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II miejsce: FOKA VE-326, Zygmunt Ju˝wiak,
Krzysztof Po˝arowski, czas 57.51
III miejsce: Krzysztof Krynicki, Kasia PrzeÊlakiewicz, Patrycja Szmigiera, Piotr Witkowski, Ola
Krynicka, Hanna Witkowska, czas 60.47
Wszystkim zwyci´zcom serdecznie gratulujemy,
a pe∏ne wyniki podajemy na naszej stronie pod
adresem: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/129/n/11282.
Zwyci´zcy ka˝dej kategorii otrzymali puchary
oraz godzinny rejs Infobarkà z przyjació∏mi
w wybranym terminie.
Fot. Hanna Kowalska

Fot. Komisja Klubowa / Dzielnica Wis∏a

30 wrzeÊnia, w przepi´knie s∏onecznà
sobot´, w samo po∏udnie na Pla˝y
Romantycznej rozpocz´∏y si´ pierwsze
regaty pn. All Boats Race organizowane
przez Infobark´, b´dàce cz´Êcià kampanii
Dzielnica Wis∏a.

a na koƒcu ˝aglówki. Trasa zaczyna∏a si´ u nas,
a met´ umiejscowiono przy pla˝y Poniatówka,
w pobli˝u Infobarki (przeszklonego obiektu p∏ywajàcego, który pe∏ni funkcj´ popularyzacji
Wis∏y, a w kolejnych sezonach stanie si´ interaktywnym muzeum Wis∏y). Po ok. 40 minutach
pierwsi zawodnicy dotarli na met´.

W dwóch kategoriach: ˚agiel oraz Wios∏o swoich si∏ spróbowaç mogli wszyscy zainteresowani,
nawet osoby, które przypadkiem znalaz∏y si´
w tym czasie na Pla˝y Romantycznej (organizatorzy oferowali do wypo˝yczenia kajaki). Pasjonaci
wodnych sportów przybywali na Romantycznà
z kajakami, SUP-ami, a wkrótce nadp∏yn´∏y te˝
gotowe do wyÊcigu ˝aglówki ró˝nych rozmiarów.
W ciàgu niespe∏na pó∏ godziny nasza wawerska
pla˝a z jesiennej przystani sta∏a si´ t´tniàcym ˝yciem spotem niczym pla˝e nad Ba∏tykiem :-).
Pierwsze wystartowa∏y jednostki typu Stand
Up Paddle (SUP), póêniej kajaki 1- i 2-osobowe,

W kategorii Wios∏o zwyci´zcami zostali:
I miejsce: czwórka pojedyncza: Aleksander
Franczuk, Emil Drzewek, Artur Grabek, Adam
Hamerlik, czas: 42.05
II miejsce: kajak jedynka: Agnieszka Uklaƒska,
czas: 46.77
III miejsce: kajak jedynka: Konrad ¸ogwiƒski,
czas 48.73
W kategorii ˚agiel najszybsze czasy wyp∏ywali:
I miejsce: CAPTAIN RED (Finn), Zygmunt Karwiƒski, Marek Karwiƒski, czas 57.26

Karta Biznes Benefit dla Ciebie!
Rozwa˝a∏eÊ kiedyÊ reklam´
na naszych ∏amach bàdê stronie internetowej albo ju˝ si´
u nas reklamujesz? Mamy dla
Ciebie Êwietnà propozycj´!
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” do∏àczy∏y do programu partnerskiego Biznes Benefit, który gwarantuje reklamodawcom atrakcyjne zni˝ki nie tylko na re-

klamy u nas, ale i w szeregu
miejsc us∏ugowych na terenie
ca∏ej Warszawy (restauracje,
salony SPA i urody, warsztaty
samochodowe, us∏ugi medyczne, dietetyczne i inne).
Wystarczy, ˝e wykupisz u nas
reklam´ o wartoÊci minimum 300 z∏ netto*,
a otrzymasz takà kart´.

JeÊli idea tego wydarzenia spodoba∏a si´
Wam i ˝a∏ujecie, ˝e Was tam nie by∏o, mamy dobrà wiadomoÊç: Z pomys∏em ALL BOATS RACE
dopiero przecieramy szlaki, ale pierwsza edycja
pokaza∏a, ˝e warto iÊç i p∏ynàç dalej. Wszyscy
uczestnicy byli zadowoleni i to nas nap´dza do
pracy nad rozbudowà tej imprezy. Imprezy, która mo˝e byç okazjà do spotkaƒ dla wszystkich,
którzy uwielbiajà korzystaç z rzeki, niezale˝nie,
czy p∏ywajà na ˝aglach czy wios∏ach – mówi
Przemek Dziub∏owski z Infobarki, organizator
i pomys∏odawca All Boats Race. Czekamy zatem
na edycj´ 2018! Oby wiosna przysz∏a jak najszybciej, a nowy rok obdarzy∏ nas jak najd∏u˝szym sezonem ˝eglarskim!
Hanna Kowalska

Szczegó∏owych informacji udzieli Paƒstwu
nasz przedstawiciel handlowy: Artur Pawlak,
tel. 884-864-592, e-mail: reklama.wawer@
wiadomoscisasiedzkie.pl, a o samej karcie
i punktach, w których funkcjonuje, mo˝na przeczytaç na stronie: https://www.biznesbenefit.pl/.
Hanna Kowalska
* nie musi to byç jednorazowa reklama, podana
kwota mo˝e byç sumà zamówieƒ z 3 miesi´cy
lub kilku wydaƒ naszych gazet.

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"
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P.H.U. Topaz poszukuje:
● do swojego nowego sklepu w Galerii
Ferio Wawer (ul. Szpotaƒskiego 4)
● do nowo otwieranego sklepu – Warszawa-Rembertów (ul. Pociskowa 4)
pracowników na stanowiska:

KASJER-SPRZEDAWCA oraz
SPRZEDAWCA DZIA¸U MI¢SNO-W¢DLINIARSKIEGO
Nasze oczekiwania:
● dyspozycyjnoÊç i motywacja do pracy,
● komunikatywnoÊç i budowanie pozytywnych relacji z Klientami,
● aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowoÊç
do ich uzupe∏nienia,
● mile widziane doÊwiadczenie na podobnym stanowisku
Oferujemy:
● umow´ o prac´ w pe∏nym wymiarze czasu,
● poza wynagrodzeniem – dodatki premiowe dla Pracowników,
● mo˝liwoÊç rozwoju i awansu zawodowego w stabilnej i dynamicznie
rozwijajàcej si´ firmie o silnej pozycji na rynku
CV mo˝na:
● przes∏aç drogà elektronicznà na adres: rekrutacja@topaz24.pl w temacie
e-maila wpisujàc: Rembertów lub Wawer,
● przes∏aç przez formularz na stronie internetowej – www.topaz24.pl
(zak∏adka – praca w Topaz, w odpowiedzi na oferty do nowych sklepów
– Rembertów lub Wawer)

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

Prosimy o zamieszczenie w cv klauzuli: „Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb´dnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawà z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524

PANELE OGRODZENIOWE
NOWOŚĆ - BRAMY
CENY PROMOCYJNE

Warszawice 89D
(gm. Sobienie-Jeziory)
tel. 25 685 81 41; 501 214 184
biuro@proway.pl www.proway.pl
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BADANIE SŁUCHU
I KONSULTACJA GRATIS!!!
Aparaty słuchowe – z refundacją
Bezpłatne testowanie aparatów słuchowych
Naprawy i przeglądy wszystkich aparatów słuchowych
Baterie do aparatów 6 szt. – 12 zł
Terapia laserem – 1 zabieg tylko 10 zł
Szumy w uszach
Zapalenie zatok
Wizytę proszę ustalać telefonicznie:
●
●
●

Przychodnia Gocław, ul. Abrahama 16, tel. 22 671 03 44
Przychodnia Saska Kępa, ul. Saska 61, tel. 505 339 409
Gabinet Rembertów, ul. Chruściela 13, tel. 693 579 640

SPRZEDAM DOMY – WAWER
Nieruchomości znajdują się 500 m od pętli gocławskiej

tel. 601 224 980

Powierzchnia działki: 400 m2
Powierzchnia domu: 177 m2
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.domy-wawer.pl
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Wrzesieƒ w Radzie Dzielnicy
Jednym z wa˝niejszych wydarzeƒ, które
b´dzie mia∏o bezpoÊredni wp∏yw na naszà
dzielnic´ w perspektywie kliku lat, jest wydanie decyzji przez Wojewod´ Mazowieckiego
o zezwoleniu na realizacj´ inwestycji drogowej na budow´ ok.
7,5-kilometrowego odcinka Po∏udniowej
Obwodnicy Warszawy przebiegajàcego
przez dzielnic´ Wawer i gmin´ Wiàzowna.
Dok∏adnie chodzi o odcinek od w´z∏a Wa∏
Miedzeszyƒski do W´z∏a Lubelska. Decyzja
ma rygor natychmiastowej wykonalnoÊci, co
znacznie przyspieszy prace nad tà strategicznie wa˝nà dla Warszawy inwestycjà, której
inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad. Po∏udniowa Obwodnica Warszawy umo˝liwi po∏àczenie dróg
krajowych w kierunku Terespola, Lublina,
Krakowa czy Wroc∏awia. To tak˝e po∏àczenie Trasy Armii Krajowej z w´z∏em A2 Konotopa do Gdaƒska i Bia∏egostoku.
W Wawrze b´dzie bezpieczniej, poprawi
si´ widocznoÊç na przejÊciach dla pieszych.
Zarzàd Dróg Miejskich zmodernizowa∏
oÊwietlenie przy 13 przejÊciach w dzielnicy.
To lokalizacje: Po˝aryskiego – Niemodliƒska, Po˝aryskiego – Czatów, Al. Dzieci
Polskich 24 (jezdnia po∏udniowa i jezdnia
pó∏nocna), Al. Dzieci Polskich – Bielszo-

wicka (jezdnia p∏d. i p∏n.), Al. Dzieci Polskich – PrzedwioÊnie, Patriotów – Kolarska, Patriotów – Agrestowa, Lucerny
– Mrówcza, Lucerny – Chorzowska, Stepowa – Rezedowa.
OÊwietlenie przejÊcia dla pieszych jest
jednym z elementów poprawiajàcych bezpieczeƒstwo pieszych po zmroku. To szczególnie wa˝ne zw∏aszcza przy gorszej widocznoÊci i w okresie jesienno-zimowym,
kiedy zmrok zapada w godzinach najwi´kszego nat´˝enia ruchu.
Tam, gdzie w pobli˝u przejÊcia istniejà
ju˝ latarnie, doÊwietlenie jest mo˝liwe poprzez monta˝ nowego êród∏a Êwiat∏a na podwójnym wysi´gniku, z oprawami o jasnym
Êwietle LED. W ten sposób bez koniecznoÊci przebudowy, szybko i sprawnie poprawiana jest widocznoÊç na samym przejÊciu
oraz w jego sàsiedztwie. Przy wyborze lokalizacji do wymiany oÊwietlenia ZDM
uwzgl´dni∏ zalecenia z audytu bezpieczeƒstwa przejÊç dla pieszych.
Nowoczesna kulturoteka powstaje
w osiedlu RadoÊç. 26 wrzeÊnia mia∏o miejsce „wbicie ∏opaty”, czyli oficjalne rozpocz´cie budowy obiektu przy ul. Panny Wodnej, Junaków i Powojowej.
Do budynku przy ul. Panny Wodnej i Powojowej przeniosà swoje siedziby filia Wawerskiego Centrum Kultury i wawerskiej
Biblioteki Publicznej w RadoÊci. W kultu-

