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MIESI¢CZNIK MIESZKA¡CÓW DZIELNICY WAWER I OKOLIC

Sàsiedzka integracja, du˝o sportu
i otwarcie Miejsca AktywnoÊci Lokalnej

W niedziel´ 27 maja ˝ar la∏ si´ z nieba, ale
jest taka si∏a, która mimo skwaru ciàgnie
mieszkaƒców osiedla Las raz w roku na teren
praktycznie pozbawiony cienia. To si∏a sàsiedzkich wi´zi i osiedlowych przyjaêni.
W tym roku na boisku i placu zabaw przy ¸asaka 44 odby∏a si´ ju˝ szósta edycja Âwi´ta
Osiedla – Sportowej Niedzieli.
Poza ˝elaznymi punktami programu, jakimi sà
m.in.: wyst´p zespo∏u osiedlowego LeÊne Ludki,
m∏odego zespo∏u In Palindrom, dmuchaƒce, malowanie twarzy, grill i domowe ciasta oraz pokaz samochodów i wyposa˝enia policji, by∏o te˝ wiele
nowych atrakcji, np. Bieg Przedszkolaka i Osiedlo-

wy Bieg WolnoÊci nawiàzujàce do 100-lecia odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´ albo okazja do
przejechania si´ niezwyk∏à deskorolkà elektrycznà
Teslaboards. By∏a tak˝e atrakcja zupe∏nie wyjàtkowa – oficjalne otwarcie Miejsca AktywnoÊci Lokalnej w nowo odremontowanym budynku obok placu zabaw. Uroczystego przekazania symbolicznego klucza do MAL-u na r´ce przewodniczàcego
Rady Osiedla Las – Juliana Podpora, prezesa Klubu
Sportowego L.A.S. Arkadiusza Bickiego oraz najstarszych i najm∏odszych mieszkaƒców reprezentujàcych wszystkich mieszkaƒców dokona∏ Zast´pca
Burmistrza Dzielnicy Leszek Baraniewski. W otwarciu udzia∏ wzi´li tak˝e: ¸ukasz Jeziorski – Burmistrz
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Dzielnicy Wawer, Tomasz Kucharski – Burmistrz
Dzielnicy Praga-Po∏udnie, prywatnie mieszkaniec
tych okolic, oraz radna dzielnicy Wawer Joanna
Buczyƒska – gospodarz i inicjator Miejsca AktywnoÊci Lokalnej przy ul. ¸asaka. Budynek, choç jeszcze w trakcie remontu, ju˝ dziÊ wyglàda ∏adnie
i obiecujàco. Oczami wyobraêni – s∏uchajàc informacji o tym, gdzie co b´dzie – widzimy naprawd´
mi∏e miejsce spotkaƒ i dzia∏aƒ sàsiedzkich. Jego
oddanie do u˝ytku ju˝ pod koniec czerwca!
Niewàtpliwà atrakcjà by∏o przedstawienie
Cyrk SZOK, które zapewni∏o dobrà zabaw´
i mnóstwo uÊmiechu na twarzach wszystkich
zgromadzonych, nie tylko dzieci :-). Z wielkim
zaanga˝owaniem dzieci i m∏odzie˝ szkolna odwiedzali przygotowane stoiska regionalne oaz
uczestniczyli w quizie „Kocham Ci´ Polsko!”.
OczywiÊcie nie by∏oby Sportowej Niedzieli bez
sportu! Poza wspomnianymi ju˝ Osiedlowym Biegiem WolnoÊci, Biegiem Przedszkolaka i mo˝liwoÊcià Êcigania si´ na deskorolkach elektrycznych
odby∏y si´ tak˝e mecze pi∏ki no˝nej i emocjonujàce Pi∏karskie Derby Osiedlowe mi´dzy dru˝ynami
ze Wschodu i z Zachodu osiedla, wg granicy
ustanowionej wzd∏u˝ ulic ¸asaka i Zabielskiej.
Choç upa∏ chyba wszystkim dawa∏ si´ we znaki, to w takim towarzystwie cudownie sp´dza∏o
si´ czas, czujàc na ka˝dym kroku tak dla nas
wa˝nà sàsiedzkà serdecznoÊç i przyjaêƒ. Osiedle
Las powinno Êwieciç przyk∏adem i byç opisywane w gazetach jako godny naÊladowania wzór
sàsiedzkich relacji. Niniejszym opisujemy i zach´camy do pójÊcia w ich Êlady!
Hanna Kowalska

Urzecze od strony Wis∏y widziane
19 maja o 9.30 pasjonaci sportów
wodnych stawili si´ w przystani klubowej
Warszawskiego Klubu Wodniaków na
WiÊle, aby o 10.00 (kajaki) i o 10.30 (˝aglówki) wyruszyç w Rajd Urzecze 2018,
P
odbywajàcy si´ wg unikalnej formu∏y: zaA
T
wodnicy mieli p∏ynàç jak najwy˝ej w góR
r´ rzeki, ale wróciç do klubu najpóêniej
O
na godzin´ 15.00. Wygrywa∏ zawodnik
N
lub za∏oga, którzy dop∏yn´li w okreÊloA
T
nym czasie najwy˝ej. Powrót po 15.00
oznacza∏ dyskwalifikacj´. Trasa ˝aglówek
zosta∏a nieco zmodyfikowana. Po przejÊciu linii
startowej nale˝a∏o p∏ynàç w gór´ rzeki ok. 100 m
i zawróciç za czerwonà bojà farwaterowà, a nast´pnie pop∏ynàç w dó∏, pod mostem Siekierkowskim a˝ do zawrotki na boi ustawionej
w okolicach „Grubej KaÊki”.
Potem ˝aglówki p∏yn´∏y w gór´ najwy˝ej jak
si´ da.
N
A
S
Z

Start i met´ rajdu wyznacza∏a prosta ∏àczàca
lewà (pó∏nocnà) g∏ówk´ portu WKW z bojà ustawionà na WiÊle.
S´dziowa∏ Krzysztof Pacanowski, startowa∏o siedem osób na kajakach i szeÊç za∏óg pod ˝aglami.
Wszyscy zawodnicy wrócili do klubu przed 15.00.
W kategorii Wios∏o wygra∏ Mateusz Jasiƒski,
przed S∏awkiem ¸ukaszewiczem i Dariuszem
Majchrzakiem.
W kategorii ˚agiel wygra∏ Konrad Futera
przed Markiem i Zygmuntem Karwaƒskimi oraz
Zygmuntem Juêwiakiem i Wiktorem Jurewiczem.
Po wysi∏ku przyszed∏ czas na posi∏ek, od razu
po przybyciu ostatnich zawodników rozpoczà∏
si´ uroczysty pocz´stunek w postaci daƒ z grilla. O 16.00 dokonano podsumowania rajdu,
a wi´c rozdania koszulek i naklejek z logo imprezy oraz oczywiÊcie og∏oszenia wyników i rozdania nagród. Zdobywcy pierwszych miejsc
w ka˝dej kategorii otrzymali statuetki z mosià-

dzu z wygrawerowanà tabliczkà oraz dyplomy,
zdobywcy drugich i trzecich miejsc – dyplomy.
T´ oficjalnà cz´Êç zakoƒczy∏a wymiana podzi´kowaƒ dla uczestników i organizatorów. Po niej
powrócono do grillowania, by w mi∏ym gronie,
skupionym wokó∏ wspólnej pasji, sp´dziç to
przyjemne majowe popo∏udnie.
Redakcja
Fot. Adam Hamerlik
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U zbiegu dwóch rzek
Urzecze, jak wszyscy wiemy, i jak
wskazuje sama nazwa, le˝y nad rzekà –
naszà Wis∏à, królowà polskich rzek.
W tym jednak roku do Urzecza dop∏yn´∏a
jeszcze jedna rzeka, której pró˝no szukaç
P
na mapie Warszawy... 20 maja, w dniu
A
T
corocznego pikniku Zielone Âwiàtki na
R
Urzeczu, organizowanego przez WawerO
skie Centrum Kultury, Wis∏a po∏àczy∏a si´
N
z Gangesem, kultura s∏owiaƒska z indyjA
T
skà. By∏o to nawiàzanie do realizowanego przez Wawerskie Centrum Kultury projektu „WielokulturowoÊç – wyzwania”.
Piknikowa scena przez ca∏e popo∏udnie mieni∏a si´ kolorami i t´tni∏a rytmami: ludowymi,
obrazowanymi taƒcem przez dzieci i doros∏ych
z Kuêni Artystycznej z Centrum Kultury Wilanów,
oraz orientalnymi, które ˝ywio∏owymi taƒcami
ubarwiali Hindusi studiujàcy w Wy˝szej Szkole
N
A
S
Z

Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Józefowie, a mieszkajàcy w Wawrze. Naprawd´ by∏o na co popatrzeç!
Tak ró˝ne stylistyki mia∏y jednak wiele wspólnego, przede wszystkim barwne stroje, w ka˝dym detalu oddajàce charakter przedstawianych
kultur, oraz kunszt artystyczny wykonawców.
Tancerze z Kuêni Artystycznej, w obu grupach
wiekowych, tak porywajàco zaprezentowali
polskie taƒce ludowe, ˝e z pewnoÊcià niejeden
uczestnik pikniku zdziwi∏ si´, jak móg∏ tego nurtu
wczeÊniej nie doceniaç. Zagraniczni goÊcie tak˝e
doskonale przygotowali swoje wyst´py, oglàda∏o
si´ je z zapartym tchem i rosnàcym zachwytem.
Mo˝na by o tym jeszcze d∏ugo pisaç, ale przecie˝ Zielone Âwiàtki 2018 na Urzeczu to nie tylko te dwa punkty programu! Jak co roku, nawiàzujàc do urzeczaƒskich tradycji, do wawerskiego
brzegu przybili na drewnianej ∏odzi wiÊlani flisacy, a Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury
pani Barbara Karniewska powita∏a ich chlebem
i solà. ˚eglarskie motywy by∏y jednym ze sta∏ych
punktów imprezy – dzi´ki instalacji prezentujàcej tradycyjnà ∏ódê wiÊlanà mo˝na by∏o poznaç
zasady dzia∏ania ˝agli oraz nauczyç si´ podstawowych w´z∏ów ˝eglarskich i obs∏ugi olinowania ruchomego. Adeptów ˝eglarstwa uczy∏ ˝aglomistrz wiÊlany z fundacji Szerokie Wody.
Atrakcjami kusi∏y tak˝e liczne stoiska warsztatowe, gdzie wraz z instruktorami WCK mo˝na
by∏o wziàç czynny udzia∏ w tworzeniu sztuki (r´kodzie∏a), oddaç Hinduskom swoje d∏onie do

wykonania na nich tatua˝u hennà zgodnie ze
sztukà mahendi, a w Strefie Smaku – skosztowaç
tradycyjnych potraw.
Wspomniana ju˝ wczeÊniej scena goÊci∏a tak˝e
wyst´py artystów z poszczególnych filii WCK oraz
finalistów II Wawerskiego Przeglàdu Taƒca Ludowego z Przedszkola nr 107, którzy zaprezentowali si´ w staropolskim taƒcu „chodzony”, i aktorów
Teatru Ale˝ Gustawie ze spektaklem dla dzieci
„JaÊ i Ma∏gosia”. By∏y równie˝ konkursy z nagrodami dla dzieci. Wieczorem zaÊ przysz∏a pora na
gwiazdy – zespo∏y Janusz Prusinowski Kompania
i Warszawskie Combo Taneczne Janka M∏ynarskiego. Mieszkaƒców Wawra nie trzeba by∏o
namawiaç do taƒca, przygotowany przed scenà
parkiet szybko zape∏ni∏ si´ taƒczàcymi parami.
Kto wyszed∏ wczeÊniej, ma czego ˝a∏owaç!
W mi∏ym, wielokulturowym klimacie sp´dziliÊmy czas do póênych godzin wieczornych. Do zobaczenia za rok!
Hanna Kowalska

REKL AMA

PANELE OGRODZENIOWE
NOWE CENY 2018
Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524

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

USŁUGI BUDOWLANE
• budowa
• remont
• elektryka
• hydraulika
• wykończenie
wnętrz
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Maj w Radzie Dzielnicy
Nowa t´˝nia solankowa
stan´∏a w Wawrze, tym
razem w okolicach p∏ywalni w Aninie przy ul. V Poprzecznej 22. To ju˝ druga
t´˝nia w dzielnicy, pierwszà mogà si´ cieszyç
mieszkaƒcy Marysina. Zlokalizowana jest na stadionie Syrenki przy ul. Starego Doktora 1. Planowana jest budowa kolejnych t´˝ni w dzielnicy.
W nawiàzaniu do poprzednich artyku∏ów
chcia∏bym sprostowaç informacj´ dotyczàcà
otwarcia kulturoteki w osiedlu Wawer. W zwiàzku z uzyskaniem dodatkowych Êrodków na wyposa˝enie otwarcie nastàpi po wakacjach, a nie
pod koniec czerwca, jak wczeÊniej pisa∏em. Jestem przekonany, ˝e b´dzie to obiekt, który b´dzie spe∏nia∏ standardy XXI wieku i przypadnie
do gustu mieszkaƒcom.
Szko∏a Podstawowa nr 138 im. J. Horsta
w Mi´dzylesiu nabiera nowego blasku. Dzieciaki
mogà si´ ju˝ cieszyç nowym placem zabaw
i Êcie˝kà sensorycznà. Powsta∏y tak˝e nowe ∏aweczki, stoliki i altanka. W zesz∏ym roku zmodernizowano boisko ze Êcie˝kà dla rowerów.
31 maja ruszy∏a bezp∏atna przeprawa promowa z Wawra do Wilanowa. Statek „Inna Bajka”

kursuje mi´dzy wawerskà Pla˝à Romantycznà
przy ul. Rychnowskiej a pla˝à wilanowskà
w ka˝dy weekend (sobota–niedziela) do koƒca sierpnia w godz. 10.00–18.00. Bezp∏atny
prom b´dzie kursowa∏ w miar´ potrzeb (bez rejestracji), zabiera jednorazowo 12 osób. Rejs
w obie strony b´dzie trwa∏ ok. 10 minut. Na pok∏ad mo˝na zabieraç rowery.
Fundacja Wis∏a Warszawie oferuje tak˝e
bezp∏atne rejsy na trasie Port Czerniakowski–Pla˝a Romantyczna poprzez elektroniczny system rezerwacji.
Rezerwacji mo˝na dokonaç na rejsy:
■

z Portu Czerniakowskiego na Pla˝´ Romantycznà w Wawrze (rejs w jednà stron´, czas
trwania ok. 1,5 h, start 8.30 pod bosmanatem
ul. Solec 8)

■

z Pla˝y Romantycznej w Wawrze do Portu
Czerniakowskiego (rejs w jednà stron´, czas
trwania ok. 1,5 h, start 18.00 z pla˝y).

Rezerwacji na wy˝ej wymienione rejsy
mo˝na dokonaç jedynie poprzez formularz
znajdujàcy si´ na stronie internetowej Dzielnicy:
www.wawer.warszawa.pl.
Do koƒca lipca 2018 r. mo˝na korzystaç z dop∏at do wymiany pieców w´glowych i pod∏àczenia do sieci ciep∏owniczej, a tak˝e z dop∏at do ra-

chunków za gaz w ramach programu „Zielone
Wsparcie” dla osób, które zdecydowa∏y si´ na
wymian´ pieca w´glowego.
W zwiàzku ze zbli˝ajàcym si´ Mundialem
i wyst´pem bia∏o-czerwonych powstanie
wspólna dla 4 dzielnic (Praga-Po∏udnie, Wawer,
Weso∏a, Rembertów) strefa kibica, która b´dzie
znajdowa∏a si´ przy ul. Jana Nowaka-Jezioraƒskiego przy Centrum Handlowym Promenada.
W planach przewidziane sà równie˝ liczne
atrakcje dla dzieci, wyst´py artystyczne oraz
konkursy z nagrodami. Zapraszamy w dniach
14 czerwca – 15 lipca.
Dobiega koƒca kolejny rok szkolny, korzystajàc z tej okazji, chcia∏bym pogratulowaç Uczniom
osiàganych wyników. Od wielu lat wawerskie
placówki znajdujà si´ w czo∏ówce w skali ca∏ej
Warszawy. Nie by∏oby to mo˝liwe bez zaanga˝owania i ci´˝kiej pracy Dyrekcji, Nauczycieli oraz
Pracowników Administracyjnych. Z tego miejsca
chcia∏bym podzi´kowaç za nieustanny wk∏ad
i trud wk∏adany w rozwój dzieci i m∏odzie˝y.
A na nadchodzàce lato chcia∏bym ˝yczyç Czytelnikom WS udanych urlopów, wypoczynku, no
i przede wszystkim co najmniej takiej pogody, jaka panuje od poczàtku czerwca.
Do us∏yszenia po wakacjach.
¸ukasz Kubik
Radny dzielnicy Wawer

Bud˝et partycypacyjny – g∏osuj do 30 czerwca!
G∏osowanie na pomys∏y to bardzo wa˝ny moment – zag∏osuj na
projekty, które uwa˝asz za ciekawe
lub potrzebne. W Wawrze mo˝esz wybieraç spoÊród 150 projektów z∏o˝onych przez mieszkaƒców w 13 obszarach osiedlowych oraz obszarze ogólnodzielnicowym. W ten sposób decydujesz
o tym, jak zostanà rozdysponowane pieniàdze
z bud˝etu Warszawy. Pomys∏y wybrane przez
mieszkaƒców zostanà zrealizowane przez Miasto. Do tej pory zrealizowano w ten sposób ju˝
ponad 1000 pomys∏ów mieszkaƒców.
List´ wszystkich pomys∏ów, które zostanà
poddane pod g∏osowanie mieszkaƒców, znajdziesz m.in. na stronie app.twojbudzet.um.
warszawa.pl.
Je˝eli zg∏asza∏aÊ(-eÊ) pomys∏ i chcesz, aby jak
najwi´cej osób popar∏o Twój projekt, warto go
wypromowaç. Mo˝esz zach´caç mieszkaƒców do
g∏osowania na ró˝ne sposoby – przygotowaç

plakat lub ulotk´, nagraç film promocyjny, wziàç
udzia∏ w wydarzeniach w Twojej dzielnicy. Warto,
aby dowiedzia∏o si´ o nim jak najwi´cej osób.

