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WAWERS K IE

Folkowe 10-lecie „Chaty z pomys∏ami”
2
czerwca park przy aniƒskim koÊciele
mieni∏ si´ kolorami i rozbrzmiewa∏ muzykà z okazji okràg∏ego jubileuszu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjació∏ Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym „Chata z pomys∏ami”. Pod wielkim namiotem zwanym Jurtà
Muzykantów przez ca∏e popo∏udnie a˝
do wieczora ciàgle coÊ si´ dzia∏o! Najpierw
Janusz Prusinowski Trio wraz z Kajà Prusinowskà porwali dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych do taƒca, klaskania i tupania w rytm
mazurków i oberków. Zabawy bardziej
i mniej znane wspaniale integrowa∏y goÊci
wydarzenia i gospodarzy, którymi w tym

dniu byli nie tylko pracownicy, ale i wychowankowie Chaty. W∏aÊnie ci ostatni „przej´li pa∏eczk´” po Trio. Zespó∏ Tikaua Band
pod wodzà multiinstrumentalisty Gwidona
Cybulskiego da∏ koncert w∏asnych kompo-

zycji, które w dynamiczny
sposób ∏àczà afrykaƒskie
brzmienia – wydobywane
z etnicznych instrumentów, takich jak balafon,
djembe, digeridoo czy
udu, z polskimi tekstami,
pisanymi wspólnie przez
zespó∏. Po koncercie zaÊ
odby∏o si´ przedstawienie
w wykonaniu dzia∏ajàcego
w Chacie Teatru Klamra.

☛

Choç Jurta by∏a g∏ównà atrakcjà festynu,
dooko∏a niej tak˝e wiele si´ dzia∏o – warsztaty ceramiczne, filcowania i robienia bi˝uterii skupi∏y wielu ch´tnych, a jeÊli komuÊ
zaburcza∏o w brzuchu, móg∏ posiliç si´ strogonowem, pizzà i s∏odkimi przekàskami. Jak
na urodziny przysta∏o, by∏ oczywiÊcie pyszny
tort, sk∏adanie ˝yczeƒ, a tak˝e wypuszczenie
tych najbardziej osobistych pragnieƒ dzieci
w niebo – pod postacià kolorowych balonów z karteczkami. OczywiÊcie muzyka nie
przestawa∏a graç! Kapela Jacka i Alicji Ha∏asów akompaniowa∏a Êwi´towaniu, wieczorem rozpoczynajàc bogatà w taƒce korowodowe zabaw´ tanecznà. Etnicznie, ludowo,
radoÊnie i z ogromnà dawkà ciep∏a i serdecznoÊci – tak by∏o tego dnia przed dawnym kinem „Wrzos”. „Chacie z pomys∏ami”
gratulujemy 10 lat wspania∏ej dzia∏alnoÊci
i ˝yczymy, by kolejne lata by∏y równie obfite
w sukcesy i uÊmiechy!
Hanna Kowalska
fot. Marta Babiuch
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Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
program pomostowy – szczegó∏owe informacje

■

Program ten obowiàzywaç b´dzie od 1 lipca 2013 r., najdalej do 31 stycznia 2014 r.

■

Co powinien zrobiç mieszkaniec domu
wielorodzinnego?
■

Poinformowaç zarzàd nieruchomoÊci, w której mieszka
(wspólnot´ lub spó∏dzielni´ mieszkaniowà), np. w formie pisemnego oÊwiadczenia, o liczbie osób zamieszkujàcych w mieszkaniu.
Dane nale˝y uaktualniaç niezw∏ocznie po ka˝dej zaistnia∏ej zmianie. Nale˝y pami´taç, ˝e podanie nieprawdziwych
informacji mo˝e spowodowaç konsekwencje prawne.
■ Wnosiç op∏at´. Mieszkaƒcy nieruchomoÊci wielolokalowych uiszczajà nast´pujàce miesi´czne stawki op∏at:

■

Aktualizowaç deklaracje zgodnie z przekazywanymi
przez mieszkaƒców danymi.
■ Umo˝liwiç odbiór odpadów.

Co powinien zrobiç zarzàdca, w∏aÊciciel
domu jednorodzinnego?
■

Wype∏niç i z∏o˝yç deklaracj´:
- Wybraç druk D-ZJ. Deklaracje sà dost´pne w Wydzia∏ach Obs∏ugi Mieszkaƒców ka˝dej dzielnicy,
a tak˝e na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.
- Zdecydowaç o sposobie zbierania (segregowania)
odpadów.
- Czytelnie wype∏niç jasne pola deklaracji. Obliczyç
miesi´cznà op∏at´ zale˝nà od sposobu zbiórki (selektywnie albo nieselektywnie) i wielkoÊci gospodarstwa domowego. Gdy w domu wydzielono dwa
lokale, wówczas ich w∏aÊciciele sk∏adajà oddzielne
deklaracje i p∏acà po∏ow´ stawki podstawowej. JeÊli w domu nikt nie mieszka, op∏ata wynosi zero.
Mieszkaƒcy domów jednorodzinnych uiszczajà nast´pujàce stawki op∏at:

■

Stawki za odpady niesegregowane sà wy˝sze o 20%.
■ Z∏o˝yç deklaracj´ w urz´dzie dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby albo wys∏aç jà listem
poleconym do 19 lipca 2013 r.

Dzielnica niebezpiecznych dróg
Wawer by∏ przedostatnià
dzielnicà Warszawy, w której odby∏a si´ debata poÊwi´cona bezpieczeƒstwu
w ramach cyklu spotkaƒ
z rzàdowego programu „Razem bezpieczniej”. 6 czerwca w sali widowiskowej
w Centrum Zdrowia Dziecka
z mieszkaƒcami Wawra spotkali si´: wojewoda
mazowiecki Jacek Koz∏owski, prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz, burmistrz dzielnicy Wawer Jolanta Koczorowska, dyrektor Biura Bezpie-

Co powinien zrobiç zarzàdca, w∏aÊciciel
nieruchomoÊci u˝ytkowej?
Wype∏niç i z∏o˝yç deklaracj´:
- Wybraç druk D-M albo D-N. Deklaracje sà dost´pne
w Wydzia∏ach Obs∏ugi Mieszkaƒców ka˝dej dzielnicy,
a tak˝e na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.
- Zdecydowaç o sposobie zbierania (segregowania)
odpadów.
- Czytelnie wype∏niç jasne pola deklaracji. Obliczyç
miesi´cznà op∏at´ zale˝nà od sposobu zbiórki (selektywnie albo nieselektywnie), pojemnoÊci stosowanych pojemników i wymaganej liczby opró˝nieƒ
tych pojemników w miesiàcu.
Za jednorazowe opró˝nienie pojemnika Êmieci posegregowanych o pojemnoÊci:
120 l – 15 z∏, 660 l – 37 z∏, 1100 l – 45 z∏,
240 l – 19 z∏, 770 l – 40 z∏, 3500 l – 152 z∏.
Ka˝de dodatkowe rozpocz´te 1000 l do odebrania
powi´kszy op∏at´ o 40 z∏. Stawki za odpady niesegregowane sà wy˝sze o ok. 40%.
- Z∏o˝yç deklaracj´ w urz´dzie dzielnicy zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby albo wys∏aç jà listem
poleconym do 19 lipca 2013 r.
- Zachowaç kopi´ deklaracji. Kopia mo˝e byç potrzebna podczas kontroli przeprowadzanej przez urzàd.

