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„Widzę, reaguję, działam” –
wawerskie szkoły będą bezpieczniejsze
Te trzy słowa to zasady, jakie będą obowiązywać w wawerskich placówkach oświatowych od
nowego roku szkolnego. Zostały opracowane
przez specjalny zespół powołany przez władze
dzielnicy. – Bezpieczeństwo uczniów to dla nas
priorytet. Program „Widzę,
ęę, reagujęę, działam”
to kompleksowy „kontrakt społeczny
ł
łeczny
” na rzecz
poprawy bezpieczeństwa w wawerskich placówkach – mówi burmistrz dzielnicy Wawer Norbert
Szczepański.
Jeśli widzisz coś niepokojącego, to obserwuj, pytaj,
interesuj się tym. Następnie – reaguj np. poprzez
rozmowę, zwrócenie uwagi, poinformowanie odpowiednich organów. I działaj, współpracując z odpowiednimi instytucjami. Takie jest podstawowe
przesłanie realizowanego programu.

Zespół ds. bezpieczeństwa
W skład powołanego zespołu do spraw bezpieczeństwa weszli dyrektorzy wawerskich placówek
oświatowych i pedagodzy, przedstawiciele rodziców, Policji i Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy

Społecznej, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 8, Centrum Wspierania Rodziny, radni
oraz pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania.
Opracowane zasady są owocem roboczych spotkań tego szerokiego ciała.
Najważniejsze jest możliwie najwcześniejsze
rozpoznanie zagrożenia, zareagowanie na nie oraz
podjęcie stosownego działania. Ideą programu jest
zasada, że szkoła nie może działać w pojedynkę,
powinna współpracować z instytucjami mającymi
w zakresie swojego działania zarówno proﬁlaktykę,
jak i środki służące przeciwdziałaniu zagrożeniu lub
jego skutkom. I odwrotnie. Ważne jest stworzenie
sieci komunikacji między nimi.

Monitoring w szkołach i szkolenia
By poprawić bezpieczeństwo w dzielnicowych placówkach, władze dzielnicy do końca roku planują
instalację monitoringu we wszystkich wawerskich
szkołach.
ach. Planowane jest tak
także stworzenie w nich
stref przyjaznych uczniom, gdzie mogliby się
w wyciszyć podczas przerw i okienek, wolnych godzin między lekcjami,
odpocząć. – W tworzenie stref będą również
zaangażowani
uczniowie,
bowiem
pomysł ten wpisuje się
w oczekiwania nie tylko dyrektorów, nauczycieli, ale również
uczniów. Przykładem
może być zagospodarowanie przez uczniów
– w ramach szkolnego bud
budżetu partycypacyjnego – przestrzeni
w Szkole Podstawowej
nr 140 przy ul. Wilgi
– mówi naczelnik
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Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy
Wawer, Renata Potrzebowska. – Poprzez przyjazne
strefy chcemy przełamywa
ł
łamywa
ć utarte schematy i dąży
ążyć
ąży
yć
do tworzenia szk
szkół przyjaznych, pobudzających kreatywność i chęć do nauki.
Personel szkolny, nie tylko pedagogiczny, także
administracyjny i pomocniczy będzie zobligowany
do natychmiastowego reagowania na niepokojące
sytuacje i zachowania uczniów. Zwiększona zostanie liczba programów proﬁlaktycznych takich jak
„Przyjazna szkoła”, „Szkoła dla rodziców”, „Trening
„
zastępowania agresji”, „„Trening umiejętności społecznych”,””, kierowanych do uczniów, pracowników
szkolnych, ale także do rodziców. Większa niż
dotychczas ma być współpraca z rodzicami, już
od przedszkola poczynając.
Pedagodzy i nauczyciele będą szerzej uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez OPS,
Policję, Straż Miejską i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Pierwsze
szkolenia – z udziałem prawnika, policji, straży
miejskiej – już się odbywają. Do placówek oświatowych dzielnicy traﬁ więcej materiałów informacyjnych dla uczniów i rodziców z zakresu proﬁlaktyki
i bezpieczeństwa.

Współpraca z Policją
Program przewiduje systematyczną i ścisłą współpracę szkolnych pedagogów z OPS i Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w celu zwiększenia
skuteczności diagnozy sytuacji problemowych.
We współpracy z Policją i Strażą Miejską uruchomione będą patrole szkolne, których zadaniem będzie też wymiana spostrzeżeń z dyrekcjami szkół.
Przewiduje się współpracę pedagogów szkolnych
z wydziałem ds. nieletnich Policji. Ze Strażą Miejską
szkoły
łły będą połączone tzw. „Złotą linią telefoniczną”.
ą”
ą”.
Zespół wystąpił także o utworzenie komórki do
spraw nieletnich w komisariacie przy ul. Mrówczej.
Stwierdził też, że szkoły powinny mieć większe
kompetencje w postępowaniu z dziećmi zagrożonymi demoralizacją i z problemami psychicznymi.