Kto mo˝e zag∏osowaç?
Udzia∏ w g∏osowaniu mogà wziàç wszyscy
mieszkaƒcy Warszawy. Nie trzeba byç zameldowanym. Nie trzeba byç pe∏noletnim.

W jaki sposób mog´ zag∏osowaç?
G∏osowanie przez internet. Wejdê na stron´
app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Podaj adres
e-mail, na który przyjdzie link aktywacyjny. Dopiero
po klikni´ciu w link b´dzie mo˝liwe oddanie g∏osu.
Je˝eli nie dotar∏ do Ciebie e-mail z linkiem
aktywacyjnym, sprawdê inne foldery w swojej poczcie, np. spam, lub zg∏oÊ ten problem na adres
twojbudzet@um.warszawa.pl.

nego wyznaczonego punktu. Otrzymasz tam kart´ z propozycjami projektów. B´dzie tam równie˝
pracownik urz´du, który mo˝e Ci pomóc. Mo˝esz zag∏osowaç na miejscu – wybierz pomys∏y,
które uwa˝asz za ciekawe i potrzebne do realizacji. Przed oddaniem wype∏nionej karty konieczne
b´dzie okazanie wa˝nego dokumentu to˝samoÊci. Nie ma mo˝liwoÊci przyniesienia karty
w imieniu innej osoby.
Je˝eli masz problemy z poruszaniem si´, mo˝esz przekazaç swojà kart´ do g∏osowania
przedstawicielowi urz´du dzielnicy. WczeÊniej
jednak (od 4 maja do 22 czerwca 2018 r.)
musisz zg∏osiç ten zamiar koordynatorowi ds.
bud˝etu partycypacyjnego w dzielnicy. Tylko
wyznaczona osoba z urz´du b´dzie mog∏a odebraç Twój g∏os.

G∏osowanie papierowe. Weê swój dokument
to˝samoÊci i przyjdê do urz´du dzielnicy lub in-

Dorota G∏a˝ewska
Dzielnicowy koordynator
ds. bud˝etu partycypacyjnego
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Rajd rowerowy „Âladami ciuchci”
i poczàtek nowego sezonu kulturalnego
Jako patron medialny zapraszamy
Was ju˝ dzisiaj do udzia∏u w piàtej
edycji wydarzenia „Âladami ciuchci”,
∏àczàcego Wawer z sàsiednimi gminami, dla których wspólnym motywem
P
jest kolej – ta historyczna.
A
T
V rajd rowerowy „Âladami ciuchci” ob´R
dzie si´ 9 wrzeÊnia 2018 r. na trasie WawerO
–Józefów–Otwock–Karczew (w wi´kszoÊci
N
na historycznej trasie kolejki wàskotorowej
A
T
Jab∏onna–Karczew, na jej odcinku Wawer–
–Karczew uruchomionym w 1914 roku).
Start rajdu w Falenicy na ul. Obszarowej 1, przy
dawnym dworcu kolejki w Falenicy o godz. 13.00.
Rajd poprzedzi inauguracja roku kulturalnego
2018/2019 WCK filii Falenica z wieloma atrakcjami dla dzieci i m∏odzie˝y. Ju˝ o 11.00 zacznie si´
dzieƒ otwarty tej filii, a wi´c mo˝liwoÊç zapoznaN
A
S
Z

nia si´ z jej ofertà zaj´ç na nadchodzàcy sezon
i zapisania si´ na wybrane z nich. Tematyka rowerowa b´dzie stale obecna, organizatorzy zapowiadajà animacje rowerowe dla dzieci wokó∏
„toru bezpiecznej jazdy rowerem”, warsztaty tworzenia odblasków rowerowych, konkurs na Naj-

bardziej Odjechany Rower, a mo˝e tak˝e na
uczestnika rajdu? Bàdêcie gotowi na wszystko! :-)
Sam rajd b´dzie mia∏ trzy przystanki, na których mo˝na do∏àczyç lub – jeÊli zabraknie si∏
– odjechaç. Meta zlokalizowana b´dzie przy pomniku „ciuchci” w Karczewie, mieÊcie obchodzàcym w tym roku jubileusz 470-lecia nadania
praw miejskich. Spodziewajcie si´ hucznego powitania – z orkiestrà i pocz´stunkiem.
Ale to nie koniec! W Falenicy na terenie tutejszej filii WCK przy ul. W∏ókienniczej 54 o godz.
18.00 odb´dzie si´ Êwietny koncert z potaƒcówkà (bo przy nich nie da si´ usiedzieç!). Specjalnie
dla mieszkaƒców Wawra i uczestników rajdu
wystàpi BUM BUM ORKeSTAR. To kolejna muzyczna pere∏ka po Kapeli Brodów, Karolinie Cichej i innych znamienitych muzykach upi´kszajàcych swojà muzykà poprzednie edycje rajdu.
W imieniu organizatorów: Pana Andrzeja Rukowicza, Urz´du Dzielnicy Wawer, Gminy Karczew i WCK filii Falenica goràco zapraszamy!
Redakcja

Podzi´kowanie uczestnikom Pikniku Rodzinnego
W sobot´ 19 maja w Przedszkolu nr 84 „Promyk” przy ul. Dworcowej 1 odby∏ si´ ju˝ po raz
jedenasty Piknik Rodzinny. Tradycjà sta∏o si´ rozpoczynanie imprezy w ogrodzie przedszkolnym
przedstawieniem przygotowanym przez rodziców. W tym roku inscenizacj´ pt. „Weso∏y Êwiat
Jana Brzechwy” przygotowali rodzice dzieci
z grupy III „Misie” i grupy VI „Smyki”. Od szóstej
rano rodzice bioràcy udzia∏ w przedstawieniu
montowali scen´. Pojawi∏a si´ dmuchana brama
i jak w prawdziwym teatrze – kurtyna. T∏em do
wyst´pów aktorów by∏y: pokój dzieci´cy, bajkowa ∏àka i gabinet lekarski. Dopracowana scenografia robi∏a znakomite wra˝enie.
Rodzice dzieci z pozosta∏ych grup oraz pracownicy przedszkola przygotowali dodatkowe
atrakcje:
- stoisko z galaretkami owocowymi i naturalnymi sokami i napojami zorganizowane przez
grup´ V „S∏oneczka”,
- kawiarenk´ obs∏ugiwanà przez grup´ I „Zajàczki”,
REKL AMA
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- bar sa∏atkowy obs∏ugiwany przez grup´ IV
„Krasnale”,
- zabawy sportowe prowadzone przez grup´ II
„Biedronki” w sali „Zajàczków”,
- ko∏o fortuny obs∏ugiwane przez grup´ VII
„Zuchy”,
- owocowe szasz∏yki, chleb ze smalcem i ogórkiem przygotowane przez panie pracujàce
w kuchni „Promyka”,
- stolik z grami rozwijajàcymi myÊlenie pod
okiem naszej pani logopedy.
Na piknik przyszli rodzice z dzieçmi ucz´szczajàcymi oraz nowo przyj´tymi do przedszkola, dziadkowie, rodzeƒstwo. Wszystkich przyby∏ych przywita∏a dyrektor „Promyka” Barbara PuÊcian i odda∏a g∏os narratorom, którzy zaprosili obecnych do
obejrzenia przedstawienia s∏owami „Zaraz wejdà
tu cudaki – ni zwierzaki, ni dzieciaki, i poka˝à
Êwiat bajkowy: niby stary – a wcià˝ nowy”. Rozsun´∏a si´ kurtyna i na scen´ wbieg∏y wszystkie
postacie bioràce udzia∏ w inscenizacji. Na wst´pie
aktorzy zaÊpiewali razem piosenk´ „Witajcie
w naszej bajce”...
Na widowni zapad∏a
cisza przerywana brawami dla kolejno wyst´pujàcych postaci. Na
poczàtek Samochwa∏a,
taka ma∏a, przemawia∏a. A tu˝ za nià jest
K∏amczucha, ta co plecie, same k∏amstwa
przecie˝. Na tapczanie
usiad∏ Leƒ, nic nie robiàc ca∏y dzieƒ. Po dzieciakach sà zwierzaki.
Piegowata Biedroneczka oburzy∏a si´ na ˚u-