Jak wnosiç op∏at´. Op∏at´ za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszczamy do 28 dnia ka˝dego miesiàca,
a w lipcu 2013 r. do 29 dnia miesiàca. Numery kont, na które nale˝y dokonywaç wp∏at, sà udost´pnione na stronach
internetowych urz´du oraz w urz´dach dzielnic. P∏atnoÊci
mo˝na wykonaç przelewem, kartà lub gotówkà w kasach
urz´dów dzielnic, w wybranych placówkach pocztowych
oraz w oddzia∏ach banku Citi Handlowy – bez prowizji.

Co powinien zrobiç zarzàd wspólnoty
lub spó∏dzielni?
Zbieraç informacje od swoich mieszkaƒców, dotyczàce
liczby osób zamieszkujàcych w mieszkaniach oraz sposobu zbierania odpadów (selektywnie albo nieselektywnie).
■ Z∏o˝yç deklaracje do 19 lipca 2013 r. o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomoÊci, którymi zarzàdza.
■ Wnosiç op∏at´ do urz´du za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomoÊci b´dàcych we w∏adaniu
wspólnoty bàdê spó∏dzielni do 28 dnia ka˝dego miesiàca, w lipcu 2013 r. do 29 dnia miesiàca.

Zachowaç kopi´ deklaracji. Kopia deklaracji mo˝e byç potrzebna podczas kontroli przeprowadzanej przez urzàd.

czeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego Ewa Gawor
oraz przedstawiciele policji i stra˝y miejskiej. Frekwencja nie by∏a zbyt du˝a, choç niekoniecznie
musia∏a wynikaç z braku zainteresowania tym zagadnieniem. Przed tà sto∏ecznà debatà bowiem
mieszkaƒcy poszczególnych osiedli Wawra mieli
ju˝ okazj´ do dialogu o bolàczkach naszej okolicy
na spotkaniach z w∏adzami dzielnicy w ramach cyklu debat „Wawer – dodaj do ulubionych”.
Na czwartkowej debacie Burmistrz Wawra za najwi´ksze problemy dzielnicy uzna∏a zagro˝enia drogowe oraz podtopieniowe, co w du˝ej mierze pokrywa∏o si´ z tematami, o jakich chcieli rozmawiaç miesz-

Wi´cej informacji: infolinia 800 70 70 47,
www.czysta.um.warszawa.pl
Na podstawie informacji Urz´du
m.st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2013 r.

kaƒcy. Powróci∏a kwestia wcià˝ bardzo niebezpiecznej ulicy Mrówczej, ale te˝ braku chodników przy ulicach i nadmiernej pr´dkoÊci samochodów, na którà
sposobem niekoniecznie muszà byç fotoradary (tu
mieszkaƒcy byli podzieleni w opiniach co do ich liczby – wystarczajàcej lub nie – w naszej dzielnicy).
Chocia˝ statystycznie co czwarty mieszkaniec
Wawra nie czuje si´ bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, otwartoÊç w∏adz miejskich i dzielnicowych na rozmowy na ten temat z samymi
mieszkaƒcami dobrze rokuje na przysz∏oÊç. Wyraênie wyczuwalna by∏a ch´ç wybadania realnych potrzeb mieszkaƒców i nast´pnie wspólnego rozwiàzywania problemów w ka˝dym aspekcie wielowarstwowego zagadnienia, jakim jest bezpieczeƒstwo.
Hanna Kowalska

W a w e r s k i e W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e – pismo mieszkaƒców dzielnicy Wawer i okolic
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Czerwiec w Radzie Dzielnicy Wawer
Na czerwcowej sesji Rady
Dzielnicy jedynym merytorycznym punktem omawianym
przez radnych by∏y zmiany bud˝etowe w bud˝ecie dzielnicy.
Pierwszà z nich by∏o zwi´kszenie dochodów dzielnicy o ponad 440 tys. z∏otych. Kwota ta
stanowi wp∏yw z tytu∏u gwarancji za nienale˝yte usuni´cie bàdê nieusuni´cie
przez wykonawc´ usterek i wad wykrytych na krytej
p∏ywalni w Aninie. Druga zmiana to dokonanie przeniesieƒ pomi´dzy dzia∏ami na kwot´ 171 tys. z∏otych. Po dokonaniu zmian bud˝et dzielnicy na obecny rok zwi´kszy∏ si´ do 175 mln 640 tys. z∏otych.
W dzielnicy trwa praca nad przygotowywaniem
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany te wprowadzajà porzàdek architektoniczny – mówià, co, gdzie i w jaki sposób mo˝na budowaç na dzia∏kach oraz okreÊlajà przebieg przysz∏ych szlaków komunikacyjnych. Przygotowanie
planu polega na szczegó∏owym okreÊleniu warunków zabudowy dla ka˝dej z dzia∏ek z obszaru planu.
W przypadku gdy ma byç dopuszczona zabudowa
na terenie zalesionym, wykonuje si´ tzw. odlesienie
dzia∏ki – zmian´ przeznaczenia dzia∏ki z leÊnej na bu-

dowlanà. Po dokonaniu tych czynnoÊci nast´puje
wy∏o˝enie planu do publicznego wglàdu. Ka˝dy
z mieszkaƒców ma prawo na tym etapie wnieÊç
do planu swoje uwagi. Po wy∏o˝eniu i rozpatrzeniu
uwag trwa przygotowanie planu do uchwalenia.
Po uchwaleniu przez Rad´ Dzielnicy, a nast´pnie Rad´ Warszawy plan miejscowy staje si´ prawem wià˝àcym wszystkich chcàcych rozpoczàç budow´.
Wed∏ug informacji przygotowanej przez delegatur´ Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, na terenie dzielnicy Wawer obowiàzuje dziewi´ç miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Sà to: plan cmentarza przy ul. Korkowej, plan terenu przy ul. Przewodowej, plan obszaru Centrum Falenicy-Zachód, plan obszaru Falenicy-Wschód, plan obszaru Centrum RadoÊci, plan
RadoÊci po wschodniej i zachodniej stronie ul. Patriotów, plan osiedla Kolonia Borków Zagóêdê, plan
osiedla Anin, plan okolic w´z∏a Marsa-P∏owiecka.
Ponadto, w toku prac planistycznych jest kolejnych 13 planów. Najd∏u˝ej trwa przygotowywanie
planu dla osiedla WiÊniowa Góra. Prace nad planem
rozpocz´to ju˝ w 1994 roku. Na szcz´Êcie jeszcze
w tym roku plan ma zostaç uchwalony. Poza tym
trwajà prace nad planami: rejonu ul. Zwoleƒskiej
– przewiduje si´ uchwalenie planu jesienià tego ro-

Zmiany w komunikacji kolejowej na czas wakacji
W zwiàzku z pracami prowadzonymi przez Polskie Linie Kolejowe, w dniach 29.06–01.09 br.,
b´dzie zamkni´ta podmiejska linia Êrednicowa
na odcinku od Warszawy Zachodniej do Warszawy Wschodniej. Z tego powodu Szybka Kolej
Miejska i Koleje Mazowieckie do wrzeÊnia b´dà
jeêdzi∏y inaczej.
W czasie zamkni´cia dopuszczony jest jedynie
ruch wahad∏owy na odcinku Warszawa Zachodnia
– Warszawa ÂródmieÊcie. Pociàgi kursujà zasadniczo po torach dalekobie˝nych. Wi´kszoÊç pociàgów
SKM i KM doje˝d˝a tylko do Dworca Zachodniego
i Dworca Wschodniego. Przez Dworzec Centralny
kursujà jedynie wybrane pociàgi KM (w tym pociàgi linii lotniskowej KML).
Zmiany w kursowaniu pociàgów SKM
Linia S1 jest podzielona na trzy linie:
S1 – kursujàcà na odcinku Warszawa ÂródmieÊcie
– Warszawa Ursus,
S10 – kursujàcà na odcinku Warszawa Wschodnia
– Otwock i
S11 – kursujàcà uzupe∏niajàco na odcinku Warszawa Zachodnia – Pruszków.
Linia S2 zosta∏a podzielona na dwie linie:
S2 – kursujàcà mi´dzy Lotniskiem Chopina
a Dworcem ÂródmieÊcie (w tym 2 kursy skrócone tylko do odcinka Warszawa ÂródmieÊcie –
Warszawa Zachodnia) i
S20 – kursujàcà na odcinku Warszawa Wschodnia
– Sulejówek Mi∏osna.
Linie S1 i S2 stanowià po∏àczenia wahad∏owe
mi´dzy Dworcem Zachodnim a Dworcem ÂródmieÊcie. Ka˝da z tych linii kursuje osobnym torem
(S1 po torze po∏udniowym, S2 po torze pó∏nocnym)
co ok. 30–40 minut.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Pociàgi z Dworca Wschodniego odje˝d˝ajà z peronu 6 (pociàgi rozpoczynajàce bieg na stacji W-WA
WSCHODNIA w kierunku stacji OTWOCK i D¢BLIN,
w tym linia S10) oraz 7 (pociàgi rozpoczynajàce
bieg na stacji W-WA WSCHODNIA w kierunku stacji
SULEJÓWEK MI¸OSNA, MI¡SK MAZOWIECKI, SIEDLCE, w tym linia S20).
A z Dworca Zachodniego z peronu 2 (pociàgi
wahad∏owe – linie S1 i S2 do stacji W-WA ÂRÓDMIEÂCIE) oraz 3 (pociàgi wahad∏owe linii S2 do stacji W-WA LOTNISKO CHOPINA i pociàgi wahad∏owe
linii S1 do stacji W-WA URSUS – uwaga, wyjàtkowo
pociàg mo˝e zostaç podstawiony na peron 4 dlatego prosimy o uwa˝ne s∏uchanie komunikatów).
Zast´pcza komunikacja tramwajowa
Pasa˝erowie pociàgów mogà korzystaç z regularnych linii tramwajowych, których trasy pokrywajà si´ z linià Êrednicowà, czyli: 7, 8, 9, 22 i 24.
Mi´dzy Dworcem Wschodnim a pl. Zawiszy, uruchomione zosta∏y tak˝e dwie nowe linie tramwajowe: 45 i 77.
Linia 77 kursuje na trasie: BANACHA – Grójecka
– Al. Jerozolimskie – al. Zieleniecka – Kijowska – DWORZEC WSCHODNI. Tramwaje podje˝d˝ajà na przystanki
co 10 minut w godz. szczytu, co 15 minut poza szczytem i w soboty, a co 20 minut w dni Êwiàteczne.
Linia 45 dodatkowo wzmacnia komunikacj´
w ciàgu al. Jerozolimskich, ale tylko w dni powszednie w godzinach szczytu. Kursuje z cz´stotliwoÊcià
co 10 min. na trasie: WIATRACZNA – Al. Jerozolimskie – Grójecka – PL. NARUTOWICZA.
Zawieszone za to zosta∏o kursowanie linii 25.
Zast´pcza komunikacja autobusowa
Pasa˝erowie majà równie˝ do dyspozycji regularne linie autobusowe, które kursujà wzd∏u˝ linii Êrednicowej: 117, 127, 128, 158, 175, 517 i 521.

ku; plan obszaru Kuligów – projekt planu jest
w uzgodnieniu w urz´dach poza dzielnicà; plan
osiedla Aleksandrów – projekt planu jest po uzgodnieniach, w trakcie sporzàdzania wniosku o tzw. odlesienie terenów leÊnych przeznaczonych pod zabudow´; plan obszaru Zbójna Góra w rejonie ul. Fromborskiej – projekt planu jest po wy∏o˝eniu do publicznego wglàdu, w trakcie odlesienia; plan obszaru Zbójna Góra w rejonie ul. Sztygarów – projekt
planu po uzgodnieniu i opiniowaniu, przygotowywany do wy∏o˝enia; plan osiedla Las – gotowy do
wy∏o˝enia, które prawdopodobnie nastàpi na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia tego roku; plan rejonu
Borkowa – w trakcie rozpatrywania uwag po publicznym wy∏o˝eniu – plan mo˝e zostaç uchwalony
na jesieni tego roku; plan osiedla Sadul – w trakcie
procedury odlesienia jednej dzia∏ki; plan Marysina
Wawerskiego – projekt jest po uzgodnieniach,
obecnie w trakcie procedury odlesienia jednej dzia∏ki; plan obszaru Mi´dzylesia w rejonie ul. Hafciarskiej – plan w procedurze odwo∏awczej po wydaniu
ponownej odmownej decyzji na zmian´ przeznaczenia gruntów leÊnych na cele nieleÊne; plan obszaru
Falenica-Wschód cz´Êç II – projekt planu po uzgodnieniach, obecnie w odlesieniu dzia∏ek; plan obszaru B∏ota – po wykonaniu ekofizjografii i inwentaryzacji urbanistycznej.

Marcin Kurpios

Radny Dzielnicy Wawer
Uruchomiona zosta∏a nowa linia 313, kursujàca
w dni powszednie w godzinach szczytu z Dworca
Wschodniego do centrum Warszawy. Autobusy tej
linii odje˝d˝ajà z p´tli od strony ul. Lubelskiej. Linia
kursuje z cz´stotliwoÊcià co 10 min. na trasie: DW.
WSCHODNI (Lubelska) – Skaryszewska – Targowa
– K∏opotowskiego – Jagielloƒska – al. SolidarnoÊci
– Marsza∏kowska – pl. Konstytucji – Waryƒskiego
– METRO POLITECHNIKA.
Zmieniona zosta∏a tak˝e trasa linii zast´pczej ZS1.
Jej nowa trasa prowadzi ulicami: PKP PRUSZKÓW –
Sienkiewicza – Powstaƒców – al. Wojska Polskiego
– Bohaterów Warszawy – Warszawska – Keniga
– Wojciechowskiego – Traktorzystów – URSUS-RATUSZ. Dzi´ki temu pasa˝erowie z Pruszkowa i Piastowa mogà dojechaç do pociàgu SKM linii S1.
Honorowanie biletów
Utrzymane zostajà wszystkie zasady zwiàzane
z honorowaniem biletów obowiàzujàce w czasie
budowy przystanku Ursus Niedêwiadek.
■ Bilety ZTM i KM honorowane sà w pociàgach
PKP IC oraz Przewozów Regionalnych na odcinku
W-wa Zach. – W-wa Wsch.
■ Bilety ZTM sà honorowane w pociàgach KM kursujàcych mi´dzy stacjami W-wa Zach. – W-wa
Wsch. przez W-w´ Centralnà.
■ W przypadku korzystania z przejazdów ∏àczonych
obejmujàcych skrócone linie SKM, bilet jednorazowy
skasowany w jednym ze Êrodków transportu zachowuje wa˝noÊç w pozosta∏ych Êrodkach transportu,
których trasa pokrywa si´ z przebiegiem linii (dotyczy
to równie˝ pociàgów KM, PKP IC oraz Przewozów Reg. na odcinku W-wa Zach. – W-wa Wsch.).
■ Bilety KM sà honorowane w wahad∏owych pociàgach SKM linii S1, S2 i S11 na ca∏ej trasie, a tak˝e
w autobusach i tramwajach, których trasy pokrywajà
si´ z odcinkiem linii Êrednicowej W-wa Wsch. – Zach.
oraz w autobusach linii 313 na ca∏ej trasie.
■

ZTM
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 Listy do redakcji
Od 13 lat jesteÊmy mieszkaƒcami Marysina
Wawerskiego. Mój 15-letni syn, Alek, dwa tygodnie temu postanowi∏ pojechaç do szko∏y (Gimnazjum im. Staszica) pociàgiem, ale poniewa˝
do stacji mamy daleko, na stacj´ Warszawa Wawer dosta∏ si´ rowerem i zostawi∏ go na parkingu „Parkuj i jedê”. Jakie˝ by∏o jego zdumienie,
gdy po po∏udniu okaza∏o si´, ˝e roweru nie ma,
zosta∏a tylko przeci´ta linka, którà rower by∏
przypi´ty do stojaka.
Spraw´ zg∏osiliÊmy na Policj´, ale ta w∏aÊnie
jà umorzy∏a „z powodu niewykrycia sprawcy”.
Z rozmów dowiedzieliÊmy si´ przy okazji, ˝e zarówno ten parking, jak i sàsiadujàcy z nim przy
stacji Warszawa Anin od stycznia br. nie jest
chroniony przez Agencj´ Ochrony, bo ZTM rozwiàza∏ z nià umow´, a od kwietnia br. nie jest
tak˝e monitorowany, no i nie ma swojego gospodarza, jak to jeszcze mia∏o miejsce w ub.r.,
kiedy to przez ca∏y dzieƒ siedzia∏ on w ma∏ym
budynku gospodarczym zapewniajàc mnie, bo
go o to kiedyÊ zapyta∏em, ˝e „tu jeszcze nikt nigdy niczego nie ukrad∏”. I zapewne dlatego
przez ostatnie 2 miesiàce wyparowa∏o z niego
kilkanaÊcie rowerów, co dowodzi, ˝e z∏odzieje
szybciej si´ o tym dowiedzieli ni˝ pasa˝erowie.
No có˝, mój e-mail do ZTM w sprawie udost´pnienia monitoringów pozosta∏ bez odpowiedzi, jak równie˝ sugestia, ˝eby poinformowaç
pasa˝erów o zmianach, jakie zasz∏y w ostatnim
czasie w zakresie ochrony obu parkingów. I tak
nadal wisi na nich informacja, jaka Agencja je
chroni (chocia˝ od dawna nie chroni) oraz ˝e jest

monitorowany (chocia˝ nie jest). W po∏àczeniu
z informacjà, ˝e ZTM nie odpowiada za pozostawione na parkingu mienie, to wr´cz idealna sugestia dla z∏odziei, ˝e tu w∏aÊnie ∏atwo i bez konsekwencji mo˝na „zaopatrzyç si´” w rower.
A dodatkowo sprzyja temu zadaszenie parkingu
przeznaczonego w∏aÊnie na bicykle, które jest
w kszta∏cie po∏owy powierzchni bocznej walca
i jak ktoÊ chce ukraÊç rower, to z zewnàtrz Parkingu ani nie widaç co robi, ani jak wyglàda, bo
wystajà mu tylko nogi. JeÊli ZTM nie jest w stanie zadbaç o parking rowerowy, to mo˝e by go
zamknàç? Ewentualnie postawiç tablic´:
„Pasa˝erze, zastanów si´ zanim pochopnie
powierzysz ZTM swój rower!
Tu kradnà je na pot´g´, bo ani ich nikt
nie chroni, ani nie monitoruje.
Okradziony”
(dane osobowe
tylko do wiadomoÊci redakcji)
Bardzo nam przykro z powodu zaistnia∏ej sytuacji – to pierwszy tego typu przypadek na tym
parkingu. Jako zarzàdca parkingów dzia∏ajàcych
w systemie „Parkuj i Jedê” (P+R) dok∏adamy
wszelkich staraƒ, ˝eby zapewniç bezpieczeƒstwo mieniu pozostawionemu na terenie naszych obiektów. Niestety, forma ochrony zale˝y
od Êrodków bud˝etowych, które otrzymujemy.
Ze wzgl´du na kryzys i ci´cia bud˝etowe nie mamy mo˝liwoÊci zapewnienia ca∏odobowej ochrony wszystkich obiektów P+R przez patrole piesze. Zdecydowana wi´kszoÊç parkingów jest wy-

Pi∏karski BILANS
( n i e d l a k s i ´ g o w y c h ☺))
Kolejny pi∏karski sezon
w PKS RadoÊç ju˝ za nami. Nasuwa si´ pokusa, by
rachowaç, podliczaç, sumowaç: bramki strzelone, braki stracone, liczb´ pucharów i miejsca w rankingach.
Matematycznie b´dzie jasno i przejrzyÊcie. Ksi´gowo suma strzelonych i straconych bramek

w poszczególnych tabelach b´dzie si´ zawsze
bilansowa∏a. Sami pi∏karze te˝ zapewne robià
w∏asny rachunek pi∏karskich osiàgni´ç i post´pów w pi∏karskim rzemioÊle. Co b´dzie liczy∏
sztab szkoleniowy w czasie wakacyjnej przerwy? Byç mo˝e liczb´ dni do kolejnego otwarcia
sezonu, tak jak w wojsku, odcinajàc kolejne odcinki metra krawieckiego. Wszystko po to, aby
w nowym sezonie
wdro˝yç kolejne çwiczenia treningowe,
nowe taktyki i ustawienia graczy.
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
Nikt jednak nie poliadresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
czy dzikich taƒców ralub od naszego przedstawiciela handlowego:
doÊci ma murawie bo-

REKLAMA
Konrad Skorupka – 607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl

Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach:
•
•
•
•
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Weso∏a – Konrad Skorupka, kontakt powy˝ej
Grochów – Micha∏ Wituszyƒski, tel. 607-288-348
Saska K´pa – Artur Pawlak, tel. 605-297-200
Goc∏aw – Micha∏ Wituszyƒski, tel. 607-288-348

posa˝ona w system monitoringu wizyjnego
(dzi´ki któremu uda∏o si´ zatrzymaç jednego ze
z∏odziei), a patrole – kilka razy w ciàgu doby,
w ró˝nych odst´pach czasowych – sprawdzajà
ka˝dy z wyznaczonych obiektów. Dodatkowo jeden z patroli jest gotowy do interwencji przez 24
godziny na dob´, natychmiast po odebraniu sygna∏u o wtargni´ciu na teren obiektu lub
po otrzymaniu wezwania od pracownika ZTM.
Niestety, nawet przy tak rozbudowanym systemie nadzoru, nie jesteÊmy w stanie zapewniç 100-procentowego bezpieczeƒstwa wszystkim pojazdom pozostawionym na parkingach
(stosowna informacja znajduje si´ na tablicach
informacyjnych na terenie obiektu oraz w regulaminie (§1 ust. 2) i na stronie internetowej:
www.ztm.waw.pl).
Odnoszàc si´ do zarzutów, informujemy, ˝e
na terenie parkingu P+R Wawer SKM jest zamontowany system monitoringu, przez wi´kszà
cz´Êç dnia przebywa tam jeden z pracowników
obs∏ugi, prowadzony jest równie˝ nadzór wizyjny obiektu, a w ciàgu dnia patrolujà go dodatkowo patrole interwencyjne. Funkcjonujàce
zadaszenia zapewniajà os∏on´ rowerów przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
25.06.2013 r. udzieliliÊmy informacji poszkodowanemu, w której potwierdziliÊmy fakt zabezpieczenia nagrania z monitoringu, jednak z uwagi na obowiàzujàce procedury mo˝emy je udost´pniç jedynie na wniosek organów Êcigania
(jeszcze nie otrzymaliÊmy takiego wniosku).
Konrad Klimczak,
Zarzàd Transportu Miejskiego

iska, ∏ez otartych przez wzruszonych rodziców,
s∏ów pochwa∏ i cierpkiej nagany trenera, czu∏ych
uÊcisków i st∏uczonych kolan; radosnych wiwatów i okrzyków rozpaczy, trudu i si∏y, zabawy
i frajdy... Mo˝na si´ zastanowiç, po co liczyç to, co
jest niepoliczalne. Czy ktokolwiek z nas by∏by
zdolny do okreÊlenia liczby w∏asnych wzruszeƒ
w ostatnim roku? Zapewne nie. Tego nikt przecie˝
nie liczy. Tym si´ po prostu ˝yje, tym si´ oddycha.
Nie liczmy zatem tego. Nie liczmy nawet na to, ˝e
b´dzie lepiej. Liczmy sami na siebie, a nasze dru˝yny niech liczà, ˝e w kolejnym sezonie uda im si´
podnieÊç poprzeczk´ jeszcze wy˝ej.
Pozostaje do liczenia tylko jedna istotna rzecz: bud˝et klubu. Trzymajmy kciuki za to,
aby by∏ na tyle du˝y, by pozwoli∏ klubowi rozwijaç si´ zarówno pod wzgl´dem pi∏karskim, jak
i organizacyjnym.
Przy okazji ˝yczymy wszystkim fantastycznych
i aktywnych sportowo wakacji.

Monika Goss-Bogacz
PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

Faktura VAT

☎ 606-808-358
• WYSOKOCIÂNIENIOWE MYCIE ELEWACJI
• ALPINISTYCZNE MYCIE OKIEN
• NAPRAWA ORAZ CZYSZCZENIE RYNIEN
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Kompleks boisk sportowych
przy Skalnicowej ju˝ otwarty
Wiosna i lato sprzyjajà licznym inwestycjom i projektom. Doskona∏ym tego przyk∏adem jest nowy kompleks boisk sportowych
przy ulicy Skalnicowej w osiedlu NadwiÊle,
otwarty w dniu 16 czerwca br.
Kompleks sk∏adajàcy si´ z boiska do pi∏ki
no˝nej ze sztucznà nawierzchnià o wymiarach
30 na 60 m, boiska do koszykówki z nawierzchnià poliuretanowà o wymiarach 30 na 19 m
i placu zabaw o powierzchni 400 m2 zosta∏
hucznie otwarty. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏
nie tylko przedstawiciele naszej dzielnicy,
na czele z panià burmistrz Jolantà Koczorowskà, ale tak˝e pos∏owie na Sejm RP – Leszek Jastrz´bski, Cezary Kucharski i Marcin Kierwiƒski.
Przybyli na imprez´ goÊcie strza∏ami na bramk´
dokonali aktu otwarcia inwestycji znajdujàcej
si´ przy ulicy Skalnicowej.

zespo∏ów „Rokendrolki” i „Rokendrolki bis” z Klubu Kultury „Zastów” oraz Kasi CieÊlak i zespo∏u
„Kolorowe Nutki” z Klubu Kultury „RadoÊç”. Natomiast ch∏opcy z Warszawskiej Akademii Karate

UroczystoÊç otwarcia kompleksu sportowego
mia∏a charakter rodzinnego pikniku. Na boiskach
rywalizowa∏y ze sobà dzieci, m∏odzie˝, a tak˝e
doroÊli: samorzàdowcy z Wawra rozegrali mecz
z dru˝ynà wawerskiej Policji. Na zakoƒczenie zaÊ
zmierzy∏y si´ kobiece dru˝yny: AZS Uniwersytet
Warszawski i UKS „Marysin Wawerski”. Imprez´
wzbogaci∏y wyst´py artystyczne w wykonaniu

Ostatni turniej Tenis 10 przed wakacjami
W niedziel´ 9 czerwca odby∏ si´ ostatni przedwakacyjny
turniej Tenis 10 z cyklu Summer Break Cup. Tego dnia nad ca∏à Warszawà szala∏y groêne burze i ulewy, które zamienia∏y
niektóre ulice w rzeki, wi´c organizacja turnieju sta∏a pod du˝ym znakiem zapytania. Ca∏e szcz´Êcie ciemne chmury nie odstraszy∏y ma∏ych zawodników, którzy rywalizowali na korcie do godziny 13. Równie˝ tym razem
oprócz tradycyjnych kategorii zorganizowana zosta∏a tenisowa talentiada sprawnoÊciowa dla najm∏odszych uczestników. Kategoria
czerwona wystartowa∏a na naszej
klubowej halce, która zda∏a egzamin na szóstk´. Muzyczka dodawa∏a zawodnikom energii i animuszu, a po zmaganiach turniejowych wszyscy odpoczywali pod parasolkami
z grillem i fina∏em Rolland Garros w tle. Zwyci´zcy jak zwykle wrócili
do domu z pucharami i nagrodami. Zdj´cia i szczegó∏owe wyniki turnieju
na naszej stronie www.tenisbreak.pl – tam równie˝ mo˝na Êledziç, jak powstaje u nas nowy superkort do minitenisa!

Tradycyjnego zaprezentowali pokaz sztuki walki.
Na przyby∏ych goÊci czeka∏a równie˝ s∏odka niespodzianka. Tortem otrzymanym od mieszkaƒców osiedla cz´stowa∏ Pan Leszek Baraniewski
– Przewodniczàcy Rady Osiedla NadwiÊle.
Budowa boisk i placu zabaw znajdujàcych si´
przy ul. Skalnicowej (róg Traktu Lubelskiego) poch∏on´∏a ponad 1 mln z∏otych. W sierpniu i we
wrzeÊniu kompleks zostanie wyposa˝ony
w sztuczne oÊwietlenie.
Olga ¸´cka
na podstawie materia∏ów Urz´du
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
fot. Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Magda Szmyd

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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23. turniej tenisowy „RadoÊç Open” – czasem s∏oƒce, czasem deszcz
W przedostatni weekend czerwca Uczniowski Klub
Tenisowy RadoÊç 90 zorganizowa∏ coroczny turniej
dla amatorów „RadoÊç Open”. W tym roku odby∏a si´
23. edycja tej imprezy. Po raz drugi w historii swój
turniej mia∏y równie˝ panie. Zawodnicy UKT RadoÊç 90 wystàpili w pierwszych turniejach w sezonie
letnim oraz rozegrali pierwsze mecze dru˝ynowe.
Pierwszy dzieƒ turnieju „RadoÊç Open” przebieg∏
bez zak∏óceƒ. Zgodnie z planem wy∏oniono pary
pó∏fina∏owe w rozgrywkach panów. W najlepszej
czwórce turnieju znaleêli si´ Ludwik Sarnowski,
który pokona∏ Mariusza Smatera 9/0, i Patryk Gryziak, który okaza∏ si´ lepszy od Przemys∏awa Samoj∏owicza 9/2. Drugà pó∏fina∏owà par´ stworzyli
Andrzej Zientara, który niespodziewanie g∏adko
ogra∏ Krzysztofa ˚elazka 9/3, oraz Pawe∏ Sadomski,
który pokona∏ Artura Wierbi∏owicza 9/3. Ju˝ w trakcie ostatnich pojedynków zacz´∏o si´ players party,
na którym zawodnicy i ich goÊcie mogli wzmocniç
si´ potrawà z grilla lub po prostu usiàÊç, porozmawiaç i pokibicowaç pozosta∏ym w grze znajomym.
Niestety w niedziel´ pogoda nie by∏a ju˝ tak ∏askawa. Od rana pada∏ deszcz, co uniemo˝liwi∏o rozegranie pó∏fina∏ów panów, które by∏y zaplanowane na godzin´ 10. Uczestnicy zdecydowali si´ przenieÊç oba
pojedynki na czwartek. Na niedziel´ zaplanowano
równie˝ turniej kobiet. Z ma∏ym opóênieniem, ale zawody uda∏o si´ rozegraç. Udzia∏ wzi´∏o pi´ç zawodni-

Najlepsi zawodnicy RadoÊç Open, od lewej
Andrzej Zientara, Patryk Gryziak, Hanna Niemiec
(przedstawiciel organizatorów) i Ludwik
Sarnowski. W tle Pawe∏ Trojanowski

czek. Turniej rozegrano w formule ka˝da z ka˝dà.
Ubieg∏oroczny tytu∏ obroni∏a Jola Smater. Drugie miejsce zaj´∏a Zuza Brzuchalska. Oprócz tego w turnieju
zadebiutowa∏y Anna Micha∏owska, która zaj´∏a trzecie miejsce, oraz Agnieszka Padewska i Anna Choda.
W czwartek pierwszym finalistà zosta∏ Andrzej
Zientara, który pokona∏ Paw∏a Sadomskiego 9/2.
M∏odemu zawodnikowi zabrak∏o cierpliwoÊci, ˝eby
pokonaç bardziej doÊwiadczonego rywala. W drugim pó∏finale debiutant w „RadoÊç Open”, Patryk

Gryziak, pokona∏ ubieg∏orocznego finalist´ Ludwika
Sarnowskiego 9/3. TenisiÊci zdecydowali si´ rozegraç
fina∏ jeszcze tego samego dnia. Pojedynek ten poczàtkowo przebiega∏ pod dyktando Gryziaka, który
pewnie objà∏ prowadzenie 8/4. Wygrana by∏a ju˝
na wyciàgni´cie r´ki i to go troch´ usztywni∏o. Zientara wykorzysta∏ obni˝enie poziomu gry rywala i wygra∏ trzy kolejne gemy. Gdy kibice spodziewali si´, ˝e
stan rywalizacji si´ wyrówna i do rozstrzygni´cia fina∏u potrzebny b´dzie tie-break, Patryk zmobilizowa∏ si´, wygra∏ ostatniego gema i ca∏y mecz 9/7.
W czerwcu ruszy∏y równie˝ rozgrywki dru˝ynowe.
UKT RadoÊç 90 zg∏osi∏o w tym roku dwie dru˝yny.
Dziewczyny do lat 18 pokona∏y w pierwszym meczu
UKS Ok´cie 4/2. Swoje mecze wygra∏y oba deble oraz
Zosia Kulig i Asia Nowakowska (wypo˝yczona z PS-Tennis A. Tajchman). Swoje mecze przegra∏y Magda
Sawicka i Asia Grzegrzó∏ka, ale przy stanie 4/0 ich
wynik nie mia∏ ju˝ znaczenia. Wygrana cieszy, bo
do tej pory dziewczyny, po zaci´tych bojach, ale zawsze przegrywa∏y z dru˝ynà z UKS Ok´cie. W Êlady
starszych kole˝anek poszli równie˝ ch∏opcy do lat 12.
Wzmocnieni o Maxa KaÊnikowskiego z ST Tie-break,
pokonali RKT Return Radom 5/1. Dzi´ki tym zwyci´stwom obie dru˝yny awansowa∏y do kolejnej fazy
rozgrywek Dru˝ynowych Mistrzostw Polski.

Anna Niemiec

Raj dla dzieci w Mi´dzylesiu
W ostatnim czasie nasza
dzielnica zyska∏a nowy plac zabaw. Prawdziwy raj dla dzieci
powsta∏ przy ulicy Po˝aryskiego i natychmiast podbi∏ serca
najm∏odszych warszawiaków.
Nowoczesne urzàdzenia ju˝
na pierwszy rzut oka zaskakujà nie tylko funkcjonalnoÊcià
i kolorystykà, ale tak˝e technikà oraz precyzjà wykonania.
Punktualnie w po∏udnie 11
czerwca br. odby∏o si´ otwarcie
placu zabaw w Mi´dzylesiu. W uroczystoÊci wzi´li
udzia∏ burmistrz dzielnicy Wawer Jolanta Koczorowska, wiceburmistrz Adam Godus∏awski, prze-
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wodniczàcy Rady Dzielnicy
Norbert Szczepaƒski oraz
ksi´˝a z parafii NajÊwi´tszej
Maryi Panny w Warszawie.
Cz´Êç oficjalnà wydarzenia
bardzo szybko zag∏uszy∏y
dzieci, które z zaciekawieniem
i ogromnà radoÊcià korzysta∏y
z nowych zabawek. Dodatkowe
atrakcje dla najm∏odszych przygotowa∏y Fundacja „RadoÊç dla Ludzi” i Stowarzyszenie „Mierz wysoko”. Podczas otwarcia dzieci bawi∏y si´ w towarzystwie clowna. Komik z balonów
tworzy∏ zwierz´ta i ró˝ne przedmioty. Pokaza∏ równie˝ najm∏odszym niezwyk∏y Êwiat baniek. Ponadto podczas otwarcia
placu zabaw animatorzy malowali dzieciom
buêki. Aby maluchom
nie zabrak∏o si∏ do zabawy, organizatorzy
imprezy i jedna z warszawskich pizzerii zapewnili posi∏ek.

Nowo powsta∏y plac jest podzielony na dwie
cz´Êci. W jego g∏´bi znajdujà si´ gad˝ety dla maluszków, które dopiero zacz´∏y poznawaç Êwiat
na w∏asnych nogach. Natomiast na samym poczàtku ogrodzonej przestrzeni czekajà atrakcje dla
dzieci, które Êwietnie dajà sobie rad´ z koordynacjà, a plac zabaw cz´sto wykorzystujà do zaskakujàcych akrobacji. Podczas otwarcia skwerku du˝à popularnoÊcià wÊród najm∏odszych cieszy∏ si´
ogromny linowy sto˝ek i huÊtawki.
11 czerwca dla dzieci mieszkajàcych w Mi´dzylesiu by∏ ma∏ym Êwi´tem. Przedsi´wzi´cie Dzielnicy Wawer sprawi∏o, ˝e na twarzach najm∏odszych
warszawiaków pojawi∏ si´ uÊmiech, a na ulicy
Po˝aryskiego s∏ychaç by∏o ich bezcenny Êmiech.
B´dàc na otwarciu placu zabaw, dosz∏am do
wniosku, ˝e niejeden doros∏y chcia∏by skorzystaç
z atrakcji tego miejsca ;-).

Olga ¸´cka
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Poeci i pisarze wawerscy

Jola pisze o Susan Ryder
W tym miesiàcu przedstawi´ kolejnego uczestnika
comiesi´cznych spotkaƒ Poczekalni Literackiej. Jola Bidziƒska to polonistka
i dziennikarka z Marysina
Wawerskiego. Autorka historii o ch∏opcu, który pos∏u˝y∏ za prototyp postaci
Janka Kosa z „Czterech pancernych i psa”. Zafascynowana dawnà Warszawà tropi historie
zwiàzane z dziÊ zrujnowanymi budynkami, ale
kiedyÊ miejscami t´tniàcymi ˝yciem. Opracowa∏a
broszur´ nt. domu w Henrykowie, gdzie w mi´dzywojniu ss. samarytanki prowadzi∏y dom dla
dziewczyn chcàcych zerwaç z ˝yciem na ulicy.
Obecnie pracuje nad zbiorem wspomnieƒ o Susan Ryder, Lady of Warsaw, dzia∏aczce charyta-

Na zdj´ciu cz∏onkowie grupy Poczekalnia Literacka
podczas kiermaszu ksià˝ki przy Klubie Kultury Falenica. Od lewej: Joanna Janisz, Monika Kowaleczko-Szumowska, Micha∏ Wichowski i Jola Bidziƒska

„Lato w teatrze” 16–31 sierpnia
Ju˝ po raz trzeci zapraszamy
m∏odzie˝ do udzia∏u w letnich
warsztatach teatralnych, scenograficznych i dziennikarskich, których fina∏em b´dzie
spektakl. Prapremiera 30 sierpnia, premiera 31 sierpnia.
„Lato w teatrze” jest atrakcyjnà ofertà teatralnà dla uczniów, którzy z ró˝nych przyczyn sp´dzà
wakacje w swojej miejscowoÊci. Projekt zosta∏
zainicjowany w 2008 roku przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i od szeÊciu
lat jest koordynowany przez Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Teatralne pó∏kolonie i warsztaty odbywajà si´
mi´dzy 29 czerwca a 1 wrzeÊnia 2013 r. w trzydziestu miejscowoÊciach w ca∏ej Polsce. Codziennie przez dwa tygodnie uczestnicy projektu pracujà nad spektaklem pod opiekà profesjonalnych
artystów w sprofilowanych grupach: aktorskiej,
scenograficzno-kostiumowej, muzycznej, dokumentacyjno-promocyjnej lub technicznej. Na koniec przedstawienie prezentowane jest w teatrze, domu kultury bàdê przestrzeni miejskiej.
Warsztaty sà dla dzieci szansà na poznanie
i samodzielne wykorzystanie teatralnego j´zyka,
a przede wszystkim na twórcze wyra˝enie siebie. Profesjonalni artyÊci mogà podzieliç si´ do-

WAKACJE Z „B U ¸HA C ZKI E M”
bli˝ajà si´ wakacje. Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-J´zykowe „Bu∏haczek” przygotowa∏o WAKACYJNÑ ofert´. Dzieci bu∏haczkowà lokomotywà b´dà mog∏y zwiedziç wybrane kontynenty Êwiata. Podczas w´drówki zostanà
zapoznane z tradycjami i zwyczajami rdzennych mieszkaƒców, charakterystycznymi daniami z poszczególnych cz´Êci Êwiata. Niektóre potrawy zostanà przygotowane wspólnie z dzieçmi w przedszkolu. Nie zabraknie tak˝e muzyki, taƒców oraz
lokalnych legend, które przybli˝à dzieciom wybrane kraje. Zaj´cia plastyczne
podsumujà zdobytà wiedz´. A poznanie zabaw charakterystycznych dla innych
krajów poka˝e, ˝e bez wzgl´du na narodowoÊç czy kolor skóry, dzieci na ca∏ym
Êwiecie bawià si´ bardzo podobnie.
Szczegó∏owe informacje na stronie: www.przedszkole.szkolybulhaka.pl w zak∏adce „Wakacje”. Serdecznie zapraszamy!

Z

dyrektor przedszkola ˚aneta Grzechnik

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

tywnej. Publikowa∏a w „Niedzieli Warszawskiej” i w „Idziemy”.
Ju˝ dziÊ zapraszam wszystkich Czytelników
„Wawerskich WiadomoÊci Sàsiedzkich” na panel
dyskusyjny poÊwi´cony wawerskim pisarzom,
który odb´dzie si´ w sobot´ 14 wrzeÊnia w Strefie Kultury (ul. ˚egaƒska 1a). Przewidziana jest
rozmowa z udzia∏em wawerskich bibliotekarzy
i autorów, m.in. Ma∏gorzaty Gutowskiej-Adamczyk, Barbary Wizimirskiej, Barbary Maziarskiej,
Jana Czerniawskiego, poetów oraz prozaików
– cz∏onków grupy Poczekalnia Literacka. Spotkanie z czytelnikami jest jednym z wydarzeƒ „Letniska z Artystami”, imprezy po∏àczonej z przejazdem zabytkowego pociàgu parowego. W tym
dniu towarzyszyç nam b´dzie pami´ç o pisarzach b´dàcych dziÊ legendà naszej dzielnicy, takich jak Julian Tuwim, Konstanty Ildefons Ga∏czyƒski i Jan Twardowski. Przewidziana jest tak˝e kawiarenka literacka, w której do kawy
i ciastka b´dzie mo˝na nabyç atrakcyjne ksià˝ki
wawerskich autorów.

Joanna Janisz
Êwiadczeniem zawodowym i zaprezentowaç
swoje metody pracy, a tak˝e poznaç potrzeby
i wra˝liwoÊç m∏odej widowni.
W tym roku w programie biorà udzia∏:
Stowarzyszenie Teatr Wiczy z Torunia (miejsce realizacji:
Be∏chatów), Stowarzyszenie Teatr Okno (Bia∏ystok), Teatr
Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana (Bielsko-Bia∏a), Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica”
(Bukownica), Miejski OÊrodek Kultury (Dynów), Ma∏opolski Instytut Kultury z Krakowa (miejsce realizacji: Frydrychowice), Miejski Teatr „Miniatura” (Gdaƒsk), Fundacja
Win-Win z G∏ogowa (miejsce realizacji: Górzno), Regionalny OÊrodek Kultury (Katowice), Teatr Lalki i Aktora „KubuÊ” (Kielce), Stowarzyszenie Na Górze z Chodzie˝y (miejsce realizacji: Kocina), Teatr „Bagatela” im. Tadeusza
Boya-˚eleƒskiego (Kraków), Teatr Figur Kraków Fundacja
Dzia∏aƒ Twórczych (miejsce realizacji: Lanckorona), Gminny OÊrodek Kultury w Nowym Duninowie z siedzibà
w Soczewce (miejsce realizacji: Lipianki), Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi „NOVA” (¸oÊno), Stowarzyszenie Targowa 62 (¸ódê), Stowarzyszenie Teatralne CHOREA (¸ódê),
Biblioteka Publiczna Gminy Mielno (Mielno), Miejski Dom
Kultury (Olsztynek), Stowarzyszenie Teatr Per Se (P∏ock),
Stowarzyszenie Praktyków Kultury z Warszawy (miejsce
realizacji: Podkowa LeÊna), Fundacja FURU z Warszawy
(miejsce realizacji: Pomiechówek), Gminny OÊrodek Kultury (Stepnica), Teatr Lalek „Pleciuga” (Szczecin), Miejski
OÊrodek Kultury (Tomaszów Mazowiecki), Teatr „Baj Pomorski” (Toruƒ), Stowarzyszenie Dzia∏aƒ Twórczych Republika Warszawa (miejsce realizacji: Trz´siny), Teatr Ma∏y
(Tychy), Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddaƒczy
z Bia∏egostoku (miejsce realizacji: Tyczyn), Klub Kultury Falenica (Warszawa), Wroc∏awski Teatr Lalek (Wroc∏aw).

Partnerzy: www.latowteatrze.pl, www.e-teatr.pl,
www.kkf.waw.pl.
Klub Kultury Falenica
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Filmowe Letnisko,
czyli kino plenerowe w Wawrze!
Warszawa-RadoÊç, KoÊció∏ Parafii
Matki Boskiej Anielskiej, ul. Wilgi 14

wst´p wolny

14 lipca, godz. 19:00

wieczór orkiestrowy
C.P.E. Bach | W.A. Mozart | F.Mendelssohn: Symfonie smyczkowe
orkiestra LA TEMPESTA | Jakub Burzyƒski dyrygent

19 lipca, godz. 19:00

wieczór lutniowy
G.G. Kapsberger: intawolacje, toccaty i arie
Jan Cizmár teorba |
Marta Kratochvílová flet poprzeczny renesansowy
goÊç specjalny: Aleksander Rewiƒski tenor (RadoÊç)

21 lipca, godz. 19:00

wieczór a capella
G.P. da Palestrina: Missa Papae Marcelli | Miserere
zespó∏ wokalny LA TEMPESTA

27 lipca, godz. 19:00

wieczór oratoryjny
G.B. Pergolesi : Stabat Mater
Julita Miros∏awska sopran |
Jakub Burzyƒski kontratenor
zespó∏ muzyki dawnej LA TEMPESTA
prowadzenie koncertów:
Lidia Szpilewska,
Piotr Maculewicz,
Jakub Burzyƒski

Fundacja Stacja Kultury oraz
Stowarzyszenie Inicjatywa „Razem” zapraszajà na autorski projekt pod has∏em „Filmowe Letnisko”. Przez okres wakacyjny
w wybranych dwóch miejscach
Wawra odb´dà si´ pokazy filmów pod go∏ym niebem! Na
wszystkie pokazy wst´p wolny!
Filmy u∏o˝one zosta∏y w specjalne cykle tematyczne. W lipcu
ka˝dy piàtek to spotkanie z cyklem „Mi∏oÊç do kina – kino o mi∏oÊci”, w soboty zaÊ królowaç
b´dzie has∏o „Kino i podró˝e –
odjechane historie”. Pokazy odb´dà si´ na skwerze przy Kinokawiarni Stacja Falenica u zbiegu
ulic Patriotów i Frenkla, rozpoczynaç si´ b´dà o godz. 21.30.
W sierpniu na parkingu za Cafe Peron w Mi´dzylesiu zagoÊci prezentowany ju˝ w ubieg∏ych latach cykl „Kino i wino” z nowymi hitami filmowymi. Co tydzieƒ b´dzie mo˝na zakosztowaç prawdziwej uczty kinomana
przy oryginalnych trunkach. Seanse rozpoczynaç si´ b´dà o godz. 21.00.
Repertuar dost´pny pod adresem: http://stacjakultury.org/.
Wydarzenie finansowo wspierajà Dzielnica Wawer, K&M Delikatesy
oraz firma poligraficzna ulotki. net.
Patroni medialni: Wawerskie WiadomoÊci Sàsiedzkie, Linia Otwocka,
Kulturalny Wawer, Radio Kolor.

Magdalena Krypiak

Za progiem wakacje
Koniec czerwca to uroczyste zakoƒczenia roku szkolnego w sekcjach
Klubu Kultury „Zastów”. To czas podsumowaƒ, koncertów, wyst´pów,
pokazów filmowych, wystaw.
Sekcje jak co roku mia∏y si´ czym pochwaliç. Z przyjemnoÊcià wys∏uchaliÊmy koncertów w wykonaniu uczestników sekcji muzycznych, a pi´knà
oprawà dla nich by∏a wystawa
obrazów wykonanych przez sekcje plastyczne.
Âmiechu by∏o co niemiara przy
oglàdaniu filmu pt. „Poznaj Plastusie i Skrzaty”. Niejednemu rodzicowi zakr´ci∏a si´ ∏ezka w oku,
bo te˝ wi´kszoÊç maluchów z naszego Klubu we wrzeÊniu przekroczy progi szko∏y.
Zespo∏y taneczno-wokalne i taneczne przygotowa∏y wspania∏y
wyst´p podsumowujàcy rok pracy.
Sekcja taneczno-rytmiczna z elementami taƒca klasycznego zaprosi∏a
rodziców na program artystyczny pt. „Wakacyjna wyprawa”. W ramach
zadania domowego mali tancerze majà w czasie wakacji nauczyç rodziców swoich uk∏adów tanecznych.
W sportowym stylu po˝egna∏a si´ z nami sekcja aiki jujitsu.
I tak nadesz∏y wakacje, a my