych.
– Rocznica jest okazjà, by przypomnieç o bogatej tradycji i historii naszej dzielnicy – mówi zast´pca burmistrza dzielnicy Wawer Leszek Baraniewski. – Wawer jest dziÊ jednà z najszybciej rozwijajàcych si´ dzielnic Warszawy ze stale rosnàca
liczbà mieszkaƒców, ciekawym klimatem, urokami
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i historià
tzw. linii otwockiej. Tradycja spotyka si´ u nas
z nowoczesnoÊcià, co sprzyja rozwojowi – dodaje.
Obchody b´dà obfitowaç w ró˝norodne wydarzenia historyczne, kulturalne i sportowe. Kul-

Naszej Kole˝ance
Ewie Lipiƒskiej
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
z powodu Êmierci M´˝a
sk∏ada Dyrekcja i Zespó∏
Wawerskiego Centrum Kultury.

minacyjnymi wydarzeniami b´dà koncert muzyków Filharmonii Narodowej (15 maja) i piknik
flisacki „Zielone Âwiàtki na Urzeczu” (14 maja), przypominajàcy tradycje Urzecza Wis∏y.
W dniach 1–2 paêdziernika przez dzielnic´ przejedzie zabytkowy pociàg parowy. Wydarzeniu
„Kolej na Wawer” towarzyszyç b´dzie koncert
i spotkania z artystami. Planowane jest tak˝e
Wawerskie Spotkanie Kabaretowe z udzia∏em
gwiazd polskiego kabaretu (4 wrzeÊnia), bieg
pod nazwà „Sztafeta Patriotów” na 11 listopada, piknik Wawerski Dzieƒ Sportu, który odb´dzie si´ w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym
„NadwiÊle” przy ul. Skalnicowej (11 wrzeÊnia),
i ostatni etap najwi´kszego w Polsce wyÊcigu
kolarzy amatorów MTB – Poland Bike Marathon (25 wrzeÊnia).
– Poprzez organizacj´ imprez plenerowych
chcemy pokazaç walory przyrodnicze zielonej
dzielnicy, jakà jest Wawer. Wawerskie leÊne szlaki rowerowe przez urokliwe tereny Mazowiec-

Przez ca∏y rok nie zabraknie
w Wawrze warsztatów i konkursów historycznych, koncertów
i pikników. Planowane jest tak˝e
mapowanie dzielnicy, gra miejska
i rajd rowerowy. W Urz´dzie Dzielnicy zosta∏a ju˝ otwarta wystawa rysunków przedstawiajàcych najciekawsze miejsca w dzielnicy, autorstwa architekta Kazimierza
J. Nowaka z komentarzem Andrzeja Rukowicza.
Teren gminy Wawer powsta∏ej w 1866 r. si´ga∏ du˝o dalej w kierunku pó∏nocno-zachodnim
ni˝ obszar póêniejszej gminy i obecnej dzielnicy
Wawer. Do gminy nale˝a∏y wówczas m.in. Wawer, Wygoda, Glinki, Czaplowizna, Zastów, Kaczy Dó∏ (dziÊ Mi´dzylesie), Stara Mi∏osna, Kaw´czyn, Grochów, Goc∏aw, Goc∏awek, Saska K´pa
i Witolin. Gmina kilkakrotnie przesz∏a przeobra˝enia. Zmniejszona zosta∏a w 1916 r., zmiany
administracyjne nastàpi∏y te˝ w 1924 i 1939 r.
W 1951 r. obszar dzisiejszego Wawra przy∏àczono do Warszawy. Nazwa Wawer ponownie pojawi∏a si´ jako gmina w 1994 r., i w koƒcu jako
dzielnica w 2002 r.
Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
REKL AMA

ZAPRASZAMY DO
NOWO OTWARTEJ RESTAURACJI
PRZY UL. GRZYBOWEJ 12
W REMBERTOWIE.

ODWIEDŹ NAS!
OTWARCIE

20 LUTEGO
WIĘCEJ INFORMACJI – TEL. 781 001 001
ŚLEDŹ NAS NA FACEBOOKU!
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Bud˝et partycypacyjny – dyskusje mieszkaƒców
Prace nad bud˝etem partycypacyjnym 2017 wesz∏y
w kolejny, chyba najciekawszy, etap. Od 15 lutego do
6 marca 2016 r. trwajà dyskusje o zg∏oszonych
projektach. Spotykajà si´ autorzy projektów, pracownicy odpowiednich wydzia∏ów w urz´dach
dzielnic, przedstawiciele dzielnicowych zespo∏ów ds. bud˝etu partycypacyjnego oraz wszyscy
zainteresowani projektami mieszkaƒcy.
Poni˝ej przestawiamy harmonogram wawerskich spotkaƒ, które rozpocznà si´ w czwartek 18 lutego od ogólnodzielnicowego spotkania
w Mi´dzylesiu i potrwajà do 4 marca:

23 lutego (wtorek), godz. 17.30 – Marysin
Pó∏nocny i Po∏udniowy – Zespó∏ Szkó∏ nr 115,
ul. Króla Maciusia 5 (liczba projektów: 11)
24 lutego (Êroda), godz. 17.30 – Wawer
i Sadul – Zespó∏ Szkó∏ nr 116, ul. Koryncka 33
(liczba projektów: 8)
26 lutego (piàtek), godz. 17.30 – Mi´dzylesie – sala konferencyjna Urz´du Dzielnicy
Wawer, ul. ˚egaƒska 1 (liczba projektów: 15)
29 lutego (poniedzia∏ek), godz. 17.30 – Miedzeszyn + Aleksandrów – Filia WCK Aleksandrów, ul. Samorzàdowa 10 (liczba projektów: 16)
1 marca (wtorek), godz. 17.30 – Falenica
– Filia WCK Falenica, ul. W∏ókiennicza 54 (liczba projektów: 19)
2 marca (Êroda), godz. 17.30 – Anin – Szko∏a Podstawowa nr 218, ul. Kajki 80/82 (liczba

18 lutego (czwartek), godz. 17.30 – ogólnodzielnicowe – WCK, ul. ˚egaƒska 1a, sala
teatralna (liczba projektów: 18, projekty z zakresu inwestycji, infrastruktury, ochrony Êrodowiska oraz b´dàce w kompetencjach Zarzàdu Dróg Miejskich)
20 lutego (sobota), godz. 12.00 – ogólnodzielnicowe – WCK, ul. ˚egaƒska 1a, sala teatralna (liczba projektów: 26, projekty z zakresu kultury, czytelnictwa, spraw spo∏ecznych)
20 lutego (sobota), godz. 15.00 – ogólnodzielnicowe – WCK, ul. ˚egaƒska 1a, sala teatralna (liczba projektów: 21, projekty z zakresu kultury, sportu, edukacji)

W sumie do przedyskutowania jest a˝ 188
projektów!
UWAGA! ObecnoÊç projektodawcy na spotkaniu jest obowiàzkowa. JeÊli autor nie przyjdzie
na spotkanie (do jego zakoƒczenia, czyli nie b´dzie mia∏ szansy przedstawiç swojego projektu),
to jest to jednoznaczne z wycofaniem projektu.
Dorota G∏a˝ewska / Hanna Kowalska

Po∏udniowa Obwodnica Warszawy online
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w styczniu uruchomi∏a stron´ internetowà poÊwi´conà inwestycji pod nazwà Projekt
i budowa drogi ekspresowej S2 Po∏udniowa
Obwodnica Warszawy na odcinku od w´z∏a
„Pu∏awska” do w´z∏a „Lubelska”. Pod adresem

Komitet Obrony Demokracji – lokalnie
Droga Czytelniczko i Drogi Czytelniku,
Z pewnoÊcià zauwa˝y∏aÊ/zauwa˝y∏eÊ przetaczajàce si´ od grudnia ulicami Warszawy demonstracje. JeÊli identyfikujesz si´ z protestujàcymi, uwa˝asz, ˝e demokracja w Polsce jest
zagro˝ona, konstytucja nieprzestrzegana,
a wolnoÊç s∏owa i swobody obywatelskie ograniczane, do∏àcz do nas. JesteÊmy zwyk∏ymi obywatelami, cz´sto Twoimi sàsiadami, którzy teraz,
w obliczu narastajàcych zmian zorganizowali si´
w Grup´ KOD WARSZAWA WAWER, obejmujàcà
swoim zasi´giem gmin´ Wawer, powiat otwocki,
Weso∏à, Starà Mi∏osn´ oraz Rembertów.

projektów: 24)
3 marca (czwartek), godz. 17.30 – Zerzeƒ
+ Las – Szko∏a Podstawowa nr 128, ul. Kadetów 15 (liczba projektów: 11)
4 marca (piàtek), godz. 17.30 – RadoÊç +
NadwiÊle – Zespól Szkó∏ nr 70, ul. Bajkowa
17/21 (liczba projektów: 19).