ka, bo o ràczk´ chcia∏ jà prosiç, i wieczorem ju˝ Êlub
bra∏a z Muchomorem. Przysz∏a ˚aba do Doktora,
bo myÊla∏a, ˝e jest chora. Póêniej wesz∏a ta cudaczka, Kaczka Dziwaczka. Martwi∏y si´ inne Kaczki, co
b´dzie z takiej dziwaczki. Wtedy znalaz∏ si´ Kupiec, który na obiad chcia∏ jà upiec. Wreszcie Czapla i ˚uraw, którzy d∏ugie lata chodzà wcià˝ tà samà drogà, ale pobraç si´ nie mogà. Przedstawienie
trzyma∏o wszystkich w napi´ciu do samego koƒca. Rodzice-aktorzy Êwietnie dobrali swoje stroje,
rekwizyty, gesty i kolory. Wszystko by∏o dopracowane i dzia∏a∏o na emocje widza. Wszyscy wykonawcy odegrali swoje role naturalnie, swobodnie
i zawodowo ku zadowoleniu ogromnej widowni.
Po przedstawieniu dzieci mog∏y zjeÊç przepyszne sa∏atki lub ciasteczka, a tak˝e wziàç
udzia∏ w zawodach sportowych lub w kole fortuny. Wszystkim rodzicom, którzy mieli swój wk∏ad
w przygotowanie przedstawienia, oraz mamom
obs∏ugujàcym przygotowane dla dzieci atrakcje
nale˝à si´ podzi´kowania i s∏owa uznania. StworzyliÊmy warunki do sp´dzenia wolnego czasu
w plenerze, poznajàc si´ bli˝ej we wspólnym
dzia∏aniu na rzecz dzieci.
Dzi´kujemy Wszystkim, którzy aktywnie
dzia∏ali, oraz Wszystkim, którzy ch´tnie
skorzystali z proponowanych atrakcji.
Agata Pyrgies
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(R)ewolucja w komunikacji miejskiej w Wawrze
14 maja 2018 r. Komisja
Inwestycyjna Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
pozytywnà, jednog∏oÊnie
przyj´tà uchwa∏à zaopiniowa∏a „Projekt zmian
w uk∏adzie komunikacyjnym dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy”, zaproponowany w ubieg∏ym roku przez Zarzàd Transportu
Miejskiego. By∏o to zwieƒczenie naszych, radnych
– a moich w szczególnoÊci – wysi∏ków, podejmowanych od poczàtku obecnej kadencji na rzecz
poprawy transportu publicznego w naszej dzielnicy. Dzia∏ania te przyspieszy∏y po oddaniu jesienià
2016 r. do u˝ytku tunelu w Mi´dzylesiu, który
– co trzeba obiektywnie przyznaç – stanowi∏ i stanowi nowà jakoÊç w uk∏adzie komunikacyjnym
naszej dzielnicy. A zmiany by∏y niezb´dne, bo
Wawer w dwóch pierwszych dekadach XXI wieku
nale˝y do najszybciej rozwijajàcych si´ dzielnic
Warszawy – doÊç powiedzieç, ˝e kolejny rok
z rz´du lideruje w rankingu liczby wydawanych
warunków zabudowy i pozwoleƒ na budow´.
Zmiany te dostrzeg∏ ZTM – co prawda przez
nas stymulowany – a zaproponowane przez
przewoênika w sumie a˝ 24 nowe brygady
(autobus + kierowca) to dla Wawra rewolucyjna
zmiana – z pewnoÊcià tak korzystnej reformy nie
by∏o od co najmniej 20 lat. Moje zawahanie
w tytule bierze si´ stàd, ˝e zaproponwane zmiany, w tym do∏o˝enie autobusów, nastàpià ewolucyjnie – w ciàgu 2–3 najbli˝szych lat.

 Listy do redakcji
Szanowna Redakcjo.
Prosz´ o opublikowanie mojego listu dotyczàcego sprawy picia alkoholu na przystanku autobusowym przy Bazarku w Marysinie Wawerskim. W pobli˝u przystanku zlokalizowana jest
budka z alkoholem „24 godziny”. Od wczesnych
godzin na przystanku siedzà panowie w stanie
wskazujàcym na spo˝ycie alkoholu, palàcy papierosy, zaÊmiecajàcy teren przy przystanku. Alkohol kupujà w pobliskiej budce z alkoholem,
siedzà na ∏awce pod zadaszeniem przystanku albo na pobliskiej skrzyni.
Oczekujàcy na autobus zmuszeni sà oglàdaç
nieprzyjemne typy, wys∏uchiwaç nieparlamentarnych s∏ów. Nara˝eni na oglàdanie pijaków sà
dzieci i m∏odzie˝.
Nie sà to wypadki sporadyczne, ale codzienne. Wielokrotnie spraw´ zg∏asza∏am do Stra˝y
Miejskiej – bez rezultatu oraz na telefon 19115.
Nic w tej sprawie nie zrobiono. Panowie pijàcy
sà znani mieszkaƒcom i pracownikom Bazarku,
którzy od lat zg∏aszajà nagminne ∏amanie prawa.
Co dziwne, jeszcze raz musz´ wskazaç na
fakt, i˝ je˝eli zjawi si´ staruszka sprzedajàca koperek – przedstawiciele prawa natychmiast inwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wypada przyznaç, ˝e sam ZTM nie zasypia
gruszek w popiele – i pierwsze zmiany ju˝ zasz∏y: od marca br. linie autobusowe 119, 146
i 147 w sposób uproszczony pokonujà ronda po
obu stronach tunelu w Mi´dzylesiu, a ponadto
146 i 147 – co jest wa˝ne dla wielu mieszkaƒców Wawra pracujàcych poza dzielnicà – zahaczajà o przystanek Stadion II linii metra. Te trzy
linie b´dà mia∏y zwi´kszonà cz´stotliwoÊç kursowania – 146 i 147 w godzinach szczytu kursowaç b´dà co 10 minut, a 119 – co 15. Linii 146
wyd∏u˝ona zostanie trasa do PKP Falenica, natomiast pewnemu uproszczeniu ulegnie trasa linii
119 – pojedzie ona prosto z Lucerny w Kadetów,
a na Trakcie Lubelskim zastàpià jà dwie nowe linie: 229 i 242. I tak: linia 229 to linia ca∏otygodniowa – przekszt∏cona z linii 305 – która zastàpi lini´ 219 (likwidowanà) w obs∏udze ulic:
Borków i Juhasów oraz zapewni dojazd mieszkaƒcom zachodniego Wawra w rejon m.in. SP nr
109 i przychodni zdrowia przy Strusia. Natomiast 242 to zupe∏nie nowa linia, która zapewni
komunikacj´ na Izbickiej (wraz z cz´Êciej kursujàcym 213) i Skalnicowej oraz na Trakcie Lubelskim, po którym kursowaç b´dzie co 15 minut
– na zmian´ z linià 142. Sama linia 142 zabrana
zostanie ze wschodniej Falenicy (zastàpi jà tam
cz´Êciej kursujàce 213). Wycofana b´dzie z Izbickiej i skrócona tylko do PKP RadoÊç linia 161
– ale dopiero po zwi´kszeniu cz´stotliwoÊci 213
i uruchomieniu nowej linii 242. Skróceniu ulegnie trasa linii 115 – na pó∏nocnym odcinku zastàpi jà kolejna nowa linia 215. JeÊli chodzi o samo 115 – mo˝liwe i planowane jest skierowanie

go w g∏àb Aleksandrowa, tym niemniej w bli˝szej perspektywie skierowane zostanie na Potockich, czym poprawi komunikacj´ wysokiej zabudowy Marysina Wawerskiego. ZaÊ nowa linia
215 kursowaç b´dzie z PKP Mokry ¸ug do PKP
Goc∏awek. Ostatnià zupe∏nie nowà linià b´dzie
319, która prowadziç b´dzie nowo budowanym
mostem Po∏udniowym z Wawra przez Wilanów
na Ursynów – po∏àczy (kursujàc w szczycie co
15 minut) lini´ kolejowà 7 (przystanek Warszawa Miedzeszyn) z I linià metra na Ursynowie.
Podsumowujàc – o tym, ˝e jest to rewolucja
w komunikacji publicznej na skal´ Wawra, niech
Êwiadczà liczby – trasy siedmiu aktualnych linii
(115, 119, 142, 146, 147, 161, 213) ulegnà
zmianie, dodane zostanà trzy zupe∏nie nowe linie (215, 242, 319), a dodatkowo linia 305
przekszta∏cona zostanie w 229, zaÊ likwidacji
ulegnie tylko jedna linia – 219. O tym jak by∏a
potrzebna i oczekiwana ta reorganizacja, niech
Êwiadczy pozytywna uchwa∏a przyj´ta przez
aklamacj´ przez radnych – cz∏onków Komisji Inwestycyjnej, którzy g∏osowali 12 g∏osami „za”
przy ˝adnym g∏osie „przeciw”. Wartym zaznaczenia jest fakt, ˝e ZTM, celem lepszego skomunikowania dzielnicy wewnàtrz, zwi´kszy cz´stotliwoÊci kursowania autobusów, ale za to na
krótszych odcinkach. Charakterystyczne to by∏o
dotàd dla dzielnic Êródmiejskich stolicy – stàd
Êmia∏o mo˝na pokusiç si´ o tez´, ˝e „opuszczamy podmiejskoÊç” ;).