Kilometr Wa∏u za 82 mln z∏
3 paêdziernika w∏adze Warszawy podpisa∏y
umowy o dofinansowanie unijne dla kilku projektów transportowych na ∏àcznà kwot´ ok.
2,6 mld z∏. Pieniàdze te przeznaczone zostanà
przede wszystkim na rozbudow´ II linii metra
(na Bemowo i Bródno), budow´ linii tramwajowych na Goc∏aw i do Wilanowa, budow´ zajezdni Annopol oraz zakup 68 tramwajów. Ale
40 mln z∏ z ww. dotacji zostanie przekazanych

Zarzàdowi Miejskich Inwestycji Drogowych jako
dofinansowanie wycenionej na 82 mln z∏ inwestycji polegajàcej na przebudowie ok. kilometrowego odcinka Wa∏u Miedzeszyƒskiego od skrzy˝owania z Traktem Lubelskim do ul. Ogórkowej,
czyli do przysz∏ego w´z∏a z trasà S2. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, inwestycja o d∏ugoÊci
ok. 0,97 km przebiegaç b´dzie w istniejàcym Êladzie pasa drogowego, który zostanie obustron-

rotece znajdzie si´ sala prób muzycznych,
czytelnia, kàcik internetowy, kawiarenka
i sale wielofunkcyjne, w których b´dà organizowane zaj´cia muzyczne i plastyczne dla
najm∏odszych. Budynek ma byç gotowy do
paêdziernika 2018 r.
Kulturoteki powstajà tak˝e w osiedlu
Wawer przy ul. B∏´kitnej i w Falenicy przy
ul. Patriotów/Walcowniczej w ramach koncepcji modernizacji centrum Falenicy.
To osiedle równie˝ zmienia swoje oblicze,
poniewa˝ podpisana zosta∏a umowa na jego
przebudow´, która ma potrwaç do 2019 roku. Powstanie nowoczesny obiekt z zadaszonymi miejscami handlowymi. Obszar
centrum Falenicy, obejmujàcy targowisko
i planowanà kulturotek´, zosta∏ w∏àczony
do miejskiego programu Warszawskich
Centrów Lokalnych.
W ramach inwestycji powstanie 88 pawilonów handlowych, 72 miejsca do handlu z samochodów, toalety i instalacja deszczowa.
Wykonane zostanà tak˝e przy∏àcza i instalacja wodno-kananlizacyjne i elektryczne.
Przy projektowaniu tej inwestycji zosta∏y
uwzgl´dnione proÊby kupców odnoÊnie do
realizacji projektu w 4 etapach, w sposób
umo˝liwiajàcy prowadzenie im dzia∏alnoÊci
handlowej. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa teren targowiska b´dzie ogrodzony i wyposa˝ony w kamery monitorujàce przez ca∏à dob´.
Koszt inwestycji opiewa na kwot´ 14 mln
275 tys. z∏, jej zakoƒczenie planowane jest
w po∏owie 2019 roku.
¸ukasz Kubik
Radny dzielnicy Wawer

nie poszerzony. Droga b´dzie mia∏a dwie jezdnie
o szerokoÊci 7 m i pas dzielàcy o szerokoÊci
1,75 m. Celem projektu jest realizacja po∏àczenia
drogowego o zwi´kszonej przepustowoÊci i noÊnoÊci, stanowiàcego bezpoÊrednie powiàzanie
w´z∏a komunikacyjnego Warszawy z Po∏udniowà Obwodnicà oraz z trasà prowadzàcà do Mi´dzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Ok´cie im. F. Chopina. Prace majà si´ rozpoczàç
w II po∏owie 2018 roku.
Redakcja

Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
WAWERSKIE

Zespó∏ redakcyjny: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Hanna Kowalska (sekretarz redakcji, tel. 607-288-793),
Olga ¸´cka, Joanna WiÊniewska.
Redakcja: tel.: 22-810-26-04, e-mail: redakcja.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.

Reklama: Artur Pawlak – tel. 884-864-592, e-mail: reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.

Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.

Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 2082-3266. Nak∏ad: 8500 egz. Gazeta bezp∏atna!

Adres do korespondencji: 03-938 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.

REKLAMA w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego przedstawiciela
handlowego: Artur Pawlak – tel. 884-864-592, e-mail: reklama.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Dzi´kujemy, ˝e wybra∏eÊ rower
„Dzi´kujemy, ˝e wybra∏eÊ rower” – taki napis
wita warszawskich rowerzystów zatrzymujàcych
si´ na podporach rowerowych, gdy ich Êcie˝ka rowerowa ma przeciàç ulic´. W ten uprzejmy sposób w∏adze Warszawy
odwdzi´czajà si´ za wybór roweru jako Êrodka
transportu w wielu dzielnicach, jak choçby na
sàsiadujàcym nieopodal, bo tu˝ za Wis∏à, Mokotowie. Ale ju˝ nie w Wawrze. Podpór z takim
mottem nie ma gdzie ustawiaç, bo w tej najbardziej zielonej dzielnicy Warszawy zwyczajnie
brakuje Êcie˝ek rowerowych.
Wawer, najrozleglejsza terytorialnie cz´Êç
stolicy, mo˝e si´ poszczyciç bowiem „a˝” nieca∏ymi 20 kilometrami Êcie˝ek rowerowych... Po
kawa∏ku na P∏owieckiej, Wydawniczej, ¸asaka.
Nieco d∏u˝ej na Kadetów i Skalnicowej. Ju˝ ca∏kiem sporo wzd∏u˝ Mrówczej/Mozaikowej. No i,
oczywiÊcie, Wa∏ Miedzeszyƒski.
Gdy pod koniec czerwca br. uczestniczy∏em
z Burmistrzem Dzielnicy Wawer ¸ukaszem Jeziorskim w spotkaniu z Pe∏nomocnikiem Prezydenta
m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej Marcinem Puchalskim, odnios∏em wra˝enie, ˝e Êcie˝ka na Wale Miedzeszyƒskim traktowana jest jako remedium na ca∏e z∏o w tym zakresie w naszej dzielnicy (dyskutowaliÊmy przy tej okazji
o projekcie likwidacji barierek wzd∏u˝ Êcie˝ki na
Wale Miedzeszyƒskim, z∏o˝onym w ramach Bud˝etu Partycypacyjnego 2017; projekt ten, moim
zdaniem dyskusyjny z uwagi m.in. na koszt –
150 tys. z∏otych, przepad∏ w g∏osowaniu miesz-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

kaƒców). Na portalu spo∏ecznoÊciowym tego samego Pe∏nomocnika czytamy m.in. ˝e Warszawa
mo˝e si´ poszczyciç ju˝ 500 kilometrami Êcie˝ek
rowerowych. W tym kontekÊcie nasze 20 kilometrów wyglàda nader licho...

Dlatego te˝ w lipcu br. uczestniczyliÊmy w posiedzeniu Komisji Infrastruktury RM Warszawy,
gdzie Burmistrz ¸ukasz Jeziorski przedstawi∏ naszà koncepcj´ (minimum) budowy systemu Êcie˝ek rowerowych i ciàgów rowerowo-pieszych,
które w sumie stanowi∏yby zwartà i logicznà ca∏oÊç. Bo niestety te obecne Êcie˝ki rowerowe
w Wawrze, nie doÊç, ˝e jest ich jak na lekarstwo, to jeszcze bieg swój zaczynajà znikàd
i podobnie nigdzie koƒczà...
Powy˝sza koncepcja budowy i rozwoju Êcie˝ek
rowerowych w Wawrze ma charakter wst´pny. Ja
bym jà jeszcze okreÊli∏ mianem koncepcji minimum, choç gdy si´ porówna obie mapy Wawra
– t´ z obecnie istniejàcymi ciàgami rowerowymi

i pieszo-rowerowymi i t´ przedstawionà w koncepcji (mapki poni˝ej) – to trudno powstrzymaç
uÊmiech radoÊci. Ech, jak przyjemnie by∏oby poruszaç si´ rowerem po Wawrze, gdyby w naszej
g∏owie tkwi∏a ÊwiadomoÊç, ˝e z pó∏nocy na po∏udnie (i z powrotem, Êcie˝kà wzd∏u˝ torów, która
by∏aby swoistym kr´gos∏upem – rowerowà osià
Wawra) i z Rembertowa lub Weso∏ej na Mokotów czy Wilanów uda si´ przejechaç rowerem – i to na kilka sposobów, kilkoma
trasami – nie b´dàc zmuszonym zbaczaç
ani razu ze Êcie˝ki rowerowej...
Mi∏a to bardzo perspektywa, choç
niestety jeszcze odleg∏a. Ale tekstu tego nie pisz´, aby biadoliç, ale daç sygna∏ rozpocz´cia dzia∏aƒ zmierzajàcych
do osiàgni´cia tego celu (minimum,
przypominam :) ). Ma∏y krok ju˝ wykona∏em – z∏o˝y∏em w koƒcu wrzeÊnia br.
interpelacj´ o budow´ Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝ ulicy Lucerny oraz ciàgu rowerowo-pieszego na odcinku Traktu
Lubelskiego, pomi´dzy rondami Kadetów/Lucerny i Zwoleƒskà – bo na pozosta∏ych odcinkach Trakt Lubelski mniej wi´cej za
2 lata od dziÊ b´dzie mia∏ Êcie˝k´ rowerowà.
PrzychylnoÊç Zarzàdu Dzielnicy Wawer dla projektu budowy Êcie˝ek rowerowych jest – to jasne. A nadto – jeszcze jesienià br. na mój wniosek odb´dzie si´ pierwsze (i nie ostatnie) posiedzenie Komisji Inwestycyjnej RD Wawer
w ca∏oÊci poÊwi´cone Êcie˝kom rowerowym
w Wawrze. Na które ju˝ w tej chwili zapraszam
wszystkich zainteresowanych mieszkaƒców
(w sprawie szczegó∏ów polecam Êledzenie mojej
strony na portalu spo∏ecznoÊciowym).
Micha∏ Tomasz ˚ebrowski
Radny dzielnicy Wawer
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Propozycja zmian komunikacyjnych w Wawrze
Wawer to dzielnica potwornie trudna do skomunikowania, rozleg∏e tereny i przewaga zabudowy jednorodzinnej w nawet najodleglejszych
zakàtkach dzielnicy sprawiajà, ˝e nie wsz´dzie
da si´ dojechaç transportem publicznym, a ka˝de nowe rozwiàzanie autobusowe dla jednych
b´dzie korzystne, a dla innych krzywdzàce. To
w∏aÊnie z powodu takich zawi∏oÊci temat kompleksowej zmiany uk∏adu komunikacyjnego
Wawra co jakiÊ czas powraca jak bumerang. We
wrzeÊniu ponownie powróci∏. 27 wrzeÊnia br. na
posiedzeniu Komisji Inwestycyjnej Zarzàd Transportu Miejskiego zaprezentowa∏ „projekt wawerski”, a wi´c propozycj´ zmian, która w za∏o˝eniach ma poprawiç jakoÊç transportu publicznego u nas i zrealizowaç szereg postulatów,
jakie trafi∏y do ZTM-u od w∏adz dzielnicy i poszczególnych mieszkaƒców. Wdro˝enie tego projektu zaplanowane jest etapowo, w perspektywie wieloletniej, po pierwsze dlatego, ˝e finansowo i pod wzgl´dem dost´pnego taboru nie
by∏oby to wykonalne od razu, a po drugie – rozwiàzania te uwzgl´dniajà równie˝ infrastruktur´,
która dopiero ma powstaç, m.in. tunele pod torami kolejowymi w Falenicy i RadoÊci, p´tl´ au-