Konrad Rajca
Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wawer

Przykładowy sposób zagospodarowania sali lekcyjnej

Już po raz drugi Polski Związek Tenisowy zorganizował w Warszawie Narodowy Dzień Tenisa.
Wielkie, fantastyczne święto dyscypliny, którą
Break krzewi, pielęgnuje i kocha. Na Stadionie
Narodowym wszyscy fani białego sportu mogli
wspólnie się spotkać, cieszyć obecnością gwiazd
tenisa oraz dopingować dzieci i dorosłych, biorących udział w turnieju singlowym i deblowym.
Trzydzieści sześć kortów tenisowych pojawiło się
na płycie PGE Narodowego. Trenerów i zawodników Klubu Tenisowego Break nie mogło tam
zabraknąć.
Pomogliśmy wprawić te korty w ruch, wszystkie
dzieci mogły sprawdzić się z rakietą i piłką, bawić

się i rywalizować. Podczas Narodowego Dnia Tenisa Break otrzymał nagrodę za zdobycie czwartego
miejsca w ogólnopolskim konkursie PZT Tenis 10
na Klub Roku 2018.
Zdjęcia z wakacji, obozów, półkolonii i święta
na Narodowym oraz informacje o kolejnych wydarzeniach w Breaku i wyniki turniejowe naszych
zawodników na stronie www.tenisbreak.pl i Facebooku Break Klub Tenisowy. Nowy sezon i rok szkolny 2019/2020 tradycyjnie przywitamy rodzinnym
turniejem tenisowym „Michałufka”.””. Już 29 września zapraszamy do udziału dzieci oraz dorosłych.
Szczegółowe info w aktualnościach na stronie.
Magda Szmyd

fot. Aga Caruk

KLUB TENISOWY BREAK NA NARODOWYM DNIU TENISA!
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Okiem Przewodniczàcego
cego Rady

Sesja
w środku lata
Bardziej precyzyjnie ujmując – w środku wakacji, bo
dokładnie 31 lipca 2019 r.
o godz. 16.00 spotkaliśmy
się na XI sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Zaplanowana w tym
terminie zaraz na początku roku, jeszcze na kilka
tygodni przed zapowiadała się dość ospale. Ale
im bliżej, tym więcej jej porządek nabierał punktów, a ich tytuły wcale nie brzmiały usypiająco.
Co więcej, niektóre ze spraw, które napływały do
harmonogramu, już z góry zapowiadały gorące
dyskusje.
Zaczęło się „z wysokiego c” – już punkt 3. przewidywał podjęcie uchwały opiniującej uchwałę
Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Las. Spory tłum mieszkańców wspomnianego
terenu zajmujący miejsca dla widowni sprawiał
wrażenie, że Komisja Ładu Przestrzennego, która
obradowała kilka dni wcześniej, nie rozwiała ich
wątpliwości i nie zaspokoiła oczekiwań. Dlatego
mając na względzie długi, 16-punktowy porządek
sesji, a także wiedząc, że na listę osób chcących
zabrać głos w tej sprawie wpisało się kilkanaście
osób – postanowiłem, wyjątkowo, skorzystać
z przysługującego mi statutowo uprawnienia
i ograniczyłem czas wypowiedzi pojedynczej
osoby do 2 minut. A mimo to dyskusja trwała co
najmniej godzinę. Zaowocowała ona zgłoszeniem
przez mieszkańców – za pośrednictwem radnego
Sławomira Kacprowicza – 12 poprawek do planu
– każdą z nich należało spisać, umieścić w odpowiednim miejscu planu, a następnie każdą oddzielnie przegłosować. I choć nie zabrzmi to może
najlepiej – wszystkie te poprawki zostały odrzucone głosami większości Rady. Dlaczego? Otóż prace
nad planem dla wspomnianego obszaru trwały
od lat, samo wyłożenie nastąpiło w 2014 r. Plan
był także przedmiotem posiedzeń Komisji Ładu

Przestrzennego. Czasu więc na zgłoszenie własnych uwag każdy z mieszkańców miał sporo. Inna
sprawa, że interesy każdego były często inne, odmienne niż sąsiada, i znalezienie jakiegoś kompromisu zadowalającego wszystkie strony nierzadko
graniczyło z cudem. Wszakże – jeśli przyjęlibyśmy
choćby jedną ze zgłoszonych poprawek na tym,
ostatnim już etapie, przyjęcie planu odwlekłoby
się o kolejnych kilka lat – uprzykrzając tym samym
życie zwykłym mieszkańcom, a oddając pole developerom. A tak, dzięki przyjęciu planu uchwałą
Rady Dzielnicy, w wypracowanej – może odległej
od oczekiwań wielu –postaci porządkuje przestrzennie teren w prostokącie ulic Wał Miedzeszyński – Trakt Lubelski – Kadetów – Bronowska.
I w chwili gdy piszę te słowa – plan dla obszaru Las
przyjmowany jest uchwałą Rady m.st. Warszawy,
co ﬁnalizuje deﬁnitywnie tę sprawę.
Po tym dość burzliwym i trwającym z górą 2
godziny punkcie następne rozpatrywane sprawy
nie wywoływały już takich sporów – co nie oznacza, że miały charakter błahy. Otóż m.in. powołaliśmy uchwałą Młodzieżową Radę Dzielnicy Wawer
(jako jedna z ostatnich dzielnic Warszawy), a także przyjęliśmy stanowisko wzywające Radę m.st.
Warszawy do podjęcia uchwały w sprawie zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń
i wprowadzenia opłaty reklamowej. W tej drugiej
sprawie jesteśmy liderem w Warszawie – a na pewno są już dzielnice, które w ślad za nami przyjmują
podobne stanowiska.
Temperatura na sali obrad wzrosła ponownie
wraz z przejściem do rozpatrywania punktu 12.
porządku sesji. Asumptem był projekt stanowiska złożony przez radnych PiS w sprawie modernizacji linii kolejowej w naszej dzielnicy. Nie jest
tajemnicą dla większości mieszkańców Wawra, że
PKP PLK planuje od 2016 r. inwestycję polegającą
na budowie dwóch dodatkowych torów – obok
obecnych, SKM-ki – którymi mknąć będzie pociąg
z prędkością 160 km/h. W ramach tego inwestor
oferuje naszej dzielnicy budowę 3 przejazdów
bezkolizyjnych (tuneli w miejscu dotychczasowych przejazdów w Radości i Falenicy oraz dodatkowego wiaduktu w nowym miejscu – na granicy