terweniujà. A Stra˝ Miejska ma swojà siedzib´
przy Bazarku.
Jest to moja proÊba o nag∏oÊnienie tej sprawy
oraz spowodowanie zlikwidowania punktu sprzedajàcego alkohol w tak bliskiej odleg∏oÊci od przystanku. Dziwi mnie, i˝ wydano zezwolenie na
sprzeda˝ alkoholu w takim miejscu. Prosz´ o publikacj´ oraz wskazanie mi mo˝liwoÊci dzia∏ania
w tej sprawie, która jest znana wszystkim mieszkaƒcom – co robi w tej sprawie Rada Osiedla?

znajdujà si´ w stanie nietrzeêwoÊci i stan ten zagra˝a ˝yciu lub zdrowiu lub budzi zgorszenie
– osoby takie sà podejmowane z terenu przystanku i przewo˝one przez stra˝ników do izby
wytrzeêwieƒ i noclegowni.
Dodatkowo przez ca∏y rok stra˝nicy majà
kontakt z osobami w trudnej sytuacji materialnej
i informujà je o mo˝liwoÊciach uzyskania pomocy
w zakresie otrzymania posi∏ku, zmiany odzie˝y,
kàpieli, wsparcia lekarza lub psychologa. Je˝eli
osoba taka wyrazi ch´ç udzielenia jej pomocy,
stra˝nicy Êwiadczà pomoc w zakresie dowiezienia
osoby bezdomnej do tego typu miejsc.
Z uwagi na sygna∏ od mieszkaƒca kierownik
posterunku przy ul. Korkowej poleci∏ patrolom
zwrócenie baczniejszej uwagi na to, co si´ dzieje
w opisanym miejscu. W tym celu zostanie wprowadzona procedura doraênej i intensywnej kontroli miejsca zagro˝onego.
PodkreÊlamy, ˝e ka˝dy sygna∏ od mieszkaƒców,
szczególnie w wymiarze lokalnym, jest bardzo
cennà i po˝àdanà informacjà, za którà dzi´kujemy. Prosz´ równie˝ pami´taç, ˝e wszelkie zauwa˝one nieprawid∏owoÊci i przypadki ∏amania prawa
nale˝y zg∏aszaç na bie˝àco odpowiednim s∏u˝bom; numer alarmowy do stra˝y miejskiej: 986.

Imi´ i nazwisko do wiadomoÊci Redakcji
W tym roku stra˝ miejska podj´∏a 7 interwencji w zwiàzku z przebywaniem na terenie omawianego przystanku osób nietrzeêwych, które
zosta∏y odwiezione do izby wytrzeêwieƒ.
Przebywanie w tym miejscu osób nietrzeêwych
– cz´sto bezdomnych – ma miejsce przede wszystkim w okresie zimowo-wiosennym i nie wià˝e si´,
w ocenie stra˝y miejskiej, bezpoÊrednio z funkcjonowaniem sklepu. Wynika to m.in. z bliskoÊci bazarku oraz przyzwyczajeƒ – do niedawna w tym
miejscu funkcjonowa∏ oÊrodek pomocy spo∏ecznej.
Samo przebywanie osób bezdomnych w opisanym miejscu nie jest wykroczeniem, chyba ˝e
osoby te np. palà papierosy, Êmiecà itp. W tym
roku stra˝ miejska nie odnotowa∏a tego typu
zdarzeƒ w tym miejscu. Je˝eli osoby dodatkowo

Micha∏ Tomasz ˚ebrowski
Radny dzielnicy Wawer

Referat Prasowy Stra˝y Miejskiej
m.st. Warszawy
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Akademia Pi∏karska J¸ Wawer we W∏oszech
Akademia Pi∏karska J¸ Wawer po raz drugi uda∏a si´ do W∏och na obóz pi∏karski, który odbywa∏
si´ w dniach 22–28.05.2018 i by∏ po∏àczony z turniejem. Tym razem przebywaliÊmy w Padwie,

zwiedzaliÊmy te˝ pi´knà Wenecj´.
Ch∏opcy rozegrali kilka meczów z klubami w∏oskimi. Uwieƒczeniem by∏o
zdobycie pucharu. Nasza dru˝yna godnie reprezentowa∏a
Polsk´ i naszà dzielnic´ Wawer. W czasie
pobytu nasi ch∏opcy
trenowali z trenerami
w∏oskimi i ich umiej´tnoÊci oceniono
bardzo wysoko. Nasza obecnoÊç zosta∏a zauwa˝ona
w Padwie, zostaliÊmy zaproszeni
na wizyt´ do burmistrza Padwy.
Wyjazd ten zaowocowa∏ Êcis∏à wspó∏pracà naszej Akade-

mii z klubami w∏oskimi i za rok udajemy si´ ponownie do W∏och.
Janusz ¸agiewnicki
AP Wawer

Srebro na arenie mi´dzynarodowej
Reprezentanci Uczniowskiego Klubu Tenisowego RadoÊç 90 w maju odnieÊli pierwsze
w tym roku sukcesy w zawodach mi´dzynarodowych. W Radomiu w turnieju do lat 16 z cyklu
Tennis Europe Micha∏ Marchewka i Juliusz Herok
zaj´li drugie miejsce w grze podwójnej.
W pierwszej rundzie imprezy zorganizowanej
na kortach MOSiR-u reprezentanci „RadoÊci” bez
problemów poradzili sobie z Szymonem Zawartko i Elio Garnierem, ale póêniej musieli stoczyç
niezwykle zaci´ty bój z Jerzym Ohme i Karolem
Tomaƒskim, który wygrali 11:9 w super tie-breaku. W pó∏finale duet Herok/Marchewka poszed∏
za ciosem i wyeliminowa∏ Daniela Maƒkowskiego i Piotra Strza∏kowskiego. W pojedynku decy-

dujàcym o tytule zbyt wymagajàcymi rywalami
okazali si´ rozstawieni z numerem 2 Jasza Szajrych i Jakub Federowicz. Julek w Radomiu dobrze zaprezentowa∏ si´ równie˝ w singlu.
W pierwszej rundzie 15-letni tenisista z Warszawy nie da∏ szans rozstawionemu z numerem 4
Niemcowi, Davidowi Tesicowi.
Herok zapunktowa∏ równie˝ tydzieƒ póêniej
w Zabrzu. Na Âlàsku zawodnik z RadoÊci dotar∏ do
najlepszej ósemki turnieju, eliminujàc po drodze
B∏a˝eja Sopoliƒskiego i rozstawionego z numerem
4 Czecha Vojtecha Veigerta. W walce o pó∏fina∏ Julek musia∏ uznaç wy˝szoÊç Phila Exnera z Niemiec.
W lipcu Juliusz Herok i Micha∏ Marchewka oraz
pozostali zawodnicy UKT RadoÊç 90 b´dà przy-

Ci´˝kie treningi przynoszà efekty!
Jak co roku maj przyniós∏ nam wiele emocji zwiàzanych z rozgrywkami
ligowymi naszych dru˝yn. Jak radzà
sobie nasi m∏odzi pi∏karze? Jak idzie
seniorom? O tym wszystkim przeczytacie poni˝ej.
Seniorzy po udanej jesieni prze˝ywajà kryzys, s∏absze wyniki spowodowa∏y spadek z 4 miejsca na 7, a za
plecami czyhajà kolejne zespo∏y, które
chcia∏yby nas przeÊcignàç. Wiemy, ˝e
runda wyjàtkowo nie wysz∏a, ale nie
poddajemy si´, czekajà nas jeszcze dwa mecze:
derby z RadoÊcià oraz spotkanie z Otwockiem,
w których zamierzamy powalczyç o pe∏nà pul´.
Rocznik 2004 pod opiekà trenera Pastuszko
po ci´˝kiej jesieni wróci∏ na dobre tory, obecnie
zespó∏ zajmuje 2 miejsce w tabeli i w zasadzie
mo˝e byç ju˝ pewny awansu.
Nasze m∏odziki trenera Murawskiego – 2006,
po awansie, walczà w III lidze, ch∏opcy póki co
walczà o utrzymanie, a cel zostanie osiàgni´ty,
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jeÊli wygrajà dwa najbli˝sze mecze, w co mocno
wierzymy!
Pewne awansu sà tak˝e zespo∏y roczników
2007, 2007B i 2009, które odpowiednio zajmujà pierwsze, drugie i pierwsze miejsce. Do koƒca
rozgrywek pozostajà im po dwa mecze, w których jesteÊmy pewni, ˝e ch∏opcy dadzà z siebie
wszystko ☺.
Nasza najm∏odsza ligowa dru˝yna rocznika
2010 trenera Szabata zajmuje obecnie bezpiecz-

Julek Herok i Micha∏ Marchewka
– finaliÊci turnieju Tennis Europe w Radomiu

gotowywaç si´ do udzia∏u w kolejnych mi´dzynarodowych zawodach na obozie w Mi´tnym.
Anna Niemiec

ne miejsce w Êrodku tabeli, co potwierdza ich
stabilne przygotowanie do sezonu.
Kolejne doÊwiadczenia meczowe zbierajà tak˝e zespo∏y skrzatów – 2011 i 2012, spotkania te
sà bez wyników, co wp∏ywa na pozytywny
aspekt zawodów. Dzia∏alnoÊç klubu nie jest nastawiona na wygrywanie za wszelkà cen´,
aspekt wychowawczy jest dla nas równie cenny
jak sportowy. Realizujemy te˝ wspólne projekty
edukacyjno-oÊwiatowe z miejscowymi klubami
oraz parafià w Zerzniu, chcemy, ˝eby ludzie, s∏yszàc „Victoria”, mieli same dobre skojarzenia ☺.
W liczbach:
• W Victorii jest 10 trenerów.
• Mamy 10 dru˝yn, w tym 7 grajàcych w lidze
MZPN.
• Mamy 216 zawodników i 3 zawodniczki.
• JesteÊmy na terenie Wawra od 22 lat.
• Najstarszy zawodnik ma 38 lat, zaÊ najm∏odszy 4 latka.
• A w rozgrywkach MZPN strzeliliÊmy 319 bramek, co nas bardzo cieszy.
Oskar Murawski
Prezes PKS Victoria Zerzeƒ
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AktualnoÊci z KS ZWAR
Czerwiec w ZWAR-ze to miesiàc, w którym koƒczymy zmagania ligowe
Mazowieckiego Zwiàzku Pi∏ki No˝nej. Podsumowanie tych zmagaƒ uka˝e
si´ na naszym FB.
KS ZWAR WARSZAWA wspólnie z Wydzia∏em Sportu by∏ organizatorem
mini Mistrzostw Âwiata. Na boisku ZWAR-u swoje umiej´tnoÊci pi∏karskie
pokazali ch∏opcy z rocznika 2011. Dru˝yny sk∏ada∏y
si´ z zawodników wawerskich przedszkoli. Fundatorem nagród by∏a Dzielnica Wawer. Dzi´kujemy
równie˝ Pizzy z RadoÊci za
zaanga˝owanie w to wydarzenie. Pierwsze miejsce zdoby∏a dru˝yna
z przedszkola nr 84 z ul.
Dworcowej. Gratulujemy!
Roczniki 2009, 2008, 2007 zosta∏y zaproszone na turniej Baltic Football
Cup do Gdaƒska. Na bogato obsadzonej dwudniowej imprezie mierzymy
si´ z takimi dru˝ynami jak: Dynamo Kijów, Lechia Gdaƒsk, Cracovia Kraków, Arka Gdynia, Âlàsk Wroc∏aw, FK Karlskrona. Umiej´tnoÊci prezentowane przez nasze dru˝yny pokazujà, ˝e nasz poziom wyszkolenia zawodników nie odbiega od standardów polskich, a tak˝e zagranicznych pot´g.
W czerwcu na obozie pi∏karskim na profesjonalnych obiektach M∏awianki M∏awa b´dà przygotowywaç si´ pi∏karsko nasze najm∏odsze roczniki ligowe, a starsze roczniki pod koniec lipca zaczynajà obóz zgrupowaniem w nadmorskim Niechorzu.
Na terenie naszego obiektu w lipcu b´dà odbywa∏y si´ pó∏kolonie pi∏karskie, podczas których w ciàgu dnia zaplanowane sà dwie jednostki treningowe, 2 posi∏ki oraz zaj´cia integracyjne.
KS ZWAR

A w maju w BREAK-u...
Âwietny wyst´p w ogólnopolskiej Talentiadzie zaliczy∏a nasza dru˝yna
„Niepokonani Break”. Talentiada to dru˝ynowe rozgrywki sprawnoÊciowo-tenisowe dla najm∏odszych. Kluby z ca∏ej Polski wystawiajà swoje dru˝yny z∏o˝one z ch∏opców i dziewczynek do lat 10. ˚eby uzyskaç dobry wynik
zawodnicy muszà wykazaç si´ zdolnoÊciami motorycznymi, szczególnie
koordynacyjnymi i szybkoÊciowymi, Êwietnà kondycjà, umiej´tnoÊcià koncentracji i wspó∏pracy ze
swoimi kompanami. Konkurencji
w Talentiadzie jest ponad dwadzieÊcia, m.in. ró˝nego rodzaju
biegi na czas, rzuty, unihokej, mini
pi∏ka no˝na i r´czna, rzucanki, gry
paratenisowe i tenisowe. Nasz super team w sk∏adzie: Miki-Majko∏ej, Olek-Olisander, Janek-D˝onson, Zuzia-Rudzik, Laura-Lori,
Asia-D˝o∏ana, walczàc od rana do
Drugie miejsce w eliminacjach Talentiady
wieczora przez dwa weekendy,
wywalczy∏ sobie awans do ogólnopolskich FINA¸ÓW. W pierwszym etapie, na kortach sto∏ecznej Warszawianki, na czternaÊcie uczestniczàcych
ekip wywalczyli drugie miejsce pod wodzà trenera J´drka. W kolejnej fazie rozgrywek, pod opiekà trenera Micha∏a, w pó∏finale w Radomiu, zaj´li czwarte miejsce na pi´tnaÊcie dru˝yn i zakwalifikowali si´ do fina∏ów. JesteÊmy bardzo dumni z naszych podopiecznych i trzymamy mocno kciuki.
Zdj´cia, wyniki, filmy oraz aktualnoÊci sà na naszej stronie www.tenisbreak.pl i profilu na Facebooku Break Klub Tenisowy.
Magda Szmyd
fot. Aga Caruk
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Aktywna Rodzina – Kapitan Warszawa zaprasza do Âwiata Bajek!
Kapitan Warszawa wyrusza na obchód Stolicy, towarzyszà mu postacie ze znanych bajek
nym super zabawy! Tego dnia odb´dzie si´ u nas
zarówno piknik, jak i gra miejska. Szczegó∏ów
szukajcie bli˝ej tej daty na stronie www.wiado
moscisasiedzkie.pl. Znajdziecie tam te˝ (ju˝ dzisiaj!) wykaz wszystkich gier miejskich, pikników
i warsztatów z Kapitanem Warszawà, w ró˝nych
dzielnicach naszego miasta. Zach´camy Was do
poznawania ich w ten atrakcyjny sposób.
Aby wziàç udzia∏ w bohaterskiej akcji Kapitana
Warszawy, wejdê na stron´ http://www.zapisy
zwalcznude.pl/ i zarezerwuj miejsce dla swojej
dru˝yny!
Na zwyci´skie dru˝yny czekajà nagrody.
Na wydarzenia WST¢P BEZP¸ATNY!

WAWERSKIE CENTRUM KULTURY
CZERWIEC – NAJCIEKAWSZE PROPOZYCJE
WAWERSKA STREFA KULTURY

FILIA ALEKSANDRÓW

ul. ˚egaƒska 1A, tel. 22 443 70 73
www.wck-wawer.pl

ul. Samorzàdowa 10, tel. 22 612 63 85

WYDARZENIA
19 czerwca / wtorek / godz. 18.00
NARYSUJ MI BARANKA. Akcja artystyczna zakoƒczona wernisa˝em prac dzieci w wieku przedszkolnym. Wst´p wolny.
19 czerwca / wtorek / godz. 19.00
INDIAN MUSIC CONCERT. Koncert z udzia∏em artystów z Indii: Ikram Khan i Jignesh Sheth. Wst´p
wolny, sala teatralna.
30 czerwca / sobota
IV URODZINY WCK – dzia∏ania performatywne animatorów, instruktorów i cz∏onków sekcji WCK. Wst´p
wolny.
Wawerskie Centrum Kultury og∏asza konkurs na
realizacj´ w WCK filia Wawerska Strefa Kultury
projektów z zakresu edukacji kulturalnej.
Celem konkursu jest stworzenie w Wawerskiej Strefie
Kultury przestrzeni dla organizacji pozarzàdowych
oraz umo˝liwienie organizacjom pozarzàdowym realizacji projektów, których odbioracami/beneficjentami
b´d´ przede wszystkim mieszkaƒcy Wawra.
Termin nadsy∏ania wniosków: 20 czerwca 2018
na adres: konkurs.ngo@wck-wawer.pl
Szczegó∏y: http://www.wck-wawer.pl/aktualnosci/
2018/konkurs-na-realizacje-projektow-z-zakresuedukacji-kulturalnej

23 czerwca / sobota / godz. 19.30
W GORÑCYCH RYTMACH LATA – ZABAWA TANECZNA. Opraw´ muzycznà zapewni znany i lubiany
u nas DJ Rafa∏. Zapewniamy mi∏à obs∏ug´, napoje
ch∏odzàce, goràce i coÊ do przekàszenia. Wst´p: 30 z∏.
25 czerwca / poniedzia∏ek / godz. 15.00
Z SÑSIEDZKÑ WIZYTÑ U KASZUBÓW – autorska
prelekcja Iwony Kie∏piƒskiej. Zapraszamy Paƒstwa na
wirtualny spacer po Kartuzach, Wejherowie, Pucku,
W∏adys∏awowie, Jastarni – po najwi´kszych polskich
oÊrodkach kultury kaszubskiej. Warto poznaç zwyczaje, kulinaria i sztuk´ Kaszubów. Prelekcja b´dzie
wzbogacona r´kodzie∏em Kaszubek. Wst´p wolny.

FILIA ANIN
ul. V Poprzeczna 13, tel. 22 815 41 40
4, 11, 18 czerwca / poniedzia∏ki / godz. 16.30
KLUB M¸ODEGO NAUKOWCA – cykl cotygodniowych warsztatów laboratoryjnych. Pokazy naukowe
przeprowadzane przez instruktorów, efektowne doÊwiadczenia chemiczne. (Bud˝et Partycypacyjny 2018)

SEANSE W KINIE ZA ROGIEM
poniedzia∏ki / godz. 18.00 / wst´p: 5 z∏
4 czerwca / LEWIATAN – rosyjski dramat spo∏eczny
11 czerwca / MARLEY. ONE LOVE.
18 czerwca / HAPPY OLO – pogodna ballada o Olku
Dobie

Projekt Aktywna
Rodzina to seria 8 gier
miejskich i 8 pikników oraz 7 warsztatów
rodzinnych. Projekt jest finansowany ze Êrodków
Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Szczegó∏y na www.zwalcznude.pl/aktywna-rodzina/.
Dominika Stelmach

FILIA FALENICA
ul. W∏ókiennicza 54, tel. 22 612 62 44
23 czerwca / sobota / godz. 18.00
AWANTURA NA WCZASACH – premiera przedstawienia Teatru Falenica w re˝yserii Szczepana Szczykno.
Farsa wed∏ug poezji Anny Âwirszczyƒskiej. Wst´p wolny.
23 czerwca / sobota / godz. 12.00
TWORZYMY GIPSORYTY – prowadzàca Aleksandra
Perec, absolwentka warszawskiej ASP. Podczas warsztatów uczestnicy poznajà ciekawà technik´ graficznà,
umo˝liwiajàcà powielanie prac w prosty sposób – na papierze oraz tkaninach. Obowiàzujà zapisy. Wst´p: 20 z∏.
26 czerwca / wtorek / godz. 17.30
MALOWANIE KUBKÓW – warsztaty dekorowania
kubków z wykorzystaniem farb utwardzanych termicznie. Prowadzenie: Edyta Bystroƒ. Obowiàzujà zapisy.
Wst´p: 20 z∏.

FILIA RADOÂå
ul. Planetowa 36, tel. 22 615 73 28
7, 21 czerwca / czwartki / godz. 18.00
MUZYKOTERAPIA DLA DOROS¸YCH – warsztaty
muzykoterapeutyczne prowadzone przez Alin´ Kowalskà. Wst´p wolny. (Bud˝et Partycypacyjny 2018)
14, 28 czerwca / czwartki / godz. 16.30
MUZYKOTERAPIA DLA DZIECI – warsztaty prowadzone przez Alin´ Kowalskà. Wst´p wolny.

FILIA ZASTÓW
ul. Lucerny 13, tel. 22 815 67 63
4–22 czerwca
PEJZA˚ Z KONIEM – wystawa prezentujàca prace
dzieci i m∏odzie˝y sekcji edukacji plastycznej. Prace powstajà pod kierunkiem pedagoga – artysty plastyka
Ma∏gorzaty Szybiƒskiej. Wst´p wolny.

REKL AMA

„HORTUS”

US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269
www.hor tus.waw.pl
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Programy mogà ulec zmianom z przyczyn niezale˝nych od organizatorów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów i odwo∏anie wydarzeƒ.

Praktycznie w ka˝dy wakacyjny weekend zapraszamy rodziny do nieodp∏atnej
zabawy, podczas której razem z superbohaterem Kapitanem Warszawà prze˝yjà
przygody, nab´dà nowej wiedzy, rozwiàP
A ˝à zagadki, poznajà kolejne dzielnice,
T
a przede wszystkim sp´dzà wspólnie czas
R
O i b´dà dobrze si´ bawi∏y! Na pasjonatów
N bajek czekajà Pikniki Rodzinne i trzymajàA ce w napi´ciu gry miejskie oraz wyjàtkoT
we warsztaty.
W Wawrze Kapitan Warszawa sprawi, ˝e tegoroczny 1 wrzeÊnia nie b´dzie Wam si´ kojarzy∏ z powrotem do szko∏y, ale b´dzie dniem pe∏N
A
S
Z
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7

WAWERSKIE

1 maja 2004 roku run´∏y bariery. Polska
we wspólnocie wolnych narodów Europy
Materia∏ Bogus∏awa Stanis∏awskiego przypomina, ˝e 1 maja 2018 roku min´∏a
14. rocznica naszego cz∏onkostwa w UE.
Co powinna ona dla nas oznaczaç? Pe∏na
wersja jest dost´pna w internetowym wydaniu „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Zarzàd Stowarzyszenia SEDNO

Sà takie dni w kalendarzu, które wybudzajà
mnie z rutyny codziennoÊci, gnajà myÊli
w przesz∏oÊç, przywo∏ujà refleksje. [...]
[...] mija 14 lat od tego historycznego momentu. By∏y, oczywiÊcie, jakieÊ medialne przypominajki, pad∏o kilka okràg∏ych s∏ów. [...] Czy wykorzystana zosta∏a rocznicowa okazja, choçby i nie
okràg∏a, do upartego przypominania, i˝ dzieƒ
ten stanowi∏ historycznà cezur´ mi´dzy Polskà
pozostajàcà przez stulecia w sferze wp∏ywów
wschodniej despocji a Polskà odzyskujàcà nale˝ne jej miejsce w rodzinie europejskich narodów, w kr´gu zachodniej cywilizacji z jej kszta∏towanym od stuleci systemem wartoÊci?
Dla cz∏owieka, któremu jak na wyciàgni´cie
r´ki jest do dziewi´çdziesiàtki, tego majowego

dnia – przez wiele lat obchodzonego jako niezbyt chciane Êwi´to – wydarzy∏o si´ coÊ, co do
niedawna nie mieÊci∏o si´ w wyobraêni. [...] Polska przyj´ta zosta∏a do wspólnoty wolnych narodów; wspólnoty, która postawi∏a sobie za cel
utrwalanie pokoju [...], przy przestrzeganiu fundamentalnych wartoÊci, jakie leg∏y u jej podstaw, zrodzonych z traumatycznych doÊwiadczeƒ
wojennego kataklizmu: poszanowania ludzkiej
godnoÊci, wolnoÊci, równoÊci szans, mi´dzyludzkiej solidarnoÊci. [...]
Jak˝e inaczej postrzegajà m∏odà polskà europejskoÊç moi m∏odzi wspó∏obywatele, w szczególnoÊci ci, którzy wkrótce po raz pierwszy podejdà do urn wyborczych, dla których Polska
w Unii Europejskiej jest normalnoÊcià [...]. Czy
zdolni sà, tak naprawd´, wyobraziç sobie innà
Polsk´ sprzed nie tak wielu znów lat, w której
prze˝ywa∏em szok cywilizacyjny, kiedy w latach
60. znalaz∏em si´ – dobrym zrzàdzeniem losu
– po drugiej stronie muru: nie tylko tego okalajàcego symbolicznie berliƒskà Bram´ Brandenburskà. Mo˝e jednak przede wszystkim – równie˝ tego muru, który odgradza∏ Êwiat ludzi wolnych we wszystkich wymiarach, otwartych na
„innoÊç”, akceptujàcych ró˝norodnoÊç, od Êwiata ludzi zniewolonych, gdzie obowiàzywa∏a je-

OG¸OSZENIA DROBNE

Redakcja

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

Tel. 601 302 709

CI¢CIE DRZEW
KOSZENIE ¸ÑK

332

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

R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

160

OGRODY A-Z

MALOWANIE W WEEKENDY

PORZECZKA CZARNA

Malowanie r´czne lub agregatem do 200 m2
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3

MO˚LIWY DOWÓZ 3,50 z∏/kg

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

122

producent od 1986 r.

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 16)

516 813 103; 694 329 247
www.prostozkrzaka.pl

Z¸OTA RÑCZKA

USŁUGI OGRODOWE

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

Podcinanie gałęzi • Wycinanie drzew

tel.

503 150 991

29
0

PRACE WYSOKOÂCIOWE
790 55 47 46

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

TRANSPORT

22
1

GITARA – NAUKA GRY

(mo˝e byç emerytowany)
do piel´gnacji ogrodu
2 razy w tygodniu.

MYCIE DACHÓW
31
8

◗WYKO¡CZENIA, REMONTY, ADAPTACJE
tel. 501 955 735

Bogus∏aw Stanis∏awski

Zatrudni´ OGRODNIKA

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).

◗Szukam pracy. Pomoc domowa – sprzàtanie, prasowanie. Posiadam doÊwiadczenie i referencje. Tel. 500 602 122.

dyna s∏uszna doktryna [...], a ka˝de od tego odst´pstwo traktowane by∏o jako zdrada: narodu,
ojczyzny [...]. Dzisiaj nie bez znaczenia jest przypomnienie, ˝e poj´cie narodu w tamtej narracji
mia∏o swoje poczesne miejsce. [...]
Nie znaczy to jednak, ˝e jest mi oboj´tne, jaka
narracja o naszej europejskoÊci trafia do wyobraêni moich m∏odych rodaków [...]. Czy jest to
populistyczne, zatrute jadem nacjonalizmu, przeciwstawienie niegdysiejszego poj´cia suwerennoÊci wyimaginowanym zagro˝eniom jej utraty,
czy te˝ imperatyw nieuchronnej integracji (wobec globalnych wyzwaƒ) wokó∏ wspólnych wartoÊci? [...] Czy 1 maja 2004 kojarzy im si´ bardziej z otrzymaniem klucza do sejfu, w którym
zgromadzone sà miliardy euro, czy te˝ z systemem wartoÊci, który przyj´liÊmy jako swój,
a równoczeÊnie wspólny, i którego zobowiàzaliÊmy si´ przestrzegaç, jako warunku pozostawania we wspólnocie? [...] ˚e wartoÊci te, podobnie
jak pozosta∏e wyra˝one w Karcie Praw Podstawowych i w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
(w tym praworzàdnoÊç), sta∏y si´ – od 1 maja
2004 – wa˝nym elementem polskiej to˝samoÊci,
[...] i ˝e to rzeczywiste uczestnictwo w europejskiej wspólnocie jest najwy˝szym gwarantem
bezpieczeƒstwa Polaków, wyrównywania szans
ró˝nych grup spo∏ecznych i pomna˝ania powszechnego dobrobytu.
Odpowiedzi na te pytania padnà ju˝ za rok
– w wyniku europejskich i krajowych wyborów
parlamentarnych. Oczekuj´ ich z dr˝eniem, ale
przecie˝ z nadziejà!

29
1

Spo∏eczeƒstwo obywatelskie

tel. 513-148-238

REKLAMA w „Wawerskich WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje 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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Wychowanie ku wartoÊciom, jako nieustajàce wyzwanie i zadanie szko∏y
17 kwietnia w Warszawie odby∏a si´
konferencja „Wychowanie ku wartoÊciom, jako nieustajàce wyzwanie i zadanie szko∏y” zorganizowana przez
Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty. Prelegentami byli m.in. ¸ukasz Miko∏ajczyk
– Senator RP, dr Witold Wasilewski
z Instytutu Pami´ci Narodowej, a tak˝e
przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Muzeum Wojska
Polskiego oraz dyrektorzy szkó∏. Celem
konferencji by∏o zach´cenie do kultywowania w Êrodowisku szkolnym wartoÊci takich
jak: wolnoÊç, patriotyzm, pami´ç i szacunek do hi-

storii, zw∏aszcza w kontekÊcie Roku dla Niepodleg∏ej. Praktyki zaprezentowane podczas konferen-

cji przez dyrektorów szkó∏ ukazywa∏y
efekty wytrwa∏ego wychowywania ku
wartoÊciom, a zw∏aszcza jego wp∏yw
na integralny rozwój wychowanków.
WÊród zaproszonych prelegentów znalaz∏a si´ Dyrektor Szko∏y Podstawowej
nr 124 w Falenicy, pani Ma∏gorzata
Wysocka, która zaprezentowa∏a projekt spo∏eczny Rodacy – Bohaterom
realizowany w szkole od czterech lat.
W konferencji bra∏a równie˝ udzia∏ koordynatorka akcji Rodacy – Bohaterom
w SP 124, pani Justyna Prejs.
SP 124

SP 109 – wawerskie zag∏´bie talentów
Wyglàda na to, ˝e s∏oneczna szko∏a nr 109
na Przygodnej to istna kuênia talentów, tym
razem sportowo-tanecznych. O wielu by∏o
i jest g∏oÊno, o jednym z nich czytaliÊmy niedawno (WWS nr 83/2018), a teraz znowu
sukces i kolejny talent.
Tym razem chodzi o zdolnà i utalentowanà
uczennic´ klasy 3B – Oliwi´ TrzeÊniewskà, która
wraz ze swojà grupà tanecznà Luzik1 wywalczy∏a I miejsce i zdoby∏a tytu∏ mistrza Polski w kategorii Formacje Disco Dance do lat 11. Sukces ten
jest równoznaczny z powo∏aniem do kadry narodowej. Oznacza to, ˝e Oliwia b´dzie reprezentowaç Polsk´ na mistrzostwach Europy i Êwiata.
A wszystko to wydarzy∏o si´ 10 marca podczas
Mistrzostw Polski IDO.
– Oliwia jest jednà z naszych najbardziej utalentowanych zawodniczek – twierdzi Pawe∏ Wasilewski, dyrektor ds. sportu Egurrola Dance Studio.

Swojà pasj´ i taneczny
talent dziewczynka rozwija od 3. roku ˝ycia, trenujàc a˝ cztery razy w tygodniu! Taƒczy, bo lubi ruch.
Widaç to prawie na ka˝dej
przerwie. Jako drugoklasistka wraz z kole˝ankami
prowadzi∏a w naszej szkole muzyczne przerwy –
przygotowany
przez
dziewczynki uk∏ad naÊladowali wszyscy uczniowie, od najm∏odszych po
najstarszych.
„Dzi´ki przynale˝noÊci
do zespo∏u mam mo˝liwoÊç prze˝ycia niezapomnianych chwil podczas wyjazdów turniejowych
i obozów treningowych” – to sà s∏owa Oliwki.

Oliwka czerpie z taƒca du˝o radoÊci i pozytywnej energii, a przy
tym lubi wyzwania. Widaç to po
kolejnych sukcesach. W 2017 r.
zdoby∏a 3 miejsce Mistrzostw
Polski federacji WADF z zespo∏em
Luzik2. We wrzeÊniu 2017 r. dosta∏a si´ do flagowej grupy do lat
11, jakà jest Luzik1, i teraz zdoby∏a mistrzostwo Polski. W tym roku
oprócz zwyci´stwa w Mistrzostwach Polski zdoby∏a wraz z Luzikiem1 I miejsce na VII Ogólnopolskim Turnieju Taƒca Nowoczesnego w Choceniu i I miejsce na
XIX Festiwalu Taƒca o Puchar Kujaw i Pomorza – Bia∏e B∏ota 2018.
Jej najwi´kszym tanecznym
marzeniem jest zdobycie tytu∏u
mistrza Êwiata. B´dziemy trzymaç
kciuki!!!
Sylwia Galiƒska

REKL AMA

MONTAŻ
OGRODZEŃ:
• PANEL
• SIATKA
• PALISADA
ROMBUD
tel. 500-184-813, 500-184-810
info.rombud@gmail.com
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WAWERSKIE

WWW.MEBLESOSNOWE.EU
REALIZUJEMY
INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA
ŁÓŻKA ● MATERACE ● SZAFY ● KOMODY
BIURKA ● WITRYNY ● STOŁY ● KRZESŁA
MŁODZIEŻOWE ● ZESTAWY ● I INNE

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)

MONTAŻ SPRZEDAŻ

tel.: 884 864 592

tel./fax 22 815 35 98
meble@meblesosnowe.eu

w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
ul. Czarnołęcka 25
Warszawa-Międzylesie
• pow. 60 – 80 m2 już od 7040 zł/m2
• mieszkania na parterze z własnymi
ogródkami
• mieszkania na piętrze z przestronnym
poddaszem
• w pobliżu pełna infrastruktura
społeczna i świetny dojazd
do centrum
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