tobusowà w Starej Mi∏oÊnie czy fragmenty trasy
Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy.
„Projekt wawerski” to 4 strony tekstu i 10
stron prezentacji, w zwiàzku z czym do zapoznania si´ ze szczegó∏ami zach´camy na naszej stronie pod adresem: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/11276, ale przybli˝ymy
Paƒstwu g∏ówne za∏o˝enia.
Trasa linii 115 mia∏aby zostaç skrócona do wariantu Aleksandrów – PKP Goc∏awek, ale pó∏nocny
odcinek dotychczasowej trasy przej´∏aby nowa linia 215. Skierowanie linii 115 na ul. Potockich poprawi∏oby komunikacj´ w Marysinie. Linia 119 pojecha∏aby ciàgiem Lucerny – Kadetów na wprost,
a linia 213 – na os. Goc∏aw przez ul. ¸asaka
(z wi´kszà cz´stotliwoÊcià w godzinach szczytu).
Na Trakcie Lubelskim zastàpi∏yby jà nowe linie 229
i 242, a na Bronowskiej 147. Ten autobus pierwsze ulepszenie ma ju˝ za sobà – od 2 paêdziernika
zyska∏ wi´kszà cz´stotliwoÊç kursów. Linia 142 zosta∏aby wycofana ze wschodniej cz´Êci Falenicy (tu
zastàpi∏oby jà 213), koƒczàc tras´ na p´tli Falenica. Autobus 146 mia∏by wyd∏u˝onà tras´ do stacji
kolejowej w Falenicy i poprawionà cz´stotliwoÊç,
ale w rozk∏adzie pojawi∏yby si´ te˝ kursy skrócone:

Skalnicowa – Dw. Wschodni (Kijowska). Lini´ 161
wycofanoby z Izbickiej i skrócono do w´z∏a PKP
RadoÊç, w zamian dajàc tu nowà lini´ 242 i wi´kszà cz´stotliwoÊç 213. Linia 305 zosta∏aby przekszta∏cona w ca∏otygodniowà lini´ 229, zast´pujàcà autobus 219 na ul. Borków i Juhasów, utrzymujàcà po∏àczenie z przychodnià na Strusia
i dowo˝àcà dzieci do SP nr 109. Po wybudowaniu
POW uzyskalibyÊmy jeszcze jednà nowà lini´
– 319 ∏àczàcà Mi´dzylesie z Natolinem, przez
Zwoleƒskà, Przewodowà i Wa∏ Miedzeszyƒski.
Jak w∏adze dzielnicy oceniajà proponowany
przez ZTM projekt? Andrzej Wojda, przewodniczàcy Komisji Inwestycyjnej, komentuje: Wi´kszoÊç propozycji ZTM spe∏nia∏a oczekiwania
mieszkaƒców i radnych naszej dzielnicy. Najwi´cej kontrowersji wywo∏a∏a propozycja korekty
trasy 119. Wi´kszoÊç radnych wyra˝a∏a opinie,
aby pozostawiç t´ lini´ bez zmian. OsobiÊcie
jestem zadowolony z propozycji zwi´kszenia cz´stotliwoÊci i wprowadzenia nowej linii 319 –
po∏àczenie z trasà POW z moja zg∏oszonà uwagà,
aby linia ta nie bieg∏a ul. Przewodowà, ale obj´∏a
równie˝ osiedle Falenica.
Hanna Kowalska

Gdzie szukaç pomocy medycznej
w niedziele i Êwi´ta?

skiej 4/24. Pe∏nà ich list´ znajdà Paƒstwo pod adresem: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/.
Zasi´gni´cie porady lekarskiej w ramach tego typu
opieki zdrowotnej mo˝liwe jest od poniedzia∏ku
do piàtku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia nast´pnego oraz ca∏odobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nag∏ego zachorowania lub
nag∏ego pogorszenia stanu zdrowia pacjent mo˝e
udaç si´ po pomoc do dowolnego punktu nocnej
i Êwiàtecznej opieki zdrowotnej, niezale˝nie od
tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/piel´gniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z∏o˝y∏ swojà deklaracj´ – czytamy na oficjalnej stronie
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Olga ¸´cka

W ramach rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z 28 czerwca 2017 r. od poczàtku paêdziernika
nocna i Êwiàteczna pomoc medyczna jest dost´pna tylko w szpitalach. Na terenie naszej dzielnicy
mo˝emy korzystaç z pomocy personelu w Mi´dzyleskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Bursztynowej 2. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie
Narodowego Funduszu Zdrowia, z nocnej pomocy lekarskiej mo˝emy skorzystaç w przypadku: nag∏ego zachorowania, nag∏ego pogorszenia stanu
zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujàcych bez-

poÊrednie zagro˝enie ˝ycia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane Êrodki domowe lub
leki dost´pne bez recepty nie przynios∏y spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, ˝e oczekiwanie na otwarcie przychodni mo˝e znaczàco
niekorzystnie wp∏ynàç na stan zdrowia.
Pomocy medycznej poza godzinami i dniami
otwarcia przychodni udzieliç nam mogà tak˝e inne
warszawskie szpitale Êwiadczàce pomoc nocnà
i Êwiàtecznà, np. Szpital Grochowski przy ul. Grenadierów 51/59 czy Szpital Dzieci´cy przy ul. Niek∏aƒ-

PAèDZIERNIKOWE ZAPROSZENIE DO KLUBU SENIORA
Klub Seniora przy ul. Paprociowej 2 zaprasza
wszystkich ch´tnych seniorów na paêdziernikowe zaj´cia i spotkania:
PONIEDZIA¸KI
12.00–14.00 Szyde∏kowanie/wyszywanie. Robótki r´czne
13.00–15.00 Bryd˝
WTORKI
9.00–10.00 Poznajemy zagadki logiczne
10.00–10.45 Ruch dla zdrowia – çwiczenia na
macie. Urszula Stanowska
10.00–12.00 Warsztaty decoupage. Kasia Markowska
11.00–11.45 Gimnastyka ogólna. Urszula Sta-

4

nowska
12.15–13.00 Klinika pami´ci – wyk∏ady, warsztaty. Urszula Stanowska
12.15–15.00 Zaj´cia techniczne / r´kodzie∏o /
manualne
ÂRODY
9.30–11.30 Warsztaty florystyczne: 11 paêdziernika, 25 paêdziernika (obowiàzujà zapisy)
13.00–15.00 Dy˝ur piel´gniarki
CZWARTKI
10.00–10.45 Ruch dla zdrowia – çwiczenia na
macie. Urszula Stanowska
11.00–11.45 Nordic walking dla poczàtkujàcych. Urszula Stanowska

12.15–13.00 ˚ycie zaczyna si´ po 60-tce – rozmowy
PIÑTKI
9.00–10.00 Poznajemy zagadki logiczne
10.00–12.00 Zaj´cia techniczne. Kasia Markowska
12.00–15.00 Nauka malarstwa ró˝nymi technikami. Kasia Markowska
Informacje i zapisy: 504 447 824
Ponadto goràco polecamy „Taniec w kr´gu”
w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 10.00–11.00
w WCK filia Anin przy ul. V Poprzecznej 13.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
w Dzielnicy Wawer
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Alter Wawer, czyli
sztuka niestandardowa
N
A
S
Z
P
A
T
R
O
N
A
T

Wawerskie Centrum Kultury wystartowa∏o z nowà propozycjà
wydarzeƒ muzycznych. Bohaterami b´dà artyÊci ciekawi i bardzo
frapujàcy, poszukujàcy niekonwencjonalnych form tworzenia, cz´sto eksperymentujàcy. To muzycy, którzy majà dusze odkrywców,
wcià˝ poszukujàcy nieodkrytych obszarów muzyki. ArtyÊci, którzy
udowadniajà, ˝e w muzyce nie powiedziano jeszcze wszystkiego.
Na scenie Alter Wawer pojawi si´ muzyka nieoczywista, ale intrygujàca i bez wàtpienia ciekawa.

Cykl rozpocznie 14 paêdziernika Pablopavo, polski wokalista
reggae i raggamuffin, jeden z pierwszych wokalistów Êpiewajàcych
raggamuffin po polsku. Wystàpi z towarzyszeniem formacji Ludziki.
Kolejny koncert w cyklu Alter Wawer odb´dzie si´ 25 listopada. Wówczas
na scenie pojawi si´ Warszawskie Combo Taneczne kierowane przez Janka M∏ynarskiego. Zespó∏ w sposób zaskakujàcy i niekonwencjonalny serwuje piosenki ze strefy warszawskiego folkloru, czyniàc to w sposób sprawiajàcy, ˝e czujemy si´, jakbyÊmy znaleêli si´ na klimatycznych uliczkach
Kuby bàdê w zadymionych kafejkach Wysp Zielonego Przylàdka.
WejÊciówki tylko 10 z∏, do nabycia w Wawerskim Centrum Kultury przy
ul. ˚egaƒskiej 1a, tel. 22 443 70 73. Informacje na www.wck-wawer.pl i na
profilu WCK na FB.
„Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie” sprawujà patronat medialny nad
projektem.
Wawerskie Centrum Kultury
REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Mistrzostwa Europy juniorów, kadetów
i m∏odzików w sumo w Falenicy
Ju˝ po raz kolejny w Wawrze, w Falenicy,
w hali sportowej SP 76 przy ul. Poezji odb´dzie
si´ wielkie wydarzenie sportowe w sumo, które
organizuje animator tej sztuki walki w Polsce, sekretarz generalny PZSUMO i zarazem radny naszej dzielnicy Andrzej Wojda.
W dniach 20–22 paêdziernika br. odb´dà si´
Mistrzostwa Europy w sumo grup m∏odzie˝owych, dziewczàt i ch∏opców. W dniu 20 paê-

dziernika rywalizowaç b´dà m∏odzicy do lat 14, dzieƒ póêniej w sobot´ kadeci do lat 16 i w niedziel´
22 paêdziernika odb´dà si´ walki juniorów do lat 18. W ka˝dym
dniu zawodów walki odbywaç
si´ b´dà w godzinach 11–18.
Nale˝y nadmieniç, ˝e do reprezentacji na powy˝sze mistrzostwa kandydu-

jà równie˝ wawerczycy z UKS Fuks Robert Baca,
Maciej Baca i Hubert Niemczyk oraz z UKS Marysin Natalia Koszewska i Maksymilian Osóbka.
Mistrzostwa Europy odb´dà si´
pod patronatem Ambasadora Japonii
w Polsce J.E. Shigeo Matsutomi,
Ministra Sportu i Turystyki Pana
Witolda Baƒki, Prezydent
Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Burmistrza
Dzielnicy Wawer Pana ¸ukasza Jeziorskiego.
Zapraszamy!
UKS Fuks

Victoria = szcz´Êliwe dzieci!
Wakacje si´ skoƒczy∏y, a co za tym idzie – rozpoczà∏ si´ nowy sezon treningów w Victorii. Od
poczàtku wrzeÊnia klub prowadzi∏ nabór dzieci
z roczników 2004–2014. Na zaj´cia zapisa∏o si´
bardzo du˝o nowych zawodników, a nawet zawodniczek!!! Na Borkowie znowu s∏ychaç weso∏e Êmiechy trenujàcych maluchów.
W starszych grupach atmosfera równie˝ jest
pozytywna, ch∏opaki ci´˝ko przygotowywali si´
do rozgrywek ligowych, a teraz dalej szlifujà
swoje umiej´tnoÊci pod okiem wykfalifikowanej
kadry trenerskiej.
Zespo∏y Victorii dobrze rozpocz´∏y swoje ligi
MZPN – roczniki 2006, 2009, 2007 sà na dobrej
drodze, ˝eby awansowaç do wy˝szych klas. Tak˝e
zespó∏ seniorów jak na razie prezentuje si´ wyÊmienicie. Podopieczni trenera God∏ozy zajmujà obecnie
II miejsce w swojej klasie i walczà o awans!!!