KOLEJ NA WAWER Z SIDNEYEM POLAKIEM
Wawerskie Centrum Kultury i Zarząd Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy zapraszają na tegoroczną edycję wydarzenia „Kolej na Wawer. Kultura i Natura”. Jak zawsze będzie to impreza wieloelementowa. Będzie więc przejazd zabytkowego
pociągu prowadzonego przez lokomotywę parową. Aby
podróż była atrakcyjna, korzystamy z taboru kolei zabytkowych skansenu w Chabówce. Przejazd parowej kolejki na
trasie Warszawa Gdańska – Warszawa Falenica wpisał się na
stałe w kalendarz wydarzeń jako wyczekiwana atrakcja nie
tylko dla dzieci, ale całych rodzin i miłośników kolei. Jest to
coroczne przedsięwzięcie nawiązujące do historii i tożsamości Wawra, który rozwijał się wzdłuż linii kolejowej. Podróżni
przeniosą się w czasie również za sprawą Kapeli Sztajer, która piosenkami uatrakcyjni przejazd. W klimat podróży retro
wprowadzać będą także aktorzy Teatru AKT. Równolegle na
terenie parkingu przy ul. Żegańskiej 1 (obok Urzędu Dzielnicy)

2

z Michalinem), a ponadto kilkunastu tunelowych
przejść dla pieszych (również w miejscach tradycyjnych tzw. przedreptów). Sporym minusem
inwestycji jest natomiast konieczność minięcia się
torów – planowane jest to na wzniesieniu, które
ma powstać na ok. 2-kilometrowym odcinku, zalesionym obustronnie, pomiędzy stacjami Międzylesie i Radość.
Stanowisko PiS zawierało wyraźne poparcie
tej inwestycji, ale przy okazji uderzało w radnego
Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Godlewskiego,
który samotnie forsując koncepcję przeniesienia torów do wykopu ziemnego, stał się niejako
rzecznikiem mieszkańców sprzeciwiających się
inwestycji. W wyniku kuluarowych rozmów, jakie
podjęte zostały w zarządzonej przeze mnie przerwie w obradach, porozumiały się wszystkie znaczące siły polityczne w dzielnicy (KO, PiS i Razem
dla Wawra). Efektem konsensusu było wycofanie
kontrowersyjnego stanowiska PiS, a w zamian
zgłoszony został wspólnie wypracowany projekt,
który w głosowaniu otrzymał zdecydowane poparcie 17 radnych, bez żadnego głosu sprzeciwu
(tekst stanowiska dostępny jest w internecie, m.in.
na mojej stronie na fb).
Konkludując – jeszcze dwa słowa o możliwości
przeniesienia wawerskich torów do wykopu ziemnego – w opinii mojej, i zdecydowanej większości
radnych, projekt ten na obecnym etapie jest zupełnie nierealny. Choćby z tak prostej przyczyny,
że istnieje już tunel drogowy w poprzek w Międzylesiu, a za chwilę powstanie podobny – w Miedzeszynie. Występowanie o analizę takiej możliwości,
nawet tylko na odcinku Międzylesie – Radość, też
budzi szereg wątpliwości (m.in. wobec ryzyka deregulacji wód podziemnych, co grozi obeschnięciem setek drzew w okolicy). Dość, że PKP PLK
już na początku informowania nas o planowanej
inwestycji stanowczo wykluczyło taką możliwość.
I nigdy do tej sprawy nie powróciło w sposób
stwarzający jakąkolwiek nadzieję. W dobrze pojętym interesie dzielnicy zaś leży bliska kooperacja
z inwestorem, celem dbania o interesy mieszkańców i pilnowania wszystkich dotychczas wypracowanych rozwiązań.
Michał Żebrowski

odbywać się będzie Wielki Piknik Rodzinny z mnóstwem
atrakcji. Startujemy 15 września o godz. 14:00. Wówczas
na scenie pojawi się Teatr Katarynka ze spektaklem dla
najmłodszych. Obejrzymy też występy wokalne młodzieży
z ﬁlii Wawerskiego Centrum Kultury, Ogniska Muzycznego
im. A. Kulikowskiego, zatańczą mistrzowie świata w tańcu
nowoczesnym z sekcji tanecznej Shock Dance z WCK, zapoznamy się z techniką beatboxu i tańcem break-dance, który wykonają młodzi pasjonaci ze szkoły tańca Magicology
działającej przy fundacji Radość dla Ludzi, będą warsztaty
bębniarskie, prezentacje i warsztaty przygotowane przez
organizacje pozarządowe, ścianka wspinaczkowa i ﬁtness
z OSiR Wawer, zabawa plenerowa dla dzieci „Lokomotywa marzeń” i wiele, wiele innych atrakcji. Na zgłodniałych czekać będą różnorakie smakowitości.
Na ﬁnał o godz. 18:00 KONCERT SIDNEYA POLAKA.
Na piknik i koncert wstęp wolny.
Jarosław Rosiński
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Lipiec – sierpień w Radzie Dzielnicy