Je˝eli:
✓ jest Ci bliska idea budowania i dzia∏ania na
rzecz spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w naszej okolicy,
✓ uwa˝asz, ˝e Twój g∏os nie jest s∏uchany, a w∏adze nie komunikujà si´ z Tobà na w∏aÊciwym
poziomie,
✓ chcesz wspó∏tworzyç naszà lokalnà przestrzeƒ
˝yciowà, wp∏ywajàc na decyzje jej dotyczàce,
✓ jest dla Ciebie wa˝na idea demokratycznego
paƒstwa prawa i widzisz potrzeb´ jej upowszechniania,

http://www.pulawska-lubelska.pl znajdziecie
map´ inwestycji, informacje o post´pie prac
i utrudnieniach w ruchu i wiele innych wartych
uwagi materia∏ów. OczywiÊcie z czasem b´dzie
coraz wi´cej informacji na tej stronie.
Hanna Kowalska

✓ cenisz sobie swojà wolnoÊç i swobody obywatelskie,
przy∏àcz si´ do wspólnego projektu budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego!
Nasz projekt jest niezale˝ny od partii politycznych oraz organizacji religijnych i wyznaniowych,
zachowuje pe∏nà neutralnoÊç politycznà i Êwiatopoglàdowà. Dopiero si´ poznajemy, dyskutujemy, zbieramy pomys∏y na naszà dzia∏alnoÊç.
Czekamy równie˝ na Ciebie. Zapraszamy –
w grupie raêniej dzia∏aç i maszerowaç ☺.
Mo˝na do nas trafiç poprzez: kontakt.grupa.
wawer@gmail.com.
Grupa KOD WAWER,
opracowa∏ Tadeusz Korablin
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OKRESOWE PRZEGLÑDY PIECÓW
GAZOWYCH ORAZ DROBNE NAPRAWY
POD¸ÑCZANIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY

■
■

Księga Przychodów i Rozchodów
■ ZUS
Księga handlowa

■
■

Kadry i płace
PIT, CIT, VAT

Profesjonalna i miła obsługa, możliwość dostarczania dokumentów
bezpiecznym połączeniem elektronicznym, dojazd do klienta.

Adres: ul. Przewodowa 42a
04-874 Warszawa

www.fertax.pl
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Tel. 609-30-19-42

600-23-93-23
e-mail: biuro@fertax.pl

POD¸ÑCZANIE, MONTA˚ I NAPRAWA
SPRZ¢TU AGD:
–
–
–
–

pralek, pralko-suszarek, suszarek,
lodówek, zamra˝arek, zmywarek,
kuchni gazowych, elektrycznych i mieszanych,
piekarników elektrycznych, mikrofali itp.

Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 154/28
tel. 507 130 389, 500 322 255
Nr 60 / Luty 2016
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Narodowy Dzieƒ ˚o∏nierzy
Niez∏omnych-Wykl´tych
Z uwagi na przypadajàcy 1 marca 2016 roku kolejny Narodowy Dzieƒ ˚o∏nierzy
Niez∏omnych-Wykl´tych w obszarze dzielnicy Wawer odb´dà si´ nast´pujàce obchody:
28 lutego 2016 roku (niedziela):
FALENICA godzina 10.00, ul. Narcyzowa 18
(wejÊcie od ul. Bartoszyckiej) – koÊció∏ pod wezwaniem NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Falenicy, Msza Âwi´ta w intencji ˝o∏nierzy Polskiego Paƒstwa Podziemnego z Falenicy i okolic poleg∏ych w latach 1939–1956.
RADOÂå godzina 13.00, ul. Izbicka 1 – spotkanie przed budynkiem dawnego Powiatowego
Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego, prelekcja
historyczna, modlitwy, z∏o˝enie wieƒców.
MIEDZESZYN godz. 14.15, ul. Patriotów 90 róg
ul. Drozdowej – spotkanie przed budynkiem dawnego oÊrodka Êledczego NKWD i UB z 1944 r.

MICHALIN godzina 17.00, ul. ks. W. Malinowskiego 7 – spotkanie i modlitwa pod siedzibà by∏ego tajnego oÊrodka Êledczego MBP.
FALENICA godzina 18.00 – III Marsz i Spacer
Historyczny Szlakiem ˚o∏nierzy Niez∏omnych-Wykl´tych w Falenicy (zbiórka: godz. 17.45 przed
budynkiem Zespo∏u Szkó∏ nr 111 w Falenicy, ul.
Poezji 5, wejÊcie od ul. Przylaszczkowej, zakoƒczenie Marszu ok. godz. 20.00).

1 marca 2016 roku (wtorek)
zapraszamy na warszawskie Obchody Centralne:
GRÓB NIEZNANEGO ˚O¸NIERZA
(plac Pi∏sudskiego)
■ 17.00–18.00 formowanie zgromadzenia

Do zobaczenia na Stacji!
W lutym wszyscy odliczajà czas do wiosny, a my do gali oscarowej. W zesz∏ym roku uda∏o nam si´ idealnie „zgraç” nasz repertuar z rozstrzygni´ciami Amerykaƒskiej Akademii Filmowej. Jak b´dzie w tym roku?
Na cel wzi´liÊmy sobie kilka znakomitych filmów. Jednym z naszych
faworytów jest „Carol” ze Êwietnymi rolami Rooney Mary i Cate
Blanchett (w sumie film ma a˝ szeÊç nominacji, w tym dla obu wspomnianych aktorek). Zagramy go premierowo od 4 marca. Zaraz po
nim na naszym ekranie zagoÊci „Pokój” z 4 nominacjami. Jeszcze
w lutym zagramy premierowo wa˝ny i g∏oÊny film „Sprawiedliwy”
o Polakach ratujàcych ˚ydów podczas II wojny Êwiatowej, a w nawiàzaniu do Wielkiego Postu zaprosimy na dobre religijne kino
– „Cierƒ Boga” na Stacji od 19 lutego.

■

■

■

18.00–19.30 wystàpienia, apel poleg∏ych,
sk∏adanie kwiatów
19.30–20.00 przemarsz do archikatedry
(„Podziemna Armia powraca”)
20.00 Msza Êw. w intencji ˚o∏nierzy Wykl´tych
w archikatedrze Êw. Jana

5 marca 2016 roku (sobota):
FALENICA godzina 17.30, KINOkawiarnia
Stacja Falenica, ul. Patriotów 44A (budynek stacji kolejowej) – uroczysta projekcja filmu „Historia Roja” (2015), re˝. Jerzy Zalewski, po∏àczona
z prelekcjà historycznà (seans biletowany).
Organizatorzy:
- Spo∏eczna Inicjatywa
Bajonna-Falenica-Polonia
- Spo∏eczny Komitet
Upami´tnienia Dnia
˚o∏nierzy Niez∏omnych-Wykl´tych
Serdecznie zapraszamy!

Oprócz Êwietnie zapowiadajàcych si´ filmów zapraszamy na imprezy specjalne, których we wspomnianym okresie b´dzie naprawd´
sporo. Od 20 lutego startuje cykl „Kolorowy Êwiat polskich baÊni”
dla dzieci w wieku 3–6 lat. Podczas spotkaƒ poka˝emy krótkie polskie bajki i zaprosimy dzieci i rodziców do udzia∏u w warsztatach
plastycznych. 18 lutego pierwsze spotkanie z nowego cyklu poÊwi´conego filmom z motywem fotografii, który przygotowaliÊmy wspólnie z grupà artystycznà fotofalenica.pl. 5 marca, z okazji Dnia ˚o∏nierzy Wykl´tych, zapraszamy na uroczystà premier´ filmu „Historia Roja”, po której odb´dzie si´ dyskusja z udzia∏em historyków.
Do zobaczenia w kinie!
Jacek WiÊnicki

Szczegó∏owy program na stronie stacjafalenica.pl
i na naszym profilu FB/StacjaFalenica.

Wawer Music Festival – DINA JOFFE
W ho∏dzie Fryderykowi Chopinowi i Tatianie Shebanowej – to tytu∏ kolejnego koncertu
w ramach VII edycji Wawer Music Festival.
Zapraszamy 6 marca 2016 o godz. 17.30 do
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu
Boss w Warszawie-Miedzeszynie przy ul. ˚wanowieckiej 20 na mistrzowski recital fortepianowy Diny Joffe – laureatki II nagrody IX Mi´dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (Krystian Zimerman otrzyma∏
wówczas I nagrod´).
Tatiana Shebanowa, laureatka II nagrody konkursu chopinowskiego w 1980 roku, mieszkanka
Wawra-RadoÊci od 1995 r., przez wiele lat wspó∏tworzy∏a kultur´ naszej dzielnicy, uczestniczàc aktywnie w koncertach Wawer Music Festival.
W tym czasie dwukrotnie utrwali∏a na p∏ytach ca∏y
dorobek Fryderyka Chopina: na wspó∏czesnym
fortepianie (Steinway) dla firmy fonograficznej
DUX oraz na instrumencie historycznym z 1849
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roku (Erard) dla Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina
w Warszawie.
Dina Joffe jest absolwentkà tego samego co Tatiana
Shebanowa Konserwatorium
Moskiewskiego. Nale˝y do
najwybitniejszych ˝yjàcych
interpretatorów muzyki Chopina. Koncertuje na ca∏ym
Êwiecie, prowadzàc kursy mistrzowskie od Pary˝a, Hamburga i Nowego Jorku po Tokio i Królewskà Akademi´
Muzycznà w Londynie.
GoÊciem honorowym b´dzie wybitny polski dyrygent
– Marcin Na∏´cz–Niesio∏owski, którego Tatiana
Shebanowa wybra∏a jako szefa orkiestry Sinfonia
Juventus w swoich chopinowskich nagraniach

p∏ytowych. Wieczór poprowadzi charyzmatyczny redaktor Jan Popis. Zapraszamy 6 marca o godz. 17.30 do
uczestnictwa w tym niezwykle wzruszajàcym koncercie.
Bilety na wydarzenie dost´pne w recepcji Hotelu Boss
(tel. 22 516-61-00) oraz na
https://www.ebilet.pl/. Dla
czytelników „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” przygotowaliÊmy 5 dwuosobowych zaproszeƒ. Aby otrzymaç zaproszenie, nale˝y skontaktowaç si´ z redakcjà pod nr.
tel.: 22 810-26-04 (decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ).
Jaros∏aw Drzewiecki
Nr 60 / Luty 2016
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Wodny plac zabaw w Aninie wystartowa∏!
Realizacja tego projektu w ramach bud˝etu partycypacyjnego 2016 by∏a ekspresowa, bo to na pewno pierwszy projekt
zrealizowany w 2016 r. w dzielnicy Wawer, o ile nie w ca∏ej Warszawie.
Mieszkaƒcy Wawra w czerwcu 2015 r.
postanowili przeznaczyç cz´Êç pieni´dzy
z bud˝etu partycypacyjnego na zakup wodnego placu zabaw. Ju˝ dzisiaj wiemy, ˝e
by∏a to trafiona decyzja, która przynios∏a
mieszkaƒcom Wawra wiele radoÊci i przyjemnoÊci. W Êrod´ 3 lutego odby∏o si´ oficjalne otwarcie na p∏ywalni Anin, którego dokonali Burmistrz Dzielnicy Wawer Pan ¸ukasz Jeziorski,
Dyrektor OSiR Wawer Pan Janusz Ol´dzki i autor
tego projektu do bud˝etu partycypacyjnego.
Dzi´ki wzmo˝onej pracy pracowników OÊrodka
projekt uda∏o si´ zrealizowaç jeszcze na ferie zimowe 2016, dzi´ki czemu akcja „Zima w mieÊcie” dla
dzieci i m∏odzie˝y z dzielnicy Wawer nabra∏a nowego wymiaru, a zainteresowanie i zadowolenie

korzystajàcych przesz∏o wszelkie oczekiwania – tego nie spodziewa∏ si´ nawet sam projektodawca.
W czasie ferii codziennie w godzinach 6.30–
–21.30, wszyscy mogli korzystaç z nowej atrakcji
naszej p∏ywalni. Oprócz wspomnianego wodnego
placu zabaw dla dzieci i m∏odzie˝y przygotowano
dodatkowe atrakcje, takie jak piankowe pontony,
w´˝e, miniboisko do pi∏ki wodnej i inne zabawki.
Nale˝y te˝ podzi´kowaç W∏adzom Warszawy,

Dzielnicy Wawer oraz Dyrektorowi OSiR
Wawer za feryjnà ofert´ cenowà – w okresie ferii zimowych bilety wejÊciowe dla m∏odzie˝y z wa˝nà legitymacjà szkolnà kosztowa∏y tylko 5 z∏ za godzin´, a w dni powszednie w godz. 9.00–9.50 i 12.00–12.50
m∏odzie˝ szkolna wchodzi∏a za darmo!
Przy okazji mo˝na sobie zadaç pytanie:
Czy warto by∏o budowaç naszà wawerska
p∏ywalni´? MyÊl´, ˝e odpowiedê znajduje
si´ w tej liczbie – w po∏owie szóstego roku istnienia tego obiektu z samej p∏ywalni
skorzysta∏o 1,5 mln osób.
Dzieci wróci∏y ju˝ do szko∏y, a urzàdzenia wodnego placu zabaw pow´drowa∏y do przechowalni,
jednak za chwil´ kolejne sezonowe otwarcie, bo
przed nami marcowa przerwa wielkanocna. Ju˝
teraz serdecznie zapraszamy!
Konrad Kurek
kierownik p∏ywalni, OÊrodek Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer

Fina∏ konkursu „Zapobiegajmy po˝arom”
Dnia 23 stycznia w siedzibie Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w RadoÊci odby∏ si´ fina∏ konkursu plastycznego pt. „Zapobiegajmy po˝arom”. Konkurs
by∏ organizowany przez Zarzàd Powiatowy Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych i Wawerskie Centrum Kultury filia Anin, pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wawer i Delegatury Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicy Wawer.
Konkurs plastyczny jest elementem projektu
„Wawer the Best” realizowanego przez WCK filia
Anin. Projekt zak∏ada ró˝ne dzia∏ania edukacyjno-kulturalne zwiàzane z podnoszeniem wiedzy na
temat bezpieczeƒstwa mieszkaƒców Wawra,
ochronà i promocjà zdrowia, jak równie˝ udzielaniem pierwszej pomocy w wypadku zagro˝enia

˝ycia i zdrowia oraz unikaniem ró˝nego typu zagro˝eƒ, na które jesteÊmy nara˝eni, korzystajàc
z Internetu czy telefonu komórkowego.
Na spotkaniu uczestnicy oglàdali prezentacj´
scenicznà ukazujàcà udzielanie pierwszej pomocy, przygotowanà przez ratowników medycznych
z grupy „Twój Ratownik”. Profesjonalni ratownicy
medyczni postarali si´ o to, aby to szkolenie na
d∏ugo pozosta∏o w pami´ci wszystkich obecnych.
Na gali wr´czenia nagród oprócz przedstawicieli Zarzàdu Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej i WCK filia
Anin by∏ równie˝ obecny przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicy Wawer.
El˝bieta Kucharska

Z pami´tnika AÊki

∏am podczas tenisowego labiryntu. Na korcie çwiczyliÊmy z trenerami atak do siatki oraz doskonaliliÊmy serwis i return. Potem szybko do pokojów
(dobrze, ˝e nowa hala z trzema pomaraƒczowo-zielonymi kortami jest tylko dwadzieÊcia trzy kroki od hotelu – w∏asnymi nogami mierzy∏am), do
busa i na stok. Dzisiaj byliÊmy w Korbielowie, jutro wybieramy si´ do Zwardonia. Ucz´ si´ jeêdziç
na desce snowboardowej z fajnym trenerem,
a moja najlepsza kumpela Ola jeêdzi z innà grupà
i instruktorem na nartach. Ale spotykamy si´ na
wyciàgu krzese∏kowym i jadàc na gór´,
mo˝emy si´ poÊmiaç
i pogadaç. Obiadokolacja by∏a taka pyszna,
˝e ledwo wsta∏am od
sto∏u (pomidorowa
z ry˝em, spaghetti
i ziemniaki z kotletem
i surówkà). Na zaba-

˚ywiec, wtorek – dzieƒ trzeci
Kolejny dzieƒ na obozie przywita∏ mnie s∏oneczkiem i pysznà jajecznicà na Êniadanko. Rano
na treningu bawiliÊmy si´ w moje ulubione gry,
zwyci´˝y∏am w wyÊcigach oraz nieêle si´ uÊmia-

wiankach robiliÊmy magiczny portfel, a póêniej
Êmign´liÊmy na basen. Kiedy ju˝ byliÊmy z powrotem, rodzice poszli na wieczorne granie w tenisa,
a my przygotowywaliÊmy scenariusz filmu, który
b´dziemy razem nagrywaç. Jutro kolejny weso∏y
dzieƒ pe∏en niespodzianek, wi´c dobranoc, mój
pami´tniku. Musz´ szybko zasnàç, bo jutro zabawy, trening, slalom na stoku, zimowa olimpiada,
dyskoteka i milion innych atrakcji!
Asia
Fot. Aga Caruk
REKL AMA
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Zgrany Wawer zaprasza na mi´dzydzielnicowy
turniej gier planszowych
Ju˝ w piàtek 26 lutego w aleksandrowskiej filii Wawerskiego
Centrum Kultury odb´dzie si´ turniej gier planszowych
„Weso∏a w Wawrze”. Ka˝dy mo˝e wziàç w nim udzia∏.
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Zgrany Wawer to cieszàce si´ rosnàcà
popularnoÊcià cykliczne spotkania pasjonatów nowoczesnych gier planszowych.
Spotkania odbywajà si´ zarówno w filiach Wawerskiego Centrum Kultury, jak
i w partnerskich placówkach. Przeznaczone sà dla wszystkich
mieszkaƒców, niezale˝nie od wieku
i stopnia wtajemniczenia w Êwiat
gier. Animatorzy wypo˝yczajà
gry, pomagajà w doborze tytu∏ów i t∏umaczà zasady. Planszówkowym wieczorom cz´sto
towarzyszy goÊç specjalny –
uczestnicy Zgranego Wawra mogà
wi´c porozmawiaç z projektantami
gier, przedstawicielami wydawnictw
czy recenzentami. Udzia∏ we wszystkich wydarzeniach Zgranego Wawra jest bezp∏atny.
26 lutego odb´dzie si´ mi´dzydzielnicowy
turniej organizowany we wspó∏pracy z Klubem

Mi∏oÊników Gier Planszowych
dzia∏ajàcym przy OÊrodku Kultury
w Weso∏ej. Mieszkaƒcy obu dzielnic spotkajà si´ o godzinie 18.00
przy Samorzàdowej 10 w Aleksandrowie i spróbujà swoich
si∏ w przyjaznej rywalizacji nad planszà.
W ramach turnieju zostanie
wytypowanych kilka konkurencji – czyli kilka tytu∏ów,
w które zagrajà bohaterowie
wydarzenia.
Organizatorzy Zgranego
Wawra i „WiadomoÊci Sàsiedzkie”
– patron medialny wydarzenia – serdecznie zapraszajà do udzia∏u w tym towarzyskim spotkaniu. Wszystkim uczestnikom
zostanà wyt∏umaczone zasady ka˝dej z gier,
w którà b´dà graç. Pomoc w organizacji turnieju
zapewnia Stowarzyszenie „Avangarda”.

Na zwyci´zców turnieju czekajà atrakcyjne
planszówkowe niespodzianki. Sponsorem nagród jest wydawnictwo Egmont.
Wi´cej informacji na stronach:
www.facebook.com/ZgranyWawer
www.facebook.com/WawerskieCentrumKultury

26 lutego 2016, godz. 18.00
Wawerskie Centrum Kultury
Filia Aleksandrów, ul. Samorzàdowa 10
Wst´p wolny!

REKL AMA
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To by∏ wyjàtkowy dzieƒ...
Jak bardzo „Skrzaty” z Filii Zastów kochajà swoje
babcie i dziadków, mo˝na si´ by∏o przekonaç, oglàdajàc ich wyst´p. Wiersze i piosenki, a nawet taniec wykonany z okazji tego niezwyk∏ego Êwi´ta
zachwyci∏y goÊci. OczywiÊcie takie wyst´py nale˝a∏o uwieczniç, robiàc zdj´cia i nagrywajàc filmy. Na
zakoƒczenie nie zabrak∏o gromkich oklasków. Ma-
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luchy przygotowa∏y prezenty – pachnàce Êwieczniki, które umilà czas babciom i dziadkom w d∏ugie zimowe wieczory. Potem przyszed∏ czas na
wspólne wykonywanie bransoletek dla babç. Na
pewno taka bi˝uteria przyda∏a si´ w karnawale.
Przy pysznych ciastach i kawie mi∏o up∏ynà∏
nam czas.
Niech Dzieƒ Babci i Dziadka b´dzie codziennie!!!
Filia Zastów WCK
Nr 60 / Luty 2016

Magiczny Wawer, taneczny
marzec i jarmark wielkanocny!
Spragnieni kultury? Wyczekujàcy Êwiàt? WCK
sprosta tym oczekiwaniom!
W niedziel´ 28 lutego o godzinie 18.00 przy
ul. ˚egaƒskiej 1a b´dziemy mieli okazj´ wziàç
udzia∏ w wyjàtkowym wydarzeniu: prezentacjach
artystów ze wszystkich filii Wawerskiego Centrum. Wykonawcy wystàpià w trzech strefach
muzyczno-plastycznych, po których oprowadzi
kuglarz-przewodnik. Nie zabraknie wi´c artystycznych ró˝norodnoÊci. Prezentacje odb´dà si´
pod wspólnym has∏em „Magiczny Wawer”.

Marzec w Wawerskim Centrum Kultury zdominuje taniec. 5 marca odb´dà si´ Ogólnopolskie Mistrzostwa Ekstraklasy Zwiàzku Nowoczesnego Taƒca Sportowego w Taƒcu
Sportowym. Zawody zostanà rozegrane w dyscyplinach disco dance we wszystkich ligach i disco freestyle. Inicjatorem turnieju jest dzia∏ajàca w Wawerskiej Strefie Kultury szko∏a taƒca
Shock Dance. „Taneczny marzec” to równie˝ zaplanowane prezentacje grup i zespo∏ów tanecznych WCK oraz zaproszonych goÊci (Mazowiec-

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
WYBRANE PROPOZYCJE NA LUTY
WCK FILIA Wawerska Strefa Kultury
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 75
18 lutego (czwartek), godz. 18.00
Zgrany Wawer – wieczór gier planszowych dla doros∏ych i dzieci. Hol obok kawiarenki.
27 lutego (sobota), godz. 15.00
Eko-rozsadnik – inicjatywa. Bezp∏atne nasiona
i sadzonki, pokazy i wyk∏ady zwiàzane z naturalnym
ogrodnictwem i zdrowym od˝ywianiem, a co najwa˝niejsze, spotkanie z osobami zakochanymi w ogrodach – czyli myÊlàcymi podobnie jak Ty. Wi´cej o projekcie: http://www.wck-wawer.pl/strefakultury/aktualnosci/2016/eko-rozsadnik.
PRE-TEKST (sala nr 41; I pi´tro)
24 lutego (Êroda), godz. 10.30
„BaÊnie” – otwarte, cykliczne spotkania wokó∏ ksià˝ek i kultury. W lutym tematem sà baÊnie na podstawie tekstu G. K. Chestertona. Do pobrania na stronie:
www.wck-wawer.pl/strefakultury/aktualnosci/2015/
spotkania-otwarte-pre-tekst-luty.

WCK FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
Seanse filmowe w „Kinie za Rogiem”:
19 lutego (piàtek), godz. 19.00 – „Piàta pora
roku”, re˝. Jerzy Domaradzki. Od 12 lat, wst´p: 5 z∏.
26 lutego (piàtek), godz. 19.00 – „Carte blanche”, re˝. Jacek Lusiƒski. Od 12 lat, wst´p: 5 z∏.
20 lutego (sobota), godz. 18.00
„Dopóki Ziemia kr´ci si´...” – poetycko-wokalny
program poÊwi´cony twórczoÊci Bu∏ata Okud˝awy.
W swych genialnych utworach Okud˝awa porusza
problemy od wieków nurtujàce ca∏à ludzkoÊç, we

wzruszajàcy sposób opowiada o t´sknocie, samotnoÊci, mi∏oÊci. Zastanawia si´ nad sensem istnienia
i przemijania, nad swojà filozofia ˝ycia. Wykonawca:
Wies∏aw Kowalski – wokalista i gitarzysta.
26 lutego (piàtek), godz. 17.30
Spotkanie z Towarzystwem Przyjació∏ Warszawy oddzia∏ Anin, w trakcie którego odb´dzie si´ panel dyskusyjny z zaproszonym goÊciem.
29 lutego (poniedzia∏ek), godz. 14.00
Spotkanie sàsiedzkie – zapraszamy wszystkich,
którzy majà dobre pomys∏y, sà ch´tni do wspó∏pracy
i zale˝y im na podejmowaniu wspólnych dzia∏aƒ.

WCK FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
20 lutego (sobota), godz. 12.00–13.00
„Bajeczna ksi´ga” – spektakl teatru URWIS. Wst´p
wolny.
20 lutego (sobota), godz. 16.00–17.00
„Porozmawiajmy o Jonaszu Kofcie” – muzyczny
spektakl w wykonaniu Kabaretu Ali Mak. Wst´p wolny.

ki Instytut Kultury, Fundacja Burdàg) po∏àczone
z warsztatami, wystawà fotografii i wydawnictwem „Strefa taƒca”.
Okres przedÊwiàteczny poprzedzi VII Jarmark
Wielkanocny organizowany przez WCK filia RadoÊç i WCK filia Anin we wspó∏pracy z Hotelem
Boss. B´dzie to uroczyste podsumowanie konkursów na: pocztówk´, pisank´ oraz palm´ wielkanocnà po∏àczone z prezentacjami wokalno-tanecznymi i spektaklem.
Jak widaç, Wawerskie Centrum Kultury szykuje barwnà palet´ wydarzeƒ, które artystycznie
ubarwià nadchodzàce tygodnie w Wawrze.
Szczegó∏y programu na stronie www.wck-wawer.pl oraz na profilu WCK na Facebooku.
Jaros∏aw Rosiƒski, WCK
27 lutego (sobota), godz. 10.45–12.15
Muzyczne poranki z Panià Ewà – spotkanie z muzykà klasycznà i nie tylko. Przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. W trakcie zaj´ç wykorzystujemy metody relaksacyjne, wyciszajàce oraz dobrze si´ bawimy.

WCK FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
21 lutego (niedziela), godz. 16.00
O Czarodzieju, Pani Zimie i zepsutym kominie –
bajka w wykonaniu Teatru „Artystyczna Karuzela”, scenariusz i re˝yseria Marta Kuszakiewicz i Artur Pastuszko, wykonanie: Marta Kuszakiewicz, Artur Pastuszko,
Filip Gnybek. Adresaci: dzieci. WejÊciówki/cegie∏ki 8 z∏.

WCK FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
20 lutego (sobota), godz. 15.00
Teatrzyk lalkowy dla dzieci „Królowa Âniegu”.
Wst´p wolny.
25 lutego (czwartek), godz. 18.00
Kulturalna Akademia Seniora – „Domowy warsztat” – uczestnicy Akademii przedstawià swoje hobby
– prace wykonane za pomocà ró˝nych technik. Spotkanie
z etnografem, omówienie technik robótek hobbystycznych i ich geneza oraz dawne zastosowanie praktyczne.

WCK FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63

WCK FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
26 lutego (piàtek), godz. 18.00
Zgrany Wawer – spotkanie z grami planszowymi.
Dysponujemy bibliotekà z grami, ale zach´camy te˝
do przynoszenia w∏asnych tytu∏ów. Wst´p wolny.
27 lutego (sobota), godz. 10.00–10.30
Muzyka dla ucha malucha – zaj´cia dla dzieci
w wieku 1,5–2,5 lat. Na zaj´cia zapraszamy dzieci wraz
z opiekunami. Na zaj´ciach wykorzystujemy metod´
pedagogiki zabawy i metod´ Gordona. Wst´p: 10 z∏.

25 lutego (czwartek), godz. 11.00–11.45
„Zimowe k∏opoty wróbelka Elemelka” – warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci w wieku 3–6 lat.
Wst´p wolny.
27 lutego (sobota), godz. 17.00
Przybora – Sinatra. Sto lat, panowie! Koncert
w wykonaniu Piotra Zubka, m∏odego wokalisty. WejÊciówki do odbioru od 22 lutego w WCK Filia Zastów
w godz. 10–12.

WCK

REKL AMA

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

Szybko i efektywnie, od pierwszej
lekcji gramy i śpiewamy razem.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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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Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych od organizatorów! Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.
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VIII Wawerski Konkurs Recytatorski „Entliczek-Pentliczek”

„W zaczarowanym Êwiecie Doroty Gellner”
„Entliczek-Pentliczek” to konkurs recytatorski dla
uczniów z klas 0–III. Szko∏a Podstawowa nr 109
po raz pierwszy zorganizowa∏a recytatorskie zmagania w 2008 roku. Co roku uczestnicy przygotowujà inny repertuar okreÊlony regulaminem. Opiekunkà konkursu jest pani Joanna Pietrzak z SP 109.
Dotychczas – oprócz wierszy bo˝onarodzeniowych i zimowych – prezentowana by∏a twórczoÊç takich poetów jak: L. J. Kern, M. Konopnicka, J. Tuwim, J. Brzechwa i D. Wawi∏ow. W tym
roku wybór pad∏ na kolejnà znakomità autork´
twórczoÊci dzieci´cej – Dorot´ Gellner, autork´
ponad 100 tekstów piosenek dla dzieci i ponad
40 ksià˝ek dla tych najm∏odszych.

15 stycznia 2016 r. odby∏a si´ ju˝ ósma edycja
„Entliczka-Pentliczka”.
Laureaci eliminacji szkolnych z 10 wawerskich
szkó∏, którzy przybyli na fina∏, nie spodziewali
si´, ˝e w jury zasiàdzie sama autorka recytowanych przez nich wierszy – pani Dorota Gellner.
WczeÊniej mia∏a ona z czytelnikami spotkanie w bibliotece szkolnej, gdzie wspólne recytowanie, zabawa i Êpiew bardzo szybko przerodzi∏y si´ w niespotykanà, spontanicznà wi´ê
mi´dzy dzieçmi a pisarkà. To w∏aÊnie ta dzieci´ca radoÊç i nastrój, po∏àczone z fantazjà z∏o˝y∏y si´ na posiadany przez nià od 2005 roku
ORDER UÂMIECHU.

Dzieƒ otwarty w Szkole Podstawowej nr 86 (ZS 116)
Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci 6i 7-letnich, zainteresowanych naukà w klasach
pierwszych, wraz ze swoimi pociechami do
Szko∏y Podstawowej nr 86 w Zespole Szkó∏
nr 116 przy ulicy Korynckiej 33, gdzie dnia
1 marca 2016 r. o godz. 17.00 odb´dzie si´
dzieƒ otwarty.

Przed takim audytorium nie∏atwo by∏o wyzbyç
si´ tremy, ale talenty si´ obroni∏y. Niektórzy
z uczestników zadbali nie tylko o nale˝ytà recytacj´, ale równie˝ o strój i rekwizyty, co si´ bardzo szacownemu jury podoba∏o.

Podczas spotkania informacyjnego b´dzie
mo˝liwoÊç zapoznania si´ ze szko∏à, obejrzenia
wyst´pów dzieci, prezentacji, poznania nauczycieli, a tak˝e obejrzenia sal lekcyjnych znajdujàcych si´ w szkole.
Dyrektor, nauczyciele
i uczniowie SP nr 86 w ZS nr 116

Ostatecznie po wys∏uchaniu wszystkich prezentacji jurorki ustanowi∏y list´ najlepszych recytatorów wierszy na 4 poziomach (od klasy 0 do
III). Nagrodzonych by∏o 13 wykonawców, a wyró˝nieƒ przyznano 5.
Rozdanie nagród zosta∏o zaplanowane na
maj, podczas odbywajàcej si´ jak co roku „majówki w 109-tej”. Jeszcze nie skoƒczy∏a si´ tegoroczna edycja, a ju˝ pojawi∏y si´ pytania o nast´pnà, to znaczy, ˝e warto! I tak trzymaç!
Barbara Micha∏ek

REKL AMA
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Marynarz z Mi´dzylesia

Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).
Redakcja

◗Doradca restrukturyzacyjny poszukuje
studenta IV, V roku prawa lub aplikanta
komorniczego do wspó∏pracy przy p´tli
Goc∏aw. CV i list motywacyjny prosz´
wys∏aç na: elzbieta.wawa@gmail.com
◗Opieka, pomoc domowa, sprzàtanie,
prasowanie. Mam referencje. Tel. kom.
889 548 746.
◗Okazja. Sprzedam bezpoÊrednio atrakcyjne
mieszkanie 60 m2 na osiedlu ogrodzonym,
2 pi´tro, du˝y balkon, lod˝a + gara˝.
Nowe do zamieszkania. tel. 721 828 893

GITARA – NAUKA GRY
Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
piosenki! Lekcje indywidualne,
15 lat doÊwiadczenia w uczeniu.
Tel. 695-622-848

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

Tel. 660-769-211

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

36

M O N TA ˚ :

WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE
USŁUGI OGRODOWE

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl

tel. 513 148 238

tel. 663-677-701

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

Gabinet Wspierania w Odchudzaniu

PSYCHODIETETYK
606 789 681
www.mniejszy-rozmiar.pl

122

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

US¸UGI HYDRAULICZNE
REMONTY BUDOWLANE

MODERNIZACJE ¸AZIENEK, KOT¸OWNIE itp.,
UPRAWNIENIA GAZOWE, ODBIORY.

30 LAT TRADYCJI. 507 031 677

196

262

Zamówienia nale˝y dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22 810 26 04 lub adresem e-mail: drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.

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

ZDROWE STOPY

250

Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych:
- 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).

◗Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
PROMOCJA! Student. 533-404-404
◗Opieka, pomoc domowa, sprzàtanie.
Mam referencje. tel. 792 944 881
◗Sprzedam dzia∏k´ budowlanà o pow.
1055 m2 z aktualnym pozwoleniem na
budow´, wszystkie media, dojazd droga
utwardzona. Po∏o˝enie Stara Mi∏osna
w obr´bie parku krajobrazowego. Cena
850 tys. do negocjacji. tel. 791 647 242
◗Us∏ugi KSI¢GOWE dla firm, KPiR, Rycza∏t,
VAT, ZUS. Licencja MF nr 3682/2003.
Odbiór dokumentów od klienta: osobisty
lub korespondencyjny. tel. 609 53 77 47
◗„DRUGA” BABCIA – ZAOPIEKUJ¢ SI¢
TWOJÑ POCIECHÑ JAK W¸ASNÑ WNUCZKÑ. Wawer, Rembertów, Weso∏a, Sulejówek, Marki, Zàbki. Kom. 881 214 186

MEBLE NA WYMIAR

Z¸OTA RÑCZKA

Gabinet podologiczny
Profesjonalne zabiegi w zakresie stóp i paznokci
przynoszàce znacznà ulg´ w dolegliwoÊciach
bólowych, w tym usuwanie odcisków, modzeli,
zak∏adanie klamer na wrastajàce paznokcie.

tel. 512 545 619 Falenica, ul. Bystrzycka 40

DACHY

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

17
4

OG¸OSZENIA DROBNE

cd. na str. 12

22
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Najm∏odszy z braci Skurów, Jan, urodzi∏ si´
w 1920 r. Po zdaniu ma∏ej matury w gimnazjum
im. Kreczmara w Warszawie, 8 lipca 1939 r. zg∏osi∏ si´ do Szko∏y Morskiej w Gdyni, aby zdaç egzamin na Wydzia∏ Nawigacyjny. Do egzaminu
przystàpi∏o 150 kandydatów z ca∏ej Polski.
Szko∏a Morska kszta∏ci∏a przysz∏ych oficerów
Marynarki Handlowej, na wydzia∏ach Mechanicznym, Administracyjnym i Nawigacyjnym.
Jan zda∏ egzamin, przeszed∏ wymagane badania lekarskie, zosta∏ przyj´ty. Po powrocie do domu, skompletowaniu obowiàzujàcego ekwipunku, ponownie po˝egna∏ rodzin´, Mi´dzylesie,
tym razem na sta∏e. Nie powróci∏ ju˝ do rodzinnego domu.
Tak rozpocz´∏a si´ jego przygoda. 1 sierpnia
1939 r. nastàpi∏o zamustrowanie na „Dar Pomorza” i przeobra˝enie ze „szczura làdowego”
w MARYNARZA.
Po dwóch tygodniach na kotwicy w porcie „Dar
Pomorza” ruszy∏ na pó∏noc w kierunku Szwecji,
gdzie po krótkim przystanku w Oxelösund zosta∏
skierowany do Sztokholmu.
1 wrzeÊnia wybuch∏a wojna, a 17 wrzeÊnia –
nastàpi∏o uderzenie ze wschodu armii Rosji Sowieckiej. „Dar Pomorza” zosta∏ skazany na d∏ugie
pozostanie w Sztokholmie, pod opiekà 7 cz∏onków za∏ogi. WczeÊniej – 11 rezerwistów odlecia-

∏o do kraju, aby walczyç z wrogami. Pozosta∏ych 161 osób musia∏o opuÊciç statek.
Marynarze zostali przewiezieni kilkoma wagonami ze
Sztokholmu do Göteborga i rozlokowani na polskich statkach
handlowych: „Wilno”, „Kromaƒ”,
„Narocz”, „Chorzów” i „Robur”.
Jan znalaz∏ si´ w grupie 30 kolegów na „Wilnie”. Wszyscy zostali zaokr´towani jako uczniowie. Wykonywali wszelkie podstawowe prace marynarskie.
Polskie statki handlowe wykonywa∏y swoje zadania pod os∏onà szwedzkiej eskorty, tworzàc konwoje, które trzyma∏y si´ brzegów. Po przekroczeniu granicy z Norwegià opiek´ podejmowa∏y okr´ty norweskie, a poza jej granicami – angielskie.
Dzia∏ania wojenne niemieckiego agresora obj´∏y obszar Anglii. Uczniowie musieli zmieniaç statki
w zale˝noÊci od sytuacji i potrzeb. Uzupe∏niali zdekompletowane za∏ogi, a statki zmienia∏y swe przeznaczenie. Tak to statek pasa˝erski „KoÊciuszko”
sta∏ si´ bezà Marynarki Wojennej i zmieni∏ nazw´
na ORP „Gdynia”, a grupa uczniów, wÊród niej Jan
– przystàpi∏a do s∏u˝by w Marynarce Wojennej.
Wojna zatacza∏a coraz wi´ksze kr´gi. 30 listopada
1939 r. Rosja Sowiecka zaatakowa∏a Finlandi´,
rozszerzajàc swojà hegemoni´. Imperium Brytyjskie mobilizowa∏o swoje si∏y militarne. Uczniowie
Szko∏y Morskiej zostali zaprzysi´˝eni i awansowali
z rekrutów na marynarzy. Jan zg∏osi∏ si´ na kurs
pods∏uchu podwodnego. Opanowa∏ dzia∏anie

281

W nawiàzaniu do treÊci zawartych w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” nr 55 i 58 z 2015 roku chc´
przybli˝yç Paƒstwu postaç trzeciego z braci Skurów – kapitana ˝eglugi wielkiej Jana Skury.

nowego systemu ASDIC, który wykrywa∏
okr´t podwodny niezale˝nie od tego,
czy jego motory pracowa∏y, czy nie.
Dawa∏ dok∏adny namiar i odleg∏oÊç.
Wynalazcà systemu by∏ Polak.
Cytuj´ s∏owa ksià˝ki „Przez morza i oceany”: Marynarka polska
mia∏a wyszkolonà za∏og´, zdolnà
obsadziç jednego niszczyciela.
W tej sprawie przyjecha∏ na „Gdyni´” Pierwszy Lord Admiralicji Winston Churchill. Cytuj´ jego s∏owa:
Ciesz´ si´, ˝e widz´ was w pogotowiu. Widzicie te okr´ty w porcie Plymouth, one b´dà walczyç, a˝ Polska znowu
stanie si´ wolna. (Oj, s∏owa... s∏owa). Po tej
wizycie polscy marynarze obj´li niszczyciela
„Garland”. Na obsad´ ASDIC zosta∏o wyznaczonych 5 marynarzy, mi´dzy nimi Jan Skura.
Szaleƒstwo wojenne rozkr´ca∏o si´ jak tajfun.
Niemcy zaatakowa∏y dotychczas neutralnà Norwegi´, ofiarà ich pad∏a Dania. Niemieckie samoloty
zatopi∏y „Grom”, transportowiec „Chrobry”, „Or∏a”.
Przeznaczeniem „Garlanda” by∏o wejÊcie
w sk∏ad floty aliantów z Aleksandrii. Losy „Garlanda” opisuje „kronikarz”, uczestnik tych wydarzeƒ – Jan Skura, w wymienionej powy˝ej ksià˝ce „Przez morza i oceany”, której egzemplarze sà
w zasobie biblioteki w Mi´dzylesiu.
Cytuj´ – str. 75: „Garland” zwróci∏ na siebie uwag´ Admiralicji, bo kiedy na Atlantyku gin´∏y liczne
statki, w konwojach „Garlanda” ˝aden nie zosta∏
zatopiony. Admiralicja zdecydowa∏a wtedy wyró˝niç „Garlanda” za dobrze spe∏niony obowiàzek.
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Marynarz z Mi´dzylesia
cd. ze str. 11

23 maja 1942 r. by∏ poczàtkiem wielkiej akcji
– konwój ruszy∏ do Murmaƒska – cytuj´: [...]
sk∏ada∏ si´ z 35 statków wiozàcych cenne dostawy wojenne do Rosji. Eskort´ stanowi∏y [...] 4
krà˝owniki, 8 niszczycieli, 6 tra∏owców i 2 okr´ty podwodne. „Garland” zajà∏ pozycj´ na lewym
skrzydle [...]. Czytelnika zach´cam do si´gni´cia
po pasjonujàcy fragment ww. ksià˝ki na stronach 103–119, gdzie znajduje si´ opis heroicznych zmagaƒ bitewnych pod Murmaƒskiem.
19.07.1942 r. Jan, z grupà kolegów, zosta∏
zwolniony z Marynarki Wojennej i przeniesiony
do obs∏ugi statków przewo˝àcych zaopatrzenie,

a 10.10.1942 r. oddelegowany do Szko∏y Morskiej
w Southampton, gdzie po ukoƒczeniu kursu,
4.07.1943 r. uzyska∏ dyplom aspiranta porucznika
˝eglugi ma∏ej. Dat´ 25.05.1943 r. nosi legitymacja
nr 694, wystawiona w Londynie, uprawniajàca
Jana Skur´ do noszenia „Krzy˝a Walecznych”, którego nadanie og∏oszono w „Dzienniku Personalnym” Min. Spraw Wojskowych No I z dnia
20.02.1943 r. (o uznaniu jakichkolwiek swoich zas∏ug w ksià˝ce Jan Skura nawet nie wspomina).
14.08.1943 r. wraz z 2 kolegami z kursu zosta∏
wpisany na list´ za∏ogi „Kordeckiego”, który
transportowa∏ w´giel do Londynu. W maju
1944 r. „Kordecki” przeszed∏ w czarter U.S. Army
Transport. W nowej roli od pierwszej po∏owy
czerwca 1944 r. towarzyszy∏ – cytuj´ – Najwi´k-

Zapomniane ˝yciorysy z naszej dzielnicy

Janusz Grabiaƒski – „Koty, psoty,
samoloty”, czyli Mistrz Ilustracji z Falenicy
Urodzi∏ si´ 27 lipca 1929 roku w wielkopolskich Szamotu∏ach. W latach 1950–1951 studiowa∏ w Akademii Sztuk Pi´knych w Krakowie,
nast´pnie przeniós∏ si´ do warszawskiej ASP,
gdzie w 1955 r. uzyska∏ dyplom pod kierunkiem
prof. Józefa Mroszczaka.
Ju˝ podczas studiów Grabiaƒski rozpoczà∏
wspó∏prac´ w dziedzinie grafiki ksià˝kowej z najlepszymi warszawskimi wydawnictwami. Przede
wszystkim by∏ ilustratorem ksià˝ek dla dzieci, serii
wydawniczych – miedzy innymi by∏ autorem koncepcji ∏atwo rozpoznawalnych ksià˝ek podró˝niczych wydawanych w latach 1956–1994 przez
wydawnictwo „Iskry” w serii „Naoko∏o Êwiata”,
autorem plakatów i grafiki reklamowej. Znakomicie zilustrowa∏ te˝ ostatnià wersj´ popularnego
„Elementarza” Mariana Falskiego, zast´pujàc toporne obrazki hut i kopalƒ rozmytymi, pogodnymi
pastelami dzieci´cych uÊmiechów i zwierz´cego
Êwiata radoÊci i zabawy. Grabiaƒski zilustrowa∏
polskà klasyk´ baÊniowà, utwory Konopnickiej,
Kownackiej, Szelburg-Zarembiny, I∏∏akowiczówny
czy Andersena, Londona, Curwooda, Eliota.
Talent Grabiaƒskiego zosta∏ od razu zauwa˝ony
i wykorzystany za granicà. Od 1958 roku artysta
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rozpoczà∏ owocnà wspó∏prac´ z wydawcà dzieci´cej
literatury z Austrii – Ueberreuter. Zrealizowa∏ opraw´
graficznà dla ponad 20 tytu∏ów, prze∏o˝onych na 22 j´zyki. RzadkoÊcià na Êwiatowym rynku wydawniczym
by∏o, ˝eby ilustrowana
ksià˝ka dla dzieci stawa∏a
si´ bestsellerem z powodu
nieprzeci´tnych walorów
malarskich. I dokona∏o si´
to bez Internetu i masowej
komunikacji medialnej. Janusz Grabiaƒski otrzyma∏
„Z∏otà Ksià˝k´” za niewyobra˝alny dzisiaj nak∏ad
sprzedanej ksià˝ki ilustrowanej w iloÊci czterech
milionów egzemplarzy. Za twórczoÊç dla dzieci
przyznano mu z∏ote medale w Mediolanie, Brnie,
Karlovych Varach, Bremie, Katanii. Jako pierwszy
polski artysta grafik zosta∏ wpisany na zaszczytnà
List´ Honorowà im. Hansa Christiana Andersena.
Falenica sta∏a si´ dla niego oazà, przystanià
spokoju, gdzie wybudowa∏ pracowni´ i w spokoju
cichego, zielonego osiedla rozwija∏ swoje emocje
twórcze. Pisarz Tadeusz
Konwicki tak opisa∏ jego subtelne ilustracje:
„Grabiaƒskiego znosi
ciàgle w g´stwin´ s∏onecznych ogrodów pe∏nych ˝yczliwoÊci, serdecznej, m∏odzieƒczej

szej inwazji w historii Êwiata w Normandii.
Udzia∏ w niej bra∏o 4000 jednostek Marynarki
Wojennej i Handlowej. „Kordecki” trafi∏ na lewe
skrzyd∏o, które by∏o sektorem angielskim. Ârodek
zajmowali Kanadyjczycy, a prawe – Amerykanie.
„Kordecki” m.in. transportowa∏ dla walczàcej
armii amerykaƒskiej sprz´t i zaopatrzenie. Trwa∏o to do koƒca sierpnia 1944 r. – tzn. do czasu,
gdy wyczerpa∏y si´ zapasy dla armii amerykaƒskiej, nagromadzone w Wielkiej Brytanii. Dalsze
dostawy p∏yn´∏y bezpoÊrednio z USA na statkach
amerykaƒskich.
Teresa Skura
O dalszych losach Jana Skury przeczytajà Paƒstwo
w marcowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

brawury, obietnic dziwnych przygód. /.../ Grabiaƒski do nikogo nie zg∏asza pretensji, nikogo nie poucza. Grabiaƒski wyciàga do nas r´k´ utyt∏anà
w siedmiu barwach t´czy. /.../ Grabiaƒski po prostu
proponuje wszystkim, którzy chcà go s∏uchaç,
a w∏aÊciwie widzieç, odrobin´ czu∏ej t´sknoty za
tym, co nieustannie przemija, szczypt´ uczucia dla
wspó∏towarzyszy naszej
codziennej niedoli, kropl´
melancholijnej nadziei na
weselszy, jutrzejszy dzieƒ”.
Chocia˝ artysta utrwali∏
si´ w pami´ci czytelników
przede wszystkim jako grafik ksià˝kowy, by∏ te˝ twórcà s∏ynnych plakatów powojennych, mi´dzy innymi
zaliczonego do klasyki gatunku plakatu LOT-u. Projektowa∏ tak˝e kalendarze,
opakowania, znaczki pocztowe (na przyk∏ad znanà
seri´ z psami rasowymi i kotami) czy pocztówki.
Niestety tak znakomity, wra˝liwy artysta mia∏ szereg osobistych k∏opotów. Przedwczesna, tragiczna
Êmierç 20 paêdziernika 1976 roku przerwa∏a twórczoÊç znajdujàcà si´ w szczytowym momencie rozwoju jego talentu. Janusz Grabiaƒski poÊmiertnie
otrzyma∏ w Bolonii medal „Premio Grafico”. W roku 1973 pogodna sztuka Grabiaƒskiego zosta∏a
nagrodzona przez dzieci Orderem UÊmiechu... poniewa˝ by∏a to najwspanialsza era w ilustracyjnej
sztuce dla dzieci. Jego weso∏e dzie∏a nale˝y odebraç w kontekÊcie czasów dzisiejszych, w dobie
kryzysu polskiej ksià˝ki dla dzieci i rozwoju innych
mediów. Dzisiaj one „wychowujà” dzieci i inne treÊci im przekazujà.
Piotr Bieliƒski
Inicjatywa Bajonna-Falenica-Polonia
inicjatywa.bfpolonia@yahoo.com
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ul. Bora-Komorowskiego 21
lokal 307 (obok Rossmanna)
Warszawa - Gocław
(3 km od skrzyżowania Marsa z Płowiecką)

Rejestracja telefoniczna: (22) 250 15 77
Godziny przyjęć: pon. - pt. 7 - 21, sobota 8 - 14
www.boramed.pl

BADANIA USG dorośli i dzieci REHABILITACJA Dorośli Dzieci Niemowlęta
Piersi
Tarczycy
Jamy brzusznej
Stawów biodrowych u dzieci
Przezciemiączkowe u dzieci

Węzłów chłonnych
Stawów, więzadeł
i mięśni
Dopplerowskie
i wiele innych
Zadzwoń i zapisz się już dziś

GINEKOLOGIA

Kompleksowe
prowadzenie ciąży

USG 3D/4D, genetyczne
Test PAPP-A, ECHO serca płodu
Certyfikat Londyńskiej Fundacji
Medycyny Płodowej FMF

Sobota z Fizjoterapią* 20.02 / 05.03

Konsultacje
ginekologiczne

w godz. od 8 do 16
Dorośli Dzieci Niemowlęta
USG ginekologiczne
Cytologia
Antykoncepcja
SENIORZY (po 65 r.ż.) - 20% zniżki przy zakupie pakietu 10 takich samych zabiegów
Wkładki wewnątrzmaciczne
Konsultacja fizjoterapeutyczna 0 zł przy wykupie pakietu
PROMOCJA

Bezpłatne Porady Fizjoterapeutyczne

STOMATOLOGIA
Stomatologia
zachowawcza
Stomatologia dziecięca

Ortodoncja
Protetyka
Chirurgia

SPECJALIŚCI
m.in. endokrynolog, pediatra, kardiolog, ortopeda dorośli i dzieci,
okulista, gastrolog, dermatolog, laryngolog, internista,chirurg,
urolog, neurolog, reumatolog, hematolog, hepatolog, dietetyk

meble
Z DREWNA
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne

realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Zniżki/promocje nie sumują się z innymi promocjami / Zakres usług może ulec zmianie / * Ilość miejsc ograniczona
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