OczywiÊcie wyniki nie sà najwa˝niejsze, ale cieszy fakt, ˝e widaç
efekty ci´˝kiej pracy ch∏opaków na
treningach.
Wielkimi krokami zbli˝a si´ okres
zimowy, nasz klub jako jedyny
w Wawrze zapewni∏ sobie mo˝liwoÊç
prowadzenia zaj´ç na du˝ych halach.
Dbamy o to, ˝eby dru˝yny mia∏y zapewnione jak najlepsze warunki do
treningów i nie wyobra˝amy sobie,
˝eby dzieci musia∏y trenowaç na
dworze w okresie zimowym, bo nie wynaj´liÊmy dla nich sal...
Zima to tak˝e okres, w którym Victoria organizuje cykl turniejów Victoria CUP. Na naszych turniejach grajà zespo∏y z ca∏ej Polski, dok∏adamy
wszelkiej starannoÊci, ˝eby turnieje sta∏y na jak

najlepszym poziomie organizacyjnym i ˝eby
dzieci wraca∏y z nich z wielkimi uÊmiechami.
W tym roku wspó∏organizatorem b´dzie firma
MediqGroup.
Oskar Murawski
Prezes PKS Victoria Zerzeƒ

V Turniej „Micha∏ufka” – otwarcie nowego sezonu tenisowego
Ju˝ po raz piàty odby∏ si´
w Breaku jedyny w swoim rodzaju wielki rodzinny turniej
– Micha∏ufka! W pi´ciu kategoriach turniejowych wzi´∏o
udzia∏ ponad 50 osób. M∏odzi
i starsi tenisiÊci, rodzice, trenerzy, kibice, osoby towarzyszàce
i dzieciaki – wszyscy razem
stworzyli w Breaku fantastycznà tenisowo-przyjacielskà atmosfer´. Rozgrywki trwa∏y
przez ca∏y dzieƒ, zawodnicy
dawali z siebie wszystko, mecze by∏y bardzo zaci´te i emocjonujàce. ˚eby nie opaÊç z si∏,
ka˝dy móg∏ posiliç si´ frykasami z grilla i posmakowaç domowych ciast oraz
sa∏atek. Micha∏ufka zosta∏a wymyÊlona, ˝eby
w oryginalny i ciekawy sposób sp´dzaç imieniny
dwóch trenerów Micha∏ów. W tegorocznym turnieju tak˝e Micha∏y Êwi´towa∏y zwyci´stwa
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w singlach: Micha∏ Dec w kategorii plus 35 lat
i Micha∏ Stosio w kategorii poni˝ej 35 lat. WÊród
najm∏odszych zwyci´˝y∏a para mieszana Zosia
Zdanowicz i Janek Urbaƒski. W deblu do lat 14
triumfowali Janek Pery i Miko∏aj Owramko. W ka-

tegorii debel open najwi´ksze
z∏ote puchary wygrali: Olgierd
Buczyƒski i Micha∏ Stosio.
Sponsorzy nagród, którym
ogromnie dzi´kujemy za
wsparcie, to: restauracja Sushi
Weso∏a, pizzeria „Pizza z RadoÊci”, pracownia ceramiczna
Szlam i Wa∏ek, szko∏a muzyczna Yamaha, crossfit Decepticon, sklep dla plastyków Enpap, salon fryzjersko-kosmetyczny Margot, serwis rakiet
oraz KT Break. Kompletne wyniki i galeria zdj´ç na naszej
stronie www.tenisbreak.pl
oraz Facebooku Break Klub
Tenisowy. Zapraszamy goràco na nast´pne turnieje – cykl zimowych rozgrywek tenis10 i turniej
andrzejkowy Andrzej Caruk Cup.
Magda Szmyd
Nr 78 / Paêdziernik 2017

WAWERSKIE

– Diamonds Academy!
Motywuje, poch∏ania, rozwija. Pasja. Zaszczepiona w dziecku w najm∏odszych latach, znaczàco wp∏ywa na jego rozwój fizyczny i psychiczny,
relacje z otoczeniem, kszta∏towanie osobowoÊci
i cz´sto decyduje o dalszych krokach ˝yciowych.
I to w∏aÊnie pasja do pi∏ki no˝nej by∏a motywacjà do za∏o˝enia Diamonds Academy – Akademii
Pi∏karskiej stworzonej z myÊlà o dziewczynkach.
Kobieca pi∏ka no˝na jest w Polsce wcià˝ sportem
anonimowym i zmaga si´ z licznymi przeszkodami.
Tymczasem Diamonds Academy pokazuje pi´kniejszà stron´ futbolu i potwierdza fakt, ˝e coraz wi´cej dziewczàt baletki zamienia na korki i w pogoni
za pi∏kà odnajduje rywalizacj´ i wol´ walki.
Akademia kieruje swojà ofert´ do dziewczynek od 4 do 16 roku ˝ycia. Priorytetem klubu
jest stworzenie bezpiecznej, przyjaznej i profe-

Ch∏opaki na bràz
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Tenisowego RadoÊç zostali bràzowymi medalistami Dru˝ynowych Mistrzostw Polski do lat 14. W Olsztynie trzecie miejsce pod wodzà trenera Micha∏a Niemca wywalczyli Juliusz Herok, Jakub
Tomczyk, Oskar Karos, Ignacy Skar˝yƒski, Mateusz Szabatin oraz wypo˝yczony z Klubu Miedzeszyn Jerzy Ohme.
Na Mazurach m∏odzi tenisiÊci z Warszawy
zmagania w gronie oÊmiu najlepszych ekip
w Polsce rozpocz´li od pojedynku z gospodarzami, czyli dru˝ynà KS Budowlani Olsztyn. 14-latkowie z RadoÊci pokonali miejscowych 4:2, dzi´ki czemu zapewnili sobie miejsce w najlepszej
czwórce zawodów.

Pi∏karska przygoda czeka na ka˝dà dziewczynk´ – zapraszamy na treningi próbne:
◆ U6 – Êroda 18.00–19.00
◆ U8/U10 – poniedzia∏ek, Êroda 17.30–19.00
◆ U12 – poniedzia∏ek, Êroda 19.00–20.30
Treningi odbywajà si´ na boisku / hali sportowej przy ulicy Bajkowej!

sjonalnej przestrzeni do rozwoju pi∏karskiej pasji
dla ka˝dej dziewczynki niezale˝nie od wieku czy
poziomu umiej´tnoÊci.
W ca∏ej Warszawie Akademia posiada 4 oÊrodki
szkoleniowe! Dzia∏alonoÊç Diamonds Academy

W pó∏finale podopiecznym trenera
Niemca przysz∏o si´ zmierzyç z faworytami turnieju WKS Flotà Gdynia. „RadoÊcianie” walczyli dzielnie, ale ostatecznie
przegrali z ekipà z Trójmiasta 2:4 i pozosta∏a im walka o bràzowy medal z KS
Górnik Bytom.
M∏odzicy reprezentujàcy UKT RadoÊç
90 byli bardzo zdeterminowani, ˝eby nie
wyje˝d˝aç z Olsztyna z pustymi r´koma,
i w decydujàcym pojedynku dali z siebie
wszystko. Ambitna postawa si´ op∏aci∏a,
warszawiacy pokonali dru˝yn´ ze Âlàska
5:1 i tym samym zapewnili sobie miejsce
na najni˝szym stopniu podium.
Mistrzami Polski zostali gdynianie,
którzy w finale okazali si´ lepsi od KKT
Wroc∏aw.

AktualnoÊci z KS ZWAR
Ruszy∏y pe∏nà parà rozgrywki ligowe. Wrzesieƒ to czas wyt´˝onej pracy, kiedy wszystkie nasze roczniki nie tylko trenujà, ale rozgrywajà
mnóstwo meczów.
Zaczynajàc od naszej najstarszej grupy, czyli
rocznika 2002, mo˝emy czuç si´ dumni z wyst´pów naszych zawodników na poczàtku nowego
sezonu. Podopieczni trenera Mariusza Horycha
na pó∏metku rozgrywek ligowych sà liderami I ligi wojewódzkiej i do koƒca b´dà faworytami
w walce o awans do Ekstraligi! Trzymamy mocno kciuki, bo walka w tak presti˝owych rozgrywkach jest wspania∏à sprawà dla ca∏ego Klubu
Sportowego ZWAR.
Bardzo dobrze prezentuje si´ równie˝ rocznik
2006 trenowany przez Bart∏omieja Grajd´. Na
koniec pierwszej rundy rozgrywkowej zajmuje
trzecie miejsce w tabeli, m.in. remisujàc z Escolà
i wygrywajàc z Marcovià Marki.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

w dzielnicy Wawer dynamicznie si´ rozwija –
trenujà tu a˝ cztery grupywiekowe U6 (poni˝ej
6 roku ˝ycia), U8 (poni˝ej 8 roku ˝ycia), U10
(poni˝ej 10 roku ˝ycia) i U12 (do 12 roku ˝ycia).

Podobnà dobrà pass´ podtrzymujà rok m∏odsi
ch∏opcy z rocznika 2007. Tak jak ich starsi koledzy rywalizujà na najwy˝szym poziomie rozgrywkowym, tzn. w I lidze MZPN. Na pó∏metku

Zach´camy do odwiedzenia strony internetowej:
www.diamondsacademy.pl.
W celu uzyskania szczegó∏owych informacji
prosimy o kontakt: info@diamondsacademy.pl,
tel. 510 818 175.

DO¸ÑCZ DO GRY JU˚ DZIÂ!
Magdalena Dembiƒska
wspó∏za∏o˝ycielka Diamonds Academy

Bràzowi medaliÊci DMP
wraz z trenerem Micha∏em Niemcem

Anna Niemiec

rozgrywek zajmujà 3 miejsce w tabeli, walczàc
z najlepszymi dru˝ynami w Warszawie.
Debiutuje w pierwszej lidze rocznik 2008 trenera Tomasza Tobiasza
i na pewno nie mo˝na powiedzieç,
˝e sà typowym beniaminkiem. Majà
na swoim koncie ju˝ dwa zwyci´stwa i bardzo du˝e szanse na walk´
o podium na koniec sezonu.
Nie zapominamy te˝ o m∏odszych
grupach. Âwietnie spisujà si´ ch∏opcy z roczników 2009 i 2010, dostarczajàc wszystkim wielkich emocji.
Warto równie˝ odnotowaç, ˝e we
wrzeÊniu oprócz rozgrywek ligowych odby∏ si´ kolejny nabór, na którym by∏o mnóstwo ch´tnych do do∏àczenia do KS ZWAR. Wa˝na jest te˝
informacja, ˝e ca∏y czas trwa budowa pierwszego sztucznego boiska, z którego ju˝ zimà b´dà
korzystaç nasi pi∏karze.
KS ZWAR
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Akademia Pi∏karska tylko dla dziewczynek
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KONCERT GAN EDEN – pami´ci dzieci
i wszystkich pracowników Sanatorium im. Medema

Mniej wi´cej rok temu, 29 wrzeÊnia
2016 r. w Wawerskim Centrum Kultury
przy ˚egaƒskiej 1a odby∏ si´ wyjàtkowy
koncert poÊwi´cony wyjàtkowemu miejscu – Sanatorium im. W∏odzimierza MeP
dema, a mówiàc ÊciÊlej, idei tego miejA
sca oraz pami´ci dzieci, które tam przeT
R
bywa∏y, i wszystkich jego pracowników.
O
Koncert by∏ fina∏em wieloelementoweN
go, interdyscyplinarnego projektu pn.
A
T
„Gan Eden-Raj? Sanatorium im. W. Medema w Miedzeszynie”, stworzonego
przez Andrzeja Rukowicza i zainaugurowanego
w 2016 roku w Stacji Falenica tego samego
dnia co oficjalne otwarcie sanatorium w 1926
roku, tj. 18 stycznia.
N
A
S
Z

W tym roku projekt ten, poszerzony o nowe
elementy, b´dzie mia∏ swój wielki fina∏.
13 paêdziernika 2017 r. o godzinie 19.00
w przestrzeni Promu Kultury Saska K´pa (ul.
Brukselska 23) us∏yszymy koncert, w którym wystàpià znani, doskonali muzycy: Pawe∏ Szamburski, Maurycy Idzikowski, Piotr Janiec, Bartek Nazaruk, Radek Polakowski i Andrzej
Bauer. Byç mo˝e nie kojarzycie tych nazwisk, ale
gdy podamy nazwy: Mitch & Mitch, PabloPavo
i Ludziki, Bum Bum Orkestar, Kayah Transoriental
Orchestra czy Zakopower, wiele si´ wyjaÊni. Tam
mo˝na by∏o us∏yszeç gr´ ww. instrumentalistów.
W paêdzierniku spotkajà si´ na jednej scenie, by
muzycznie uczciç pami´ç Sanatorium im. Medema. Bli˝sze sylwetki artystów prezentujemy na

naszej stronie, pod adresem: http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/130/n/11268.
Jak mówi Pawe∏ Szamburski, koncert Gan
Eden to koncepcja specjalna powo∏ana do ˝ycia
we wspó∏pracy z Andrzejem Rukowiczem. Autorska muzyka wsparta poczàtkowo na solowym
klarnecie z czasem rozwija si´ do ekstatycznego
wybuchu klezmerskiej ˝ywio∏owoÊci. Ca∏oÊç
kompozycji wspiera zespó∏ z∏o˝ony z klarnetu,
tràbki, tuby, akordeonu oraz perkusji.
Koncertowi towarzyszyç b´dzie inauguracja
wystawy zwiàzanej z Sanatorium im. Medema.
Wystawa czynna b´dzie do 23 paêdziernika, dost´pna codziennie od 9.00 do 21.00. Wyboru
ilustracji i tekstów na wystaw´ oraz opracowania graficznego materia∏ów z nià zwiàzanych
dokona∏a Lidia G∏a˝ewska-Daƒko, absolwentka
warszawskiej Akademii Sztuk Pi´knych od lat
zaanga˝owana w upowszechnianie kultury
i wiedzy o historii terenów po∏o˝onych wzd∏u˝
tzw. linii otwockiej.
Jako patron medialny wydarzenia serdecznie
zapraszamy!
Wst´p wolny.
Hanna Kowalska

Wychodzàc od dzia∏ania – kontynuacja
W wakacyjnym numerze informowaliÊmy Was o projekcie choreograficznym
Marii Stok∏osy pn. „Wychodzàc od dzia∏ania”. Sk∏ada si´ on z 40 performansów, które odbywajà si´ od maja do grudnia 2017 r.
P
w galeriach, teatrach i pracowniach WarA
szawy. Ich cechà charakterystycznà jest to,
T
R
˝e towarzyszà im zaproszeni Êwiadkowie
O
oraz widzowie, oddzia∏ujà na nie parametry
N
konkretnej przestrzeni, a tak˝e obiekty wyA
T
konane przez artystk´ Alicj´ Bielawskà.
Punktem wyjÊcia jest tutaj improwizacyjna
praktyka filadelfijskiej artystki Meg Foley „Action is
Primary”, która stanowi narz´dzie badania intensywnoÊci rejestrów uwa˝noÊci, wyobraêni, obecnoÊci. W trakcie trwania projektu praktyka ta rozwijana jest o nowe zasady, tematy, pytania, utrzymujàc
wyjÊciowe za∏o˝enia w twórczym rozwibrowaniu.
„Wychodzàc od dzia∏ania” to wprowadzenie
cia∏a w ruch. To katalizator, w którym to˝samoÊç,
stany emocjonalne, taniec i wyobraênia podlegajà transformacji i destabilizacji. Tylko ciàg∏a
zmiana uwagi jest elementem sta∏ym.
N
A
S
Z

Choreografia i wykonanie: Maria Stok∏osa we
wspó∏pracy z rzeêbiarkà Alicjà Bielawskà, dramatur˝kà Eleonorà Zdebiak, badaczkà Katarzynà
S∏obodà i zaproszonymi Êwiadkami.
Daty nadchodzàcych spektakli:
26 paêdziernika
Pokaz w pracowni Miros∏awa Ba∏ki ze studentami

■

27 paêdziernika
Centrum w Ruchu, ul. ˚egaƒska 1a, godz.
14.00 (pokaz ze Êwiadkiem – Anna Karasiƒska)

■

3, 4 listopada
Komuna// Warszawa, ul. Lubelska 30/32, godz.
19.00

■

12 listopada
TR Warszawa, ATM Studio, ul. Wa∏ Miedzeszyƒski 384, godz. 13.00 (warsztaty), godz. 17.00
(pokaz otwarty)

■

13 listopada
Centrum Sztuki Taƒca, Dom Kultury Kadr, ul.
Rzymowskiego 32

20–23 listopada
Wawerskie Centrum Kultury, ul. ˚egaƒska 1a

■

2, 3 grudnia
Ladom, ul. Jazdów 7/14

■

17–19 grudnia
Nowy Teatr, ul. Madaliƒskiego 10/16

■

Projekt wspó∏finansuje miasto st. Warszawa.
Patroni medialni: TVP Kultura, taniecPOLSKA.pl,
Teatr dla Was, e-teatr.pl, WiadomoÊci Sàsiedzkie.

■

Fundacja Burdàg, oprac. Redakcja
Fot. Katarzyna Szugajew

REKL AMA

PROJEKTY BUDYNKÓW, WN¢TRZ
tel. 604-276-954
www.eurekaarchitekci.info
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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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Gary Guthman Monday Jazz Club
zaprasza na paêdziernikowe koncerty
Inauguracyjny koncert 25 wrzeÊnia br. w nowym klubie jazzowym w tej cz´Êci Warszawy by∏
wielkim sukcesem, przybyli melomani z ró˝nych
cz´Êci miasta, a samo wydarzenie pi´knie rozpocz´∏o cykl jazzowych poniedzia∏ków przy ˚wanowieckiej 20. Koniecznie sprawdêcie to miejsce,
nadchodzàce koncerty Êwietnie si´ zapowiadajà:
16.X – Salute to Irving Berlin – special guest
– Agnieszka Wilczyƒska
Agnieszka Wilczyƒska – absolwentka Wydzia∏u Jazzu w Akademii Muzycznej w Katowicach.
Laureatka wielu pierwszych nagród na festiwalach i konkursach jazzowych w Polsce. Wyst´powa∏a m.in. na: JazzPol Festival, Jazz Jamboree,
Jazz Forum Festiwal, festiwalu Z∏ota Tarka oraz
Jazz Hot Spring Festiwal. Na swoim koncie ma
dwie Z∏ote P∏yty.
23.X – Salute to Jerome Kern – special guest
– Ola Trzaska
Ola Trzaska – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Studium Jazzu
im. Henryka Majewskiego w Warszawie. Flecistka, wokalistka jazzowa, kompozytorka i autorka
tekstów. Wyda∏a debiutancki album All Aro-

und, za który otrzyma∏a nominacj´ do nagrody
Fryderyk 2015 w kategorii Fonograficzny Jazzowy Debiut Roku.
30.X – Salute to Cole Porter – special guest
– Karo Glazer
Karo Glazer – absolwentka wydzia∏u architektury na Politechnice Âlàskiej oraz Wydzia∏u Jazzu w Akademii Muzycznej w Katowicach.
Wspó∏pracujàc z laureatem Nagrody Grammy
– Martinem Waltersem wyda∏a drugi album CD
„Crossings Project”. Zosta∏a zaliczona przez
amerykaƒski magazyn muzyczny „Singer Universe” do piàtki najlepiej rokujàcych wokalistek
jazzowych na Êwiecie.
Bilety dost´pne w recepcji Hotelu Boss oraz na
www.ebilet.pl i www.biletyna.pl, rezerwacje –
tel.: 22 516-61-00.
Ponadto ka˝dy koncert jazzowy b´dzie retransmitowany przez RadioJazz w niedziele od godz.
20.00 oraz transmitowany „na ˝ywo” w Radio
dla Ciebie w ka˝dy poniedzia∏ek od godz. 20.00.

„Depesza z Polski” to tytu∏ projektu
o charakterze interdyscyplinarnym, opartego na dzia∏aniach edukacyjno-animacyjnych, zwiàzanych z ogólnopolskim i lokalnym kontekstem odzyskiwania niepodleg∏oÊci przez Polsk´. Osnowà projektu sà
trzy wartoÊci: wolnoÊç, solidarnoÊç, poszanowanie praw cz∏owieka, wokó∏ których zaplanowaliÊmy m.in.: warsztaty,
konkurs, debat´ i akcj´ artystycznà oraz
gr´ terenowà i pokój zagadek. Wàtkiem

P
A
T
R
O
N
A
T

JesteÊ rodzicem? Mo˝e ju˝ nied∏ugo? Opiekujesz si´ dzieçmi lub masz m∏odsze rodzeƒstwo? Zapraszamy na certyfikowany kurs
pierwszej pomocy dzieciom! Podczas szkolenia
b´dziemy poruszaç nast´pujàcà tematyk´: resuscytacja dzieci i niemowlàt, pierwsza pomoc
w nag∏ych stanach pediatrycznych, post´powanie w wypadku zakrztuszenia, urazy (rany,
z∏amania, oparzenia), uk∏adanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
Bardzo ma∏e grupy çwiczeniowe! Maksymalnie 7–9-osobowe! Ka˝dy b´dzie mia∏
okazj´ samodzielnie poçwiczyç na fantomach
i innym sprz´cie na ró˝nych stanowiskach.
Zaj´cia b´dà prowadzone przez ratowników medycznych z du˝ym doÊwiadczeniem
medycznym oraz dydaktycznym.
Uczestnik kursu otrzyma: certyfikat, materia∏y ze szkolenia, saszetk´ do udzielania
pierwszej pomocy.
Szkolenie odb´dzie si´ 21.10.17 r. w Wawerskim Centrum Kultury filia Anin, ulica V Poprzeczna 13. Zapisy oraz informacje dotyczàce
kursu: 500 200 192; biuro@twojratownik.pl.

Hanna Kowalska

„Depesza z Polski” – pokój zagadek,
konkursy, warsztaty i nie tylko
N
A
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Z

Pierwsza pomoc
dzieciom

historycznym, a jednoczeÊnie bliskim regionalnie
sà postaci trzech dzia∏aczy spo∏ecznych z omawianego okresu i zwiàzanych z Wawrem. Ich dokonania stanà si´ kanwà i inspiracjà dla poszukiwaƒ animacyjnych w ramach projektu. Podsumowaniem dzia∏aƒ b´dzie z jednej strony pokój
zagadek zwiàzany z wydarzeniami prowadzàcymi do uzyskania przez Polsk´ autonomicznej paƒstwowoÊci, z drugiej upami´tnienie rocznicy wys∏ania oficjalnej depeszy o zaprzestaniu dzia∏aƒ
wojennych na terenie Polski z 19 listopada

1918 r. i stworzenie z grupà uczestników wspó∏czesnej wersji „depeszy z Polski”.
W ramach projektu zapraszamy m∏odzie˝
i doros∏ych do konkursów: literackiego, fotograficznego i filmowego. Ich tematem przewodnim powinny byç trzy wartoÊci: prawa cz∏owieka, wolnoÊç i solidarnoÊç uj´te w s∏owo lub
obraz. Regulaminy konkursów sà umieszczone
na stronie organizatora, czyli Wawerskiego Centrum Kultury, www.wck-wawer.pl. Projekt jest
dofinansowany ze Êrodków Biura Programu
„Niepodleg∏a”.
„Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie” sà patronem medialnym tego projektu.
Ewa Andrearczyk
Wawerskie Centrum Kultury

REKL AMA

UK S

ATE
K AIR
N WESOŁA

K YO K U S H

Harmonogram:

zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
na treningi karate
z elementami judo i aikido!

O G R O DY
PROJEKTOWANIE, ZAK¸ADANIE,
PIEL¢GNACJA, NAWADNIANIE

SP 173, Trakt Brzeski 18 – wt. 18.00 i sob. 12.00 oraz pt. 15.45 (tylko dzieci).
SP 174, pl. Wojska Polskiego 28 – śr. 14.30.
SP 385, ul.Klimatyczna 1 – śr. 16.00.

503 065 403

Zajęcia prowadzi nauczyciel WF z 30-letnim stażem Zbigniew Ostrowski 4-dan Karate Kyokushin.

TRAWNIKI

●
●
●

www.ukskaratewesola.pl Tel.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

604 107 118
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Pierwszy w historii pó∏maraton
perkusyjny!
20 paêdziernika w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbiƒskiej 2 o godz. 18.00 odb´dzie si´ charytatywny Pó∏maraton Perkusyjny, pierwsze tego typu wydarzenie, w czasie
którego nikt nie biega, ale wszyscy b´bnià!
Przez 2 godziny 19 min i 7 sekund, w nawiàzaniu do dystansu pó∏maratonu, który wynosi
21 km 97 metrów.
Cel? Wsparcie Oddzia∏u Kardiochirurgii
w Centrum Zdrowia Dziecka.
W akcji mo˝e wziàç udzia∏ absolutnie ka˝dy, nie musisz byç perkusistà, granie na poduszkach, garnkach czy butelkach tak˝e dozwolone :-). A w formularzu zg∏oszeniowym
precyzujesz, czy jesteÊ poczàtkujàcy, Êrednio-

zaawansowany czy zaawansowany w wystukiwaniu rytmów.
Udzia∏ jest bezp∏atny, ale zach´camy do
wybrania pakietu p∏atnego z pamiàtkowà koszulkà i pa∏eczkami, bo ka˝da wp∏acona przez
Ciebie z∏otówka zostanie przekazana na cel
akcji, a przecie˝ wiadomo nie od dziÊ, ˝e warto pomagaç!
Szczegó∏y i zapisy: www.drumacademy.pl/
events-item/polmaraton-perkusyjny.

Patroni naszych ulic

¸awnik i burmistrz
– ojciec i syn
Na mocy zarzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych S∏awoja Sk∏adkowskiego z dnia
8 marca 1939 roku nazwa osady Podkaczy Dó∏
(przedmieÊcie Kaczego Do∏u – dzisiejszego Mi´dzylesia) zosta∏a zmieniona na WiÊniowà Gór´
– od licznych sadów wiÊniowych. W 1951 roku
WiÊniowa Góra zosta∏a w∏àczona do Warszawy.

Hanna Kowalska

Jedna z tutejszych ulic nosi miano rodziny Kociszewskich dla upami´tnienia warszawskiego
mieszczaƒskiego rodu wygas∏ego w XVII wieku.
Rodzina ta wywodzi∏a si´ prawdopodobnie ze
szlachty grójeckiej i osiad∏a w Warszawie pod
koniec XVI wieku. Kociszewscy wzbogacili si´ na
handlu i dzi´ki majàtkowi oraz powiàzaniom rodzinnym z warszawskim patrycjatem zacz´li
sprawowaç znaczàce godnoÊci miejskie. Tomasz
Kociszewski w latach 1609–1612 pe∏ni∏ funkcj´
∏awnika Starej Warszawy i by∏ w∏aÊcicielem kamienicy przy Rynku. Jego syn Jan Walenty powi´kszy∏ odziedziczony po ojcu majàtek i zosta∏
w∏aÊcicielem kolejnej kamienicy rynkowej. Piastowa∏ on stanowisko rajcy miejskiego, by∏ równie˝ trzykrotnie burmistrzem. W miesiàcach poprzedzajàcych zaj´cie Warszawy przez wojska
szwedzkie w 1655 roku bra∏ udzia∏ w organizacji
prac fortyfikacyjnych oraz w organizowaniu stra˝y obywatelskiej. Uczestniczy∏ w delegacji w∏adz
miejskich, która 8 sierpnia 1655 roku prowadzi∏a
pertraktacje w Warszawie z wys∏annikami króla
szwedzkiego, a potem w O∏tarzewie z Karolem
Gustawem. Rozmowy te zadecydowa∏y o poddaniu si´ miasta bez obrony. Po Êmierci Jana
Walentego jego nieruchomoÊciami przy Rynku
dysponowa∏a ˝ona, która prze˝y∏a m´˝a o kilkanaÊcie lat. Adam Jarz´bski w swoim dziele
GoÊciniec albo krótkie opisanie Warszawy
(1643), wymieniajàc wybitne rody warszawskie,
pisa∏ o nim: „Kociszewski jest i b´dzie dobry
cz∏owiek w tym˝e rz´dzie”.
Weronika Girys-Czagowiec
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Spo∏eczeƒstwo obywatelskie.
Powstaje nowe Stowarzyszenie

DEKLARACJA CZ¸ONKÓW
STOWARZYSZENIA EUROPEJSKA
DEMOKRACJA – NADZIEJA I OTWARTOÂå
W Polsce dokonywane sà zmiany polityczne prowadzàce w kierunku wprowadzenia zmian ustrojowych o charakterze autorytarnym. Rujnowany jest ∏ad konstytucyj-

ny, podstawa demokratycznego paƒstwa
prawa. Podwa˝ane sà fundamenty naszej
obecnoÊci w jednoczàcej si´ Europie. Budzi
to nasz rosnàcy niepokój.
[...] Polska racja stanu wymaga, aby nasze
uczestnictwo w Unii Europejskiej i NATO
mia∏o charakter podmiotowy, co jest mo˝liwe, jeÊli b´dziemy respektowaç przyj´te
w tych organizacjach zasady i wartoÊci oraz
∏àczyç prawa, jakie nam z tego tytu∏u przys∏ugujà, z zaciàgni´tymi zobowiàzaniami. [...]
Nie godzimy si´ na wykluczanie kolejnych
grup spo∏ecznych, przy akompaniamencie
k∏amliwej retoryki przywo∏ujàcej argument
„sprawiedliwoÊci spo∏ecznej”. [...] Sprzeciwiamy si´ socjotechnicznym manipulacjom
stale obni˝ajàcym poziom wzajemnego zaufania pomi´dzy obywatelami RP, szczególnie w kontekÊcie naszego bezpieczeƒstwa
spo∏ecznego i narodowego. [...]
[...] Popieramy wszelkie formy edukacji
spo∏ecznej, której g∏ównym celem powinno
byç budowanie silnego i Êwiadomego swoich praw i obowiàzków spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, reagujàcego krytycznie wobec
dzia∏aƒ w∏adzy odbierajàcej mu fundamentalne swobody.
Nie chcemy bezrefleksyjnego powrotu do
Polski sprzed 25 paêdziernika 2015 roku.
Po zmianie w∏adzy, w Polsce muszà dokonaç si´ powa˝ne i cz´sto trudne reformy.
Musi je poprzedzaç jednak naprawa tego,
co zosta∏o zniszczone w systemie ustrojowym demokratycznego paƒstwa prawa. Nie-

OG¸OSZENIA DROBNE
◗Roznoszenie gazet Wawer, Marysin,
Mi´dzylesie. Umowa zlecenie, PRACA
RAZ W TYGODNIU W KA˚DY WTOREK.
Potrzebny w∏asny du˝y wózek lub samochód. Tel. 695 006 005. WyÊlij SMS
o treÊci PRACA – oddzwonimy z ofertà.

◗Przyjm´ do pracy opiekunki do Pensjonatu Seniora w Starej Mi∏osnej. tel.
502 866 525.
◗Zatrudni´ pracownika do prac porzàdkowo-ogrodniczych 503 065 403.

GITARA – NAUKA GRY

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

Lekcje indywidualne,15 lat
doÊwiadczenia w uczeniu.
Tak˝e z dojazdem do ucznia.
Tel. 695-622-848

MALOWANIE W WEEKENDY

TRAWNIKI

13
4

ZAK¸ADANIE, PIEL¢GNACJA,
NAWADNIANIE
503 065 403

Malowanie r´czne lub agregatem malarskim
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 17)

WYCINANIE DRZEW
PRZYCINANIE GAŁ¢ZI

Cz∏onkowie Stowarzyszenia Europejska
Demokracja – Nadzieja i OtwartoÊç
JeÊli w treÊci Deklaracji znajdujecie Paƒstwo wartoÊci bliskie Waszemu postrzeganiu
sytuacji wewn´trznej Polski, tak˝e w kontekÊcie jej pozycji i miejsca w Europie i Êwiecie,
zach´camy do kontaktu pod adresem e-mail:
stowarzyszenie.sedno@gmail.com.
Tadeusz Korablin

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).
Zamówienia na wybrany miesiàc nale˝y dokonaç najpóêniej do 20 dnia
poprzedniego miesiàca pod numerem tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail:
drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

WYCINANIE DRZEW
PODCINANIE GAŁĘZI

USŁUGI OGRODOWE

JESIENNE PRACE PORZĄDKOWE

tel. 513 148 238

PRZYGOTUJEMY
TWÓJ OGRÓD
DO ZIMY
tel. 503 065 403
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W ostatnich miesiàcach wzrasta aktywnoÊç spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Coraz
silnej anga˝ujà si´ w te dzia∏ania kolejne
Êrodowiska i grupy wiekowe. Dobry przyk∏ad stanowi fala protestów wobec naruszania trójpodzia∏u w∏adzy, która mia∏a miejsce
w lipcu i która zjednoczy∏a wiele ugrupowaƒ
i inicjatyw spo∏ecznych. Coraz cz´Êciej dostrzegamy realne zagro˝enia dla naszego
pe∏noprawnego cz∏onkostwa w NATO i UE.
Dlatego powstaje nowa inicjatywa spo∏eczna o nazwie Stowarzyszenie Europejska
Demokracja – Nadzieja i OtwartoÊç (SEDNO). Stowarzyszenie o zasi´gu ogólnopolskim swoje cele, g∏ównie edukacyjne i informacyjne, b´dzie realizowa∏o poprzez aktywizowanie ró˝nych Êrodowisk lokalnych
i wspó∏prac´ z innymi inicjatywami spo∏ecznymi oraz z partiami politycznymi,
przeciwnymi dewastowaniu demokratycznego porzàdku prawnego Polski. Najwa˝niejsze fragmenty Deklaracji cz∏onków
Stowarzyszenia prezentujemy poni˝ej. Jej
pe∏ny tekst jest dost´pny w wydaniu internetowym „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

odzowne jest przywrócenie roli i autorytetu
podstawowych instytucji, w tym szczególnie
Trybuna∏u Konstytucyjnego. [...]
Mamy ró˝ne Êwiatopoglàdy, zró˝nicowany baga˝ doÊwiadczeƒ, wywodzimy si´
z ró˝nych Êrodowisk. Sà wÊród nas byli politycy i cz∏onkowie partii politycznych, byli
parlamentarzyÊci, dzia∏acze opozycji demokratycznej z okresu PRL, byli dyplomaci,
ludzie nauki, samorzàdowcy, przedsi´biorcy i studenci. To, co nas ∏àczy – to troska
o losy Polski i przysz∏ych pokoleƒ naszych
wspó∏obywateli. [...] podkreÊlamy otwartoÊç
naszego Stowarzyszenia na wspó∏prac´ ze
wszystkimi prodemokratycznymi stowarzyszeniami, ruchami i inicjatywami spo∏ecznymi o zbli˝onych celach, wizjach i wyznawanych wartoÊciach, a tak˝e na wspó∏prac´
z partiami politycznymi stojàcymi w rzeczywistej opozycji do destrukcji demokratycznego paƒstwa prawa.
My cz∏onkowie Stowarzyszenia SEDNO,
opowiadamy si´ za pe∏nà i aktywnà przynale˝noÊcià Polski do obszaru euroatlantyckiego i do integrujàcej si´ Europy, co s∏u˝yç
b´dzie naszemu bezpieczeƒstwu oraz
utrwalaniu pokoju i stabilizacji ca∏ego obszaru euroatlantyckiego. [...]

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

318

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

122

WERTYKULACJA • KOSZENIE • NAWO˚ENIE

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE
PROJEKT • MONTA˚ • SERWIS

tel. 790 55 47 46

291

503 150 991
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tel.

US¸UGI R¢BAKIEM
PRACE PORZÑDKOWE • WYWÓZ

tel. 790 55 47 46

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E
503 065 403

309

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

PORZÑDKUJEMY
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Z¸OTA RÑCZKA

Tel. 660 473 628
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WAWERSKIE

Mimo niesprzyjajàcej aury tegoroczne wydarzenie „Kolej na Wawer” mo˝na uznaç za udane.
17 wrzeÊnia ju˝ od godzin przedpo∏udniowych
na trasie Warszawa Gdaƒska – Warszawa Falenica kursowa∏ zabytkowy pociàg prowadzony
przez lokomotyw´ parowà. Jak co roku podró˝
by∏a frajdà przede wszystkim dla dzieci, ale tak˝e
dla doros∏ych. Dzielnica Wawer i Wawerskie
Centrum Kultury organizujà t´ atrakcj´ od kilku
lat. Nawiàzuje ona do tradycji tzw. linii otwockiej, oraz ÊciÊle do rozwoju i powstawania to˝samoÊci Wawra. Podró˝ujàcym czas uatrakcyjniali
muzycy zespo∏u Wah Wah Brass oraz Lech Szprot,
muzyk, który jest legendà polskiego jazzu tradycyjnego. Ca∏oÊç ubogaci∏y animacje Teatru Pantomimy „Mimo”. Wspomniani artyÊci zagoÊcili te˝
w Kinokawiarni „Stacja Falenica”, która w swoich
goÊcinnych progach przyj´∏a podró˝nych. WÊród
nich nie zabrak∏o reprezentantów g∏ównych
organizatorów wydarzenia, czyli Wawerskiego
Centrum Kultury i Urz´du Dzielnicy Wawer.

Ca∏odniowemu wydarzeniu pod has∏em „Kolej
na Wawer” towarzyszy∏ rodzinny piknik „Wawer.
Magia Ró˝norodnoÊci”, który odby∏ si´ w Mi´dzylesiu. Podró˝nych, którzy wysiedli na stacji
Mi´dzylesie, przywita∏a na peronie Orkiestra
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej z ˚elechowa. G∏ównà osnowà od strony animacyjnej pikniku by∏a
gra „Wawerski podró˝nik” zorganizowana przez
animatorów i instruktorów WCK. Uczestnicy brali udzia∏ w oryginalnej podró˝y poprzez wszystkie stacje nazwane tytu∏ami poszczególnych filii
Wawerskiego Centrum Kultury i Wawerskiej Biblioteki Publicznej. Zabawa polega∏a na znalezieniu zagubionego biletu kolejowego.
Przygotowanych atrakcji by∏o co niemiara,
równie˝ na scenie. Zaprezentowali si´ zarówno
m∏odzi utalentowani artyÊci z Ogniska Muzycznego im. A. Kulikowskiego oraz tancerze z sekcji
Shock Dance, jak i profesjonalni artyÊci, wÊród
których nie zabrak∏o Marka Majewskiego, Tomasza Szweda czy Grzegorza Walczaka. Na scenie

Do zobaczenia na Stacji!
Jesieƒ w pe∏ni, s∏oƒca jak na lekarstwo, wi´c tym bardziej zalecamy terapi´ w kinie, zw∏aszcza ˝e w paêdzierniku i listopadzie
zobaczymy kilka Êwietnych produkcji. Szczegó∏ów, jak zawsze,
nale˝y szukaç na stronie kinokawiarni Stacja Falenica, ale dwa
wydarzenia chc´ wyjàtkowo na jesienne wieczory poleciç.
JeÊli czytasz ten tekst i jeszcze nie widzia∏eÊ filmu „Twój Vincent”, to oderwij si´ i sprawdê repertuar Stacji Falenica. To jeden
z najciekawszych filmów roku i pod wieloma wzgl´dami pierwszy
taki film w historii kina. Dlaczego? Wyobraê sobie 120 malarzy
i malarek pochylonych nad blejtramami, by wiernie odtworzyç
styl Vincenta van Gogha. To pierwsza w ca∏oÊci namalowana pe∏-
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■

w brawurowym wyst´pie zaprezentowa∏ si´ te˝
wielce obiecujàcy krakowski zespó∏ Kraków Street Band. Wprawdzie padajàcy deszcz przerzedzi∏
widzów, jednak na fina∏owy koncert gwiazdy
– zespo∏u Perfect – przysz∏o kilka tysi´cy osób.
Okazuje si´, ˝e najwa˝niejsza jest pogoda ducha.
Jaros∏aw Rosiƒski
Wawerskie Centrum Kultury

nometra˝owa animacja i jednoczeÊnie ho∏d oddany malarstwu
van Gogha i sztuce w ogóle. W polskiej wersji j´zykowej us∏yszymy m.in. Jerzego Stuhra, Danut´ Stenk´ i Roberta Wi´ckiewicza.
Kino artystyczne, takie jak „Twój Vincent”, stanowi o to˝samoÊci kinokawiarni. Dlatego w tym roku postanowiliÊmy wziàç udzia∏
w Europejskim Dniu Kina Artystycznego, który przypada na
15 paêdziernika. Wzniesiemy wtedy toast za dobre kino europejskie, a pretekstem (i to nie byle jakim) do spotkania b´dzie przedpremierowy pokaz najnowszego filmu Emira Kusturicy „Na mlecznej drodze”. Jest to pierwszy od prawie 9 lat film pe∏nometra˝owy
ba∏kaƒskiego mistrza i, sàdzàc po recenzjach z festiwalu w Wenecji, gdzie obraz by∏ pokazywany w konkursie g∏ównym, warto by∏o
czekaç. W rolach g∏ównych Emir Kusturica (!) i Monica Bellucci.

Konkurs S3KTOR rozstrzygni´ty!
15 wrzeÊnia w Domu Braci Jab∏kowskich w Przestrzeni Marzyciele i RzemieÊlnicy przy ul. Brackiej 25 odby∏o si´ uroczyste rozstrzygni´cie konkursu S3KTOR
2016, nad którym „WiadomoÊci SàsiedzP
kie” sprawujà patronat medialny. By∏a to
A
ju˝ VII edycja konkursu na najlepszà iniT
R
cjatyw´ pozarzàdowà w Warszawie.
O
W tej edycji z Weso∏ej zg∏oszona by∏a
N
jedna
inicjatywa – „Co Kryje Las Milowy”
A
T
Stowarzyszenia Sàsiedzi dla Weso∏ej, jednak nie znalaz∏a si´ w zwyci´skim gronie.
Nagrodzone zaÊ zosta∏y:
■ za ca∏okszta∏t Grand S3KTOR: Stowarzyszenie
Lekarze Nadziei Oddzia∏ Warszawski,
■ w kategorii S3KTOR Aktywizujàcy: Klub Sportowy Akademia Pi∏karska Diamonds Academy
za projekt „Diamonds Academy” promujàcy
granie w pi∏k´ no˝nà przez dziewcz´ta (warto
dodaç, ˝e akademia dzia∏a po sàsiedzku –
w dzielnicy Wawer),
■ w kategorii S3KTOR Nowatorski: Fundacja Katalyst Engineering za projekt „Ogarnij In˝ynie-

Fot. Wojciech Rozenek

KOLEJ NA WAWER 2017

ri´”, czyli bezp∏atny in˝ynieryjny program dla
szkó∏ podstawowych, integrujàcy technologi´
druku 3D z wiedzà z przyrody, matematyki, informatyki i techniki,
w kategorii S3KTOR Programowy: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej za projekt „Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie” s∏u˝àcy
budowaniu dialogu mi´dzypokoleniowego
i mi´dzykulturowego poprzez liczne dzia∏ania
zapoznajàce seniorów z innymi kulturami,

Jacek WiÊnicki

w kategorii Nagroda Mieszkaƒców: ponownie
projekt „Ogarnij In˝ynieri´” Fundacji Katalyst
Engineering,
■ w kategorii Nagroda Serwisu warszawa.ngo.pl:
Fundacja Ergo Sum za projekt „Klubokawiarnia ˚ycie jest Fajne”, w której zatrudnieni sà
doroÊli autyÊci. Fundacja tworzy tu miejsce,
w którym osoby z autyzmem znajdujà dostosowanà do swych mo˝liwoÊci prac´, a tak˝e
terapi´ i rozrywk´.
Wszystkim zwyci´zcom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za to, by w kolejnej edycji
konkursu pojawi∏o si´ jak najwi´cej inicjatyw
z naszej dzielnicy, a potem uzyska∏y jak najwi´cej g∏osów. Na jedno (zg∏oszenia inicjatyw) i drugie (g∏osowanie) ka˝dy z nas mo˝e mieç wp∏yw,
wi´c dzia∏ajmy! B´dziemy informowaç Paƒstwa
na bie˝àco tutaj lub na naszej stronie internetowej www.wiadomoscisasiedzkie.pl o etapach
nast´pnej edycji konkursu, w której b´dzie mo˝na zg∏aszaç wartoÊciowe inicjatywy pozarzàdowe realizowane w 2017 roku.
■

Wi´cej o konkursie na stronie: http://ngo.um.
warszawa.pl/s3ktor
Redakcja
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WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
PAèDZIERNIK – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
FILIA ALEKSANDRÓW
ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85
14 paêdziernika / sobota / godz. 15.00–17.00
BIA¸O-CZERWONA WIZYTÓWKA ALEKSANDROWA
Zapraszamy naszych Sàsiadów na wspólne sadzenie
tulipanów bia∏ych i czerwonych w naszym ogrodzie.
Nadchodzàcy 2018 rok b´dzie rokiem obchodów 100.
rocznicy Odzyskania Niepodleg∏oÊci i naszym pierwszym dzia∏aniem b´dzie wzbogacenie naszego ogrodu
o 100 tulipanów. Wst´p wolny.
22 paêdziernika / niedziela / godz. 9.30
WIS¸A W TWOIM I MOIM OBIEKTYWIE. WYSTAWA NA P¸OCIE – wystawa zewn´trzna zdj´ç pozyskanych od Sàsiadów naszej filii. Zdj´cia ukazujà
pi´kno królowej polskich rzek, od jej êróde∏ do ujÊcia.
Wst´p wolny.

FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
26 paêdziernika / czwartek / godz. 11.00
PROJEKT EDUKACJI ARCHITEKTONICZNEJ –
SCHRONIENIE. W programie: oglàdanie bajki „Trzy
ma∏e Êwinki”, rozmowa na temat materia∏ów u˝ytych
do budowy domków i budowanie modelu schronienia
– praca w grupach.
28 paêdziernika / sobota / godz. 15.00
JACEK I PLACEK – spektakl teatralny dla dzieci
w wykonaniu Teatru Krak-Re z Krakowa. Adaptacja s∏ynnej ksià˝ki Kornela Makuszyƒskiego o dwóch
bliêniakach, którzy postanawiajà ukraÊç z∏oty ksi´˝yc,
aby go sprzedaç.
30 paêdziernika / poniedzia∏ek / godz. 14.00
SPOTKANIE SÑSIEDZKIE. Praca nad szczegó∏ami
planu dzia∏ania na rok 2018 z uwzgl´dnieniem wytycznych. Zarys projektu realizowanego wspólnie z sàsiadami. Wst´p wolny.

FILIA MARYSIN
ul. Korkowa 96, tel. 22 812 01 37
14 paêdziernika / sobota / godz. 11.00
SCENA M¸ODEGO WIDZA – KONCERT GORDONOWSKI. Interaktywny spektakl teatralny w wykonaniu muzyków z Filharmonii Narodowej. Wst´p wolny.
21 paêdziernika / sobota / godz. 12.00
STRACHY NA LACHY – interaktywny spektakl muzyczny z konkursami, zabawami integracyjnymi i taƒcami.
Rodzinna zabawa w ramach projektu „Sàsiad –kultura,
kreatywnoÊç”. Wst´p wolny.
28 paêdziernika / sobota / godz. 17.00–21.00
W RYTMIE PRZEBOJÓW Z LAT 80. i 90. Wieczorek
taneczny z zespo∏em muzycznym. Zabawa w ramach
projektu „Sàsiad – kultura, kreatywnoÊç”. Wst´p 30 z∏.

FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
21 paêdziernika / sobota / godz. 12.15–15.15
WARSZTATY Z SZYCIA NA MASZYNIE DLA
DZIEWCZYN I CH¸OPAKÓW (9+) – oswoimy ma-

szyny do szycia, a potem w∏asnor´cznie wykonamy
worki-plecaki i ozdobimy je wed∏ug w∏asnego pomys∏u. Prowadzenie: Magdalena Bravo. Zapewniamy
maszyny do szycia i wszystkie materia∏y. Obowiàzuje
rezerwacja miejsc. Wst´p: 40 z∏.
26 paêdziernika / czwartek
godz. 10.00–11.30 – JAK POWSTAJE MIÓD
Wyk∏ad Andrzeja Sachanowskiego i warsztaty plastyczne dla dzieci wraz z degustacjà miodu.
godz. 17.00–19.00 – PSZCZO¸Y NADAL ROBIÑ
MIÓD...
Wyk∏ad, spotkanie z pszczelarzem Andrzejem Sachanowskim, degustacja miodu. Wst´p wolny.

15 paêdziernika / niedziela / godz. 11.00
DOKTOR NIEBOLI – spektakl dla dzieci. Muzyczna bajka na podstawie ksià˝ki Hugh Loftinga „Doktor
Dolittle i jego zwierz´ta”, z muzykà Mieczys∏awa Janicza i Zbigniewa Pawelca. Wst´p wolny.
19 paêdziernika / godz. 18.30 / czwartek
TERESA DROZDA I JEJ RADIOWE PERE¸KI. MAREK
GRECHUTA. Dziennikarka radiowa przenosi nas do
radiowego studia. Gaw´da w formie audycji radiowej
poÊwi´conej postaci Marka Grechuty. Wst´p wolny.
20 paêdziernika / godz. 19.00 / piàtek
Piotr Machalica – Mój ulubiony M∏ynarski. Koncert znanego Êpiewajàcego aktora poÊwi´cony pami´ci Wojciecha M∏ynarskiego z piosenkami autorstwa tego znakomitego twórcy. Koncert przeplatany anegdotami i dialogami z widownià. WejÊciówka 10 z∏.

ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28

20 paêdziernika / piàtek
WWW – WAWER, WOLA, WILANÓW. Podsumowanie projektu partnerskiego trzech warszawskich instytucji kultury. Projekcja filmu promocyjnego, wystawa fotograficzna z realizacji wydarzeƒ. Wst´p wolny.

21 paêdziernika / sobota / godz. 15.00
SIEDMIOMILOWE BUTY. Przedstawienie i warsztaty
teatralne dla dzieci w wykonaniu teatru Narwal. Autorzy sztuki pokazujà ma∏ym widzom, jakà radoÊç mo˝na czerpaç z czytania. Wst´p wolny.

21 paêdziernika / sobota / godz. 10.00
LAS POD LUPÑ – SPACER PRZYRODNICZY. Rodzinny,
powolny spacer po lesie z biolo˝kà Magdalenà Sobolewskà. Obowiàzujà zapisy: 503 344 803, aredzisz@wck-Wawer.pl, wst´p: 10 z∏ doroÊli, 5 z∏ dzieci 3–13 lat.

17, 24, 31 paêdziernika / wtorki / godz. 10.00
MUZYCZNE PATCHWORKI. Warsztaty umuzykalniajàce prowadzone metodà aktywnego s∏uchania muzyki
wg Batti Straus dla dzieci w wieku 2-4 lat. Wst´p 10 z∏.

21 paêdziernika / sobota / godz. 10.00–14.00
WAWERSKIE SOBÓTKI ARTYSTYCZNE – ROBOTY.
Cykliczne warsztaty interdyscyplinarne dla rodzin
z dzieçmi w wieku wczesnoszkolnym. Tym razem b´dziemy budowaç i oglàdaç roboty, czyli urzàdzenia,
które pracujà za cz∏owieka. Ferio Wawer, ul. Szpotaƒskiego 4. Wst´p wolny.

FILIA RADOÂå

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
1–30 paêdziernika
JESIENNE ZBIORY – wystawa jest efektem pracy
z dzieçmi i m∏odzie˝à w ramach doskonalenia edukacji plastycznej. Wst´p wolny.
PROJEKT WAKACYJNE WSPOMNIENIA:
18 paêdziernika / Êroda / godz. 11.00
NIEZWYK¸E MIEJSCA – spotkanie z podró˝nikiem,
prezentacja multimedialna, ciekawostki ze Êwiata, degustacja potraw. Wst´p wolny.
28 paêdziernika / sobota / godz. 12.00
ZAKO¡CZENIE PROJEKTU – gala wr´czenia nagród
w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka z wakacji”, wernisa˝ prac pokonkursowych, koncert
w wykonaniu zespo∏ów wokalnych dzia∏ajàcych w filii.
28 paêdziernika / sobota / godz. 17.00
WYÂPIEWAå ˚YCIE – koncert Dominiki Âwiàtek, wokalistki, autorki muzyki i tekstów. WejÊciówki do nabycia od 20 paêdziernika w filii. Wst´p 10 z∏.

WAWERSKA STREFA KULTURY
ul. ˚egaƒska 1a, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl
WYDARZENIA
14 paêdziernika / sobota / godz. 19.00
ALTER WAWER. Cykl wydarzeƒ muzycznych prezentujàcych artystów eksperymentujàcych i odkrywajàcych
nowe Êwiaty muzyczne. Wi´cej o projekcie na stronie 5.
Rozpoczniemy koncertem artysty nietuzinkowego –
Pablopavo i Ludzików. WejÊciówka: 10 z∏.

25 paêdziernika / Êroda / godz. 18.30
TYLKO CZU¸OÂå IDZIE DO NIEBA – SPOTKANIE
Z TOMASZEM JASTRUNEM, poetà, prozaikiem felietonistà. I mieszkaƒcem Mi´dzylesia. Tematem spotkania b´dzie sztuka pisania i sztuka ˝ycia. Jak twierdzi nasz goÊç, najwi´kszym grzechem jest zanudzaç
innych, mamy wi´c nadziej´, ˝e spotkanie oka˝e si´
bardzo ciekawe. Mo˝na b´dzie na spotkaniu kupiç
ksià˝ki autora. Wst´p wolny.
26 paêdziernika / czwartek / godz. 17.00
KTO-CO-JAK – otwarte warsztaty i spotkania planujàce partnerskie dzia∏ania w Wawrze – praca nad programem aktywizacji lokalnej. Spotkania w ostatni
czwartek miesiàca. Temat wyniknie z poprzedniego
(28 wrzeÊnia) spotkania. Spotkania w grupach roboczych odbywajà si´ co czwartek w Cafe Szatnia
w WCK. Wst´p wolny.
26 paêdziernika / czwartek / godz. 18.30
kaWAWERnia. Spotkania typu kawiarnia obywatelska – wyk∏ady, dyskusje, spotkania z ekspertami, badaczami spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, specjalistami
w dziedzinie nauk spo∏ecznych, warsztaty kompetencji
spo∏ecznych, umiej´tnoÊci komunikacyjnych, debaty
dotyczàce aktywnoÊci obywatelskiej, porozumienia,
wspó∏pracy. Wst´p wolny.
28 paêdziernika / sobota / godz. 19.00
MUZYCZNE ZADUSZKI – STASIEK WIELANEK.
Wieczór s∏owno-muzyczny poÊwi´cony pami´ci piewcy folkloru warszawskiego Stanis∏awa Wielanka. Spotkanie z rodzinà, przyjació∏mi i artystami. Wydarzenie
organizowane wspólnie ze Spo∏ecznym Ogniskiem
Muzycznym im. Aleksandra Kulikowskiego.

Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych od organizatorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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