•
•
•
•
•

Pomimo sezonu urlopowego
Rada Dzielnicy spotykała się
dwukrotnie. Termin pierwszej
sesji przypadł na dzień 31 lipca. Podczas niej powołano
Młodzieżową Radę Dzielnicy
Wawer (MRDW). Jej główne
cele to m.in.:
rozwój
óój dialogu pomiędzy przedstawicielami Zarządu Rady i Dzielnicy a młodzieżą
zrozumienie potrzeb i problemów młodzieży przez
władze lokalne
zainteresowanie młodzieży sferą spraw społecznych
na poziomie lokalnym
rozwój
ó świadomości obywatelskiej
ój
kształtowanie umiejętności podejmowania działań
na rzecz swojej społeczności lokalnej.

W skład MRDW wejdą radni: po jednym delegacie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych
położonych na terenie dzielnicy oraz do 10 mieszkańców Wawra. Radnym może być uczeń w wieku
od 13 lat do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer odbędą się do końca października tego roku.
Ponadto Rada podjęła bardzo ważne dla dzielnicy
stanowisko w sprawie modernizacji linii kolejowej.
Treść stanowiska:
„Rada Dzielnicy Wawer M. St. Warszawy działając
w imieniu i dla dobra mieszkańców uważa, iż realizacja przebudowy linii kolejowej nr 7 na terenie
naszej Dzielnicy jest korzystna dla jej rozwoju. Rada
Dzielnicy wspiera działania mające na celu realizację tego zadania.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Właściwa i pełna informacja dla Zarządu
Dzielnicy, Rady Dzielnicy, jak również mieszkańców
jest niezbędna do rzetelnej oceny projektu i jego
oddziaływania. Dlatego niezbędne jest zapewnienie
odpowiedniego przepływu
łływu informacji od PKP PLK SA
i przekazanie do Rady Dzielnicy Wawer szczegółowego projektu, jak również projektów uproszczonych
powyższej inwestycji, tak aby były one czytelne dla
mieszkańców.
Rada Dzielnicy uważa, że projekt powinien być
przyjazny dla mieszkańców i otoczenia. Z tego powodu wskazuje działania, które między innymi powinny zostać zrealizowane:
1. Przeanalizowanie optymalnego dla Dzielnicy i jej
mieszkańców, uwzględniającego maksymalne
zachowanie zieleni, miejsca i sposobu przeplotu
torów, o ile jest on konieczny na terenie Dzielnicy
Wawer.
2. Ograniczenie prędkości pociągów poruszających
się po obszarze Dzielnicy Wawer do prędkości
właściwych dla terenów zurbanizowanych
(maksymalnie 80 km/h)
3. Realizację możliwych zgodnie z przepisami
(także na podstawie wnioskowanych odstępstw)
nasadzeń zieleni w pasie pomiędzy dwiema
jezdniami ul. Patriotów / Szpotańskiego
/ Wydawniczej / Widocznej, jak również
estetycznych barier wygłuszających o wysokości
1 , 1 m , p o p raw i a j ą c yc h b e z p i e c ze ń s t wo
(zapobiegającym wtargnięciu pieszych i zwierząt
na tory), jak również komfort akustyczny.
4. Maksymalne możliwe pozostawienie parkingów
„parkuj i jedź” pomiędzy jezdniami ul. Patriotów
/ Szpotańskiego / Wydawniczej / Widocznej
i dobudowanie nowych. Zapewnienie również

parkingów rowerowych przy każdej stacji
i przystanku.
5. Zaprojektowanie rond w Falenicy i w Radości
o minimalnych dopuszczalnych parametrach
zgodnie z ustawą o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie, także w kontekście przejezdności
autobusów ZTM (również przegubowych).
Powyższe powinno być zrealizowane przy
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa
mieszkańców, a zarazem minimalizacji wycinek
istniejącej zieleni”.
Na sierpniowej sesji zaś głównym punktem było
zaopiniowanie zmian w załączniku budżetowym.
Zmiana dotyczyła przeznaczenia 120 000 złotych na
konserwację i renowację miejsca pamięci, a konkretnie placu przy ul. 27 grudnia - miejsca tzw. „mordu
wawerskiego”.””. W tym roku będziemy obchodzić równą 80 rocznicę tych wydarzeń.
Wielkimi krokami nadszedł wrzesień. We wszystkich wawerskich placówkach oświatowych
wiatowych odby
odbyłłłyy się
uroczystości związane z inauguracją roku szkolnego.
Mam nadzieję, że będzie on obﬁtował w sukcesy oraz
dobre wyniki. Od wielu lat wawerskie placówki oświatowe zajmują wysokie miejsca w rankingu na tle całej
Warszawy i oby tak pozostało również w tym roku.
Korzystając z okazji, chciałbym zaprosić do udziału
w imprezie „Kolej na Wawer”,””, która odbędzie się już 15
września. Jak co roku będzie to przejazd zabytkowego pociągu parowego, wypożyczonego ze skansenu
w Chabówce. Na terenie parkingu przy Urzędzie Dzielnicy od godz. 14 będą odbywały
łły się imprezy towarzyszące, a zwieńczeniem będzie koncert Sydneya Polaka
o godz. 18:00. Wstęp wolny.
Łukasz Kubik
radny dzielnicy Wawer
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Odbyliśmy wiele
niezwykłłych
niezwykł
ych wypraw…
Dwa pierwsze tygodnie lipca w Filii Zastów upłynęły pod znakiem podróży do różnych zakątków
świata, nawet w kosmos - to wszystko w ramach
akcji „Lato w mieście” – „Podróże małe i duże”.
Uczestnicy warsztatów poznali wiele ciekawostek związanych z Unią Europejską, Polską, Hiszpanią, Francją, Grecją, Włochami, Holandią, Chinami
i Meksykiem.
Dzieci „smakowały” świat wszystkimi zmysłami.
Było dużo muzyki, śpiewu, zabaw plastycznych
i ruchowych, tańców, degustacji potraw.
Powstały ciekawe prace plastyczne: białe i czerwone kwiaty z bibuły, hiszpańskie byki, impresjonistyczne obrazy, makiety wysp greckich, maski

weneckie, malowane słoneczniki, chińskie smoki,
meksykańskie sombrera i Układ Słoneczny.
Młodzi podróżnicy próbowali, jak smakują sery
francuskie, gorąca holenderska czekolada, włoska
pizza. Uczestnicy tańczyli zorbę, budowali wieżę Eiﬄa, Krzywą Wieżę i Wielki Mur Chiński oraz
poznali podstawowe słówka, które są potrzebne
podczas dalekich podróży. Dzieci podjęły też niełatwą próbę jedzenia chińskimi pałeczkami.
Podczas wyprawy do Hiszpanii nie mogło
zabraknąć tradycyjnej hiszpańskiej bitwy La Tomatiny, w której pomidory zastąpiono kulkami
z gazety. Mini bal przebierańców we własnoręcznie przygotowanych maskach dał dzieciom dużo
radości.
W trakcie podróży do Meksyku podróżnicy wzięli udział w grze terenowej, szukając skarbu, którym
okazała się piniata. Po wielu próbach udało się ją
rozbić i dla każdego znalazło się coś słodkiego.
Ostatniego dnia lipcowego turnusu odbyła się
wyprawa w kosmos. Dzieci wykonały Układ Słoneczny i robiły różne doświadczenia.
To był czas pełen wrażeń i na długo zostanie
w pamięci małych podróżników.
Ale to nie był koniec atrakcji, bo w ostatnim dniu
sierpnia mali podróżnicy wybrali się do miasteczka Humorki. A tam spotkali rodziny Bałaganiaków,
Wstydziołków, Pytajnisiów i Przechwalaków. Dzieci po spotkaniach z mieszkańcami miasteczka
Humorki poznały zasady segregacji odpadów,
spróbowały swoich sił, odgrywając różne role,

np. zwierząt, a nawet zjawisk przyrodniczych. Po
spotkaniu z Pytajnisiami dzieci robiły przeróżne
eksperymenty. Ostatni dzień był okazją do wykonania niezwykłych prac plastycznych.
Te wakacje uważamy za udane.
Do zobaczenia za rok.
Olga Grądzka

ERASMUS+ w Wawrze

artykuł sponsorowany

Wakacje, wakacje, wakacje, a za nami pierwszy etap naszego międzynarodowego projektu ERASMUS+ „Let’s play culture, let’s play CLIL” o kulturze,
językach, Europie i metodyce angielskiego.

Miniony rok to dwa międzynarodowe wspaniałe
wyjazdy uczniów naszej szkoły do Amberg w Niemczech i do Aten. Zwłaszcza pobyt w Grecji zapamiętamy na zawsze, bo właśnie tam, zwiedzając Akropol, muzea, budowle architektoniczne i miejsca
z okresu antyku, przypomnieliśmy sobie historię
starożytną i lepiej zrozumieliśmy jej moc, wpływ
i znaczenie w obecnym świecie. Ta wizyta potwierdziła, że kultura Grecji jest naszym cywilizacyjnym
źródłem i tworzy nasze wspólne, europejskie korzenie. Niezwykła gościnność greckich rodzin, energia,
serdeczność i otwartość zostaną w naszej pamięci
na zawsze. Spędziliśmy w Atenach cały tydzień na
warsztatach plastycznych, dziennikarskich, zwie-

dzając miasto, a także bawiąc się,
jak to rzadko nam się zdarza. Dyskotekowe szaleństwo ostatniej nocy
i wspólną zorbę będziemy wspominać jeszcze długo.
W ciągu ostatniego roku nauczyciele naszych szkół odbyli także cykl
szkoleń dotyczących metodyki języka
angielskiego – CLIL i nawiązali relacje
z nauczycielami z Europy. Odbyliśmy kilka lekcji wirtualnych
z naszymi kolegami z Niemiec
i z Francji na temat naszych języków i regionów, a artystyczne
efekty naszych erasmusowych
działań (ogromną makietę Mazowsza oraz drzwi wawelskie)
można oglądać do końca wakacji w Wawerskim Centrum
Kultury.
Jesteśmy bardzo zadowoleni,
że możemy uczestniczyć w tym
projekcie, dzięki któremu po-

znajemy lepiej naszą wspólną europejską kulturę
i historię oraz odkrywamy podobieństwa i zachwycamy się naszymi różnicami, które wcale nas nie
dzielą, a raczej ciekawią i łączą.

Już niebawem nowy rok szkolny i kolejny etap naszej erasmusowej przygody.
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Koniec wakacji początkiem zmagań
ligowych w KS ZWAR

DziałaMy WAWER
– WSPIERAMY POMYSŁOWYCH WAWERCZYKÓW!

Sierpień to miesiąc wakacyjny, ale w KS ZWAR pełno pracy i przygotowań do
rundy jesiennej sezonu 2019/2020 rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki
Nożnej. Drugi miesiąc wakacji to miesiąc zgrupowań piłkarskich w malowniczym Niechorzu nad morzem. Ośrodek położony 100 m od plaży oraz 300 m
od pełnowymiarowych boisk, do tego basen na obiekcie oraz sale treningowe
– tworzą wymarzone miejsce do przygotowań piłkarskich. Podczas dwóch turnusów do zmagań MZPN przygotowywały się roczniki: 2004, 2005, 2006, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012.
W tygodniu 2.09-9.09 nasza
płyta główna gości Reprezentację Polski w Piłce Nożnej Jerzego Brzęczka. Na ZWAR-ze,
czyli w domu naszej kadry
narodowej, biało-czerwoni
przygotowują się do spotkań
Eliminacji Mistrzostw Europy
2020 ze Słowenią oraz Austrią.
Dużym sukcesem może
pochwalić się drużyna rocznika 2009. Pod wodzą trenera Bartłomieja Gajdy
podczas turnieju ENERGYLANDIA CUP 2019 nie ma sobie równych i pewnie
wygrywa te zmagania, pokonując miedzy innymi takie drużyny jak: FC Banik
Ostrava, Zagłębie Sosnowiec, Igloopol Dębica, Football Academy Bolesławiec,
AP 21 Kraków.
Rocznik 2009 został również zaproszony do udziału w międzynarodowym
turnieju Twin Cities Serock Cup. W Serocku stawią czoła drużynom Feyenoordu
Rotterdam, Legii Warszawa, Wisły Kraków, Ruchu Radzionków, FA London, SMS
Przemyśl i wielu innym.
Trzymamy mocno kciuki!!! Do boju KS ZWAR!!!
KS ZWAR

DziałaMy! Wawer” to inicjatywa realizowana przez Fundację Pole Dialogu i Fundację
Konsultacje Społeczne, której celem jest wspieranie pomysłowości mieszkańców
i mieszkanek Wawra. Nowa strona działamy.wawer.warszawa.pl daje mieszkańcom
możliwość uzyskania wsparcia na każdym etapie realizowania inicjatywy – od samego początku, kiedy trzeba dopracować koncepcję i jej szczegóły, przez pomoc
w wyszukaniu odpowiedniego źródła środków na ﬁnansowanie pomysłu (jeśli takie
rzeczywiście są potrzebne!) aż do ich szczęśliwego rozliczenia.
W Wawrze składa się najwięcej projektów do budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) w stosunku do liczby mieszkańców oraz aktywnie wykorzystuje się program inicjatywy lokalnej. W latach 2015-2017 zrealizowano 29 inicjatyw wawerczyków – to najwięcej spośród wszystkich dzielnic stolicy. Większość z nich miała na celu
integrację lokalnej społeczności sąsiedzkiej poprzez organizację ogólnodostępnych
wydarzeń dotyczących między innymi środowiska i historii okolicy czy przez zmianę
oraz zagospodarowanie przestrzeni wspólnych.
Raport z badania „Wiele osiedli, wiele obiegów, wiele pomysłów”, który przygotowaliśmy na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wawer, pokazuje, że mieszkańcy często
gubią się w zasadach istniejących narzędzi miejskich lub inwestują energię w niekoniecznie dobrze dobrane narzędzie. „DziałaMy! Wawer” odpowiada na wyzwanie dla
wawerskiej pomysłowości, jakim jest brak wypracowanego mechanizmu przepływu
informacji i współpracy między różnymi aktywistami, organizacjami i osiedlami.
„DziałaMy! Wawer” buduje sieć współpracy między mieszkańcami, przedsiębiorcami, Urzędem Dzielnicy oraz organizacjami związanymi z Wawrem. Uruchamiamy
stronę internetową działamy.wawer.warszawa.pl umożliwiającą dodawanie pomysłów na zmianę okolicy, dyskutowanie na ich temat oraz pozyskanie wskazówek
dotyczących sposobu wdrożenia ich w życie. Pomoc udzielana jest przez innych
mieszkańców i Przyjaciół „DziałaMy! Wawer”, czyli sąsiadów i sąsiadki doświadczonych w prowadzeniu różnorodnych działań dla lokalnej społeczności i we współpracy z nią.
Masz pomysł na działanie w swojej okolicy, ale nie wiesz, jak je zorganizować?
Odwiedź działamy.wawer.warszawa.pl i skontaktuj się z Przyjaciółmi „DziałaMy!

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Marta Chmielewska
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Koniec letniej kanikuły

największe zdobycze punktowe do końcowej klasyﬁkacji w swojej kategorii wiekowej. Tutaj może kilka słów celem przedstaTradycyjnie już od kilku lat podczas wakacyjwienia podstawowych zasad klasyﬁkacji. Każdy, kto
nej przerwy nie są organizowane kolejne rundy
zgłasza się do udziału w kolejnej rundzie Pucharu,
Pucharu Warszawy i Mazowsza w Rowerowej
musi podać swoją płeć oraz rok urodzenia. Na tej
Jeździe na Orientację, aby dać możliwość zawodpodstawie system przyporządkowuje daną osobę
nikom spędzenia tego czasu razem z rodziną lub
do właściwej kategorii wiekowej, w której będzie
najbliższymi. Organizatorom także jest potrzebna
ona klasyﬁkowana. Dodatkowo mamy kategorię
i jak najbardziej dla nich wskazana taka przerwa,
Open K (kobiety) i Open M (mężczyźni), w których
aby spokojnie można było się przygotować do
przedstawione są wszystkie osoby biorące udział
organizacji kolejnych pucharowych rund, które
w pucharowej rywalizacji. Można się porównać
zaczynają się już we wrześniu. Przerwa służy takw ten sposób do innych zawodników. Wszystkich
że do poszukiwania nowych ciekawych miejsc
kategorii mamy aż 19, począwszy od najmłodszych
i terenów leśnych, w których w przyszłym roku
uczestników startujących wraz ze swoimi rodzicazorganizujemy jedną lub dwie rundy Pucharu.
mi, a kończąc na osobach powyżej 70 roku życia,
Mam nadzieję, że wszyscy w pełni sił i nowych
bo i takich mamy coraz więcej na starcie. Biorąc do
nadziei na zajęcie lepszych pozycji powrócą na
tego pod uwagę, że mamy aż cztery rodzaje tras do
trasy rowerowej jazdy na orientację.
wyboru – zieloną, na której dystans jest najkrótszy,
Do końca tegorocznego cyklu pozostało nam
niebieską, czerwoną i czarną, na których dystans
jeszcze sześć rund, co oznacza, że jeszcze każdy
i liczba punktów kontrolnych do odnalezienia
może włączyć się do zabawy, aby powalczyć o jak
w terenie odpowiednio się zwiększają, na pewno
każdy znajdzie coś dla
siebie. Jak zawsze osoby, które po raz pierwszy biorą udział w tej
fantastycznej zabawie,
zachęcam do startu na
trasie zielonej – nie zawsze mi się to jednak
REALIZUJEMY
udaje. Po powrocie
z terenu okazuje się,
E
LN
A
U
ID
W
Y
IND
że uczestnicy, którzy
posłuchali moich rad,
ZAMÓWIENIA
wracają zadowoleni
z lasu, bo mogli się
●
●
●
ŁÓŻKA
ŁÓŻK
A
MATERACE
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SZAFY
SZAF
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w prosty sposób naBIURKA ● WITRYN
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uczyć podstawowych
MŁODZIEŻOWE ● ZESTA
MŁ
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zasad nawigacji w terenie, zaś ci, co od
razu chcieli ruszyć na
głębokie wody, są zaskoczeni, że odcinek
16-20 km pokonywali
aż ponad trzy godziny. W tym właśnie
jest cały urok jazdy na
rowerze z mapą terenu i odpowiedniego
nawigowania, aby
Warszawa-W
Wa
rszawa-Waw
rszawa-W
wa-Wawer
dotrzeć do kolejnego
ul. Płowiecka 25
ul
celu i nie zgubić się
(róg Świeckiej)
w terenie.
tel./fax 22 815 35 98
tel./f
Serdecznie zaprameble@meblesosnowe.eu
meble@meblesosnowe.e
szam do spróbowa-

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

nia swoich sił podczas kolejnych rund. Dokładne
informacje wraz z komunikatem, gdzie i o której
godzinie należy się stawić, znajdziecie na stronie
www.orienteering.waw.pl, tam także zamieszczona jest aktualna klasyﬁkacja i kalendarz, można się
też zarejestrować na kolejną rundę. Obok Pucharu
Warszawy i Mazowsza w RJnO od kilku lat rozgrywamy Grand Prix Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy w RJnO. Są to cztery rundy, które
zawsze są rozgrywane wspólnie z Pucharem, tylko
uczestnicy mają możliwość zdobywania kolejnych
punktów do obu klasyﬁkacji. III Runda Grand Prix
odbędzie się w dniach 21-22.09.2019 w okolicach
Falenicy i Michalina. W sobotę 21.09.2019 na
uczestników czeka start na dystansie klasycznym
(są wówczas najdłuższe trasy), a w niedzielę odbędą się dwa starty, na początek na dystansie sprinterskim (najkrótsze trasy, ale za to dużo punktów
w terenie) i po chwili przerwy na dystansie średnim (trasy są dłuższe i też mamy sporo punktów
do odnalezienia w terenie).
W sobotę spotykamy się w Józefowie przy ul.
Głównej 10 (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
„Jędruś”) – skrzyżowanie z ul. Szucha, współrzędne GPS: 52.148944, 21.242781, start od 9:30 do
11:00. W niedzielę zapraszam także do Józefowa
na ul. Graniczną 79 A, współrzędne GPS: 52.142029,
21.196533. Na wjeździe będzie wisiał biało-pomarańczowy lampion. Start od 9:30 do 12:00. Czyli nie
ma obowiązku, że trzeba stawić się na konkretną
godzinę – to kolejny duży plus tego cyklu – trzeba
po prostu dotrzeć do centrum zawodów, można porozmawiać ze znajomymi, przygotować sobie kartę
startową i jak uznamy, że jesteśmy gotowi do startu
– zgłaszamy się do sędziego, który wpisuje nam minutę startową, daje mapę i ruszamy w teren.
Ostatni weekend września to start w XI już rundzie Pucharu – w sobotę 28.09.2019 zapraszamy
do Otwocka, centrum zawodów znajdować się
będzie w MUZEUM ZIEMI OTWOCKIEJ im. Michała
Elwiro Andriollego przy ul. Narutowicza 2, gdzie
na uczestników czeka czołg T-32 oraz możliwość
zwiedzenia Muzeumhttp: //www.muzeum.ock.
com.pl/, GPS: 52°5’28.298”N, 21°16’38.411”E.
W tym dniu jeden start na dystansie klasycznym.
W niedzielę natomiast przenosimy się w okolice
Zalewu Zegrzyńskiego do Nieporętu. Centrum zawodów na parkingu przed Urzędem Gminy Nieporęt, który zlokalizowany jest przy placu Wolności 1,
GPS 52°25’15.4”N 21°02’07.4”E. W tym dniu mamy
dwa starty: na początku dystans sprint i po chwili
odpoczynku na pięknym placu wśród drzew ruszamy na dystans średni. Po zawodach można udać
się na dalszy odpoczynek nad Zalew Zegrzyński.
Serdecznie zapraszam.
Jan Cegiełka

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

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.
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9
24

9

1 kg

Wesoła:
ul. Jana Pawła II 110
ul. Rumiankowa 18

Wawer:

Al. Dzieci Polskich 9
(sklep znajduje się naprzeciwko
Centrum Zdrowia Dziecka)

7

cena za kilogram
Gobarto

59

3

1 szt.

3

1 szt.

Kawa
Tchibo Exclusive
mielona

Serek Almette
śmietankowy

Coca Cola

250 g
Tchibo

150 g
Hochland

0,85 l
Coca Cola

29

29

3

9

1 szt.

1 szt.

Herbata Lipton

9

88 torebek
Unilever

99

49

5

1 szt.

1 szt.

9
10

29

Promocja obowiązuje do końca września 2019 r. lub do wyczerpania zapasów

99

Szynka z liściem
Swojski Stragan

7

1 szt.

1 szt.

Parówki Sokoliki

Makaron Lubella
świderki extra

Olej Kujawski

Krem Nutella

140 g
Sokołów

500 g
Lubella

1l
Kruszwica

230 g
Ferrero

OGŁOSZENIA DROBNE

Z¸OTA
OTA RÑCZKA
OT

+ ELEKTRYKA
ELEKTRYK
+ SK¸ADANIE MEBLI

DACHÓW, PARKINGÓW

PRACE WYSOKOÂCIOWE
790 55 47 46

33
8

tel. 503 150 991

OGRODY A-Z

31
8

SYSTEMY NAW
NAWADNIAJÑC
WADNIAJÑCE

PRACE ZIEMNE
790 55 47 46

ODÂNIE˚ANIE

NA NASZYCH ŁAMACH
MOŻNA ZAMIEŚCIĆ DWA TYPY
OGŁOSZEŃ DROBNYCH
• ogłoszenie tekstowe o objętości
do 20 wyrazów – płatne 16 złł (brutto),
• ogłoszenie w ramce 43 x 20 mm –
płatne 43,05 złł (brutto).
Zamówienia można dokonaćć do 20 dnia
poprzedniego miesiąca telefonicznie:
tel.: 22 810 26 04 lub mailowo:
drobne@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Ogłoszenia publikujemy po wcześniejszym
opłaceniu. (gotówką lub przelewem).

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

• SPRZEDAM DZIAŁKI 850 m2 k/Okuniewa. Warunki zabudowy.Piękna okolica i atrakcyjna cena. Kontakt tel. 782 202 380
• PRANIE dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Dojazd
i wycena gartis tel: 500 753 803

WYCINANIE DRZEW
PODCINANIE GAŁĘZI

HYDRAULIK

PRACE PORZĄDKOWE

– TANIO I SOLIDNIE –

TRANSPORT
Tel. 513-148-238

506 173 607

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.

CI¢CIE DRZEW
˚YWOP¸OTÓW

R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46
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• Bardzo dobre mieszkanie o powierzchni 53,5 zlokalizowane na pierwszym
piętrze zaopatrzone we własnościowe miejsce parkingowe połączenie
z garażem winda. Balkon otwarta przestrzeń w pełni wyposażone zabudowa AGD ﬁrmy Black&Red i Electrolux. Częściowo umeblowane. Na sprzedaż
kontakt 793 392 957. Bezpośrednio – właściciel ul. Kamyk 10 a lok. 49

PANELE OGRODZENIOWE
NOWE CENY 2019
Warszawice 89D
(gm. Sobienie-Jeziory)
tel. 25 685 81 41; 501 214 184
biuro@proway.pl www.proway.pl
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WAWERSKIE

metraże od 55 m2 do 85 m2
ogródki i miejsca parkingowe
w cenie
ceny już od 6363 zł/m2

PENSJONAT
SENIORA
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

ca∏odobowa opieka
piel´gniarska
pobyt opiekuƒczo-leczniczy
opieka po udarze mózgu
i rehabilitacja
pobyt krótko- i d∏ugoterminowy
oraz dzienny

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel. 695-622-848
Szybko i efektywnie, od pierwszej
lekcji gramy i śpiewamy razem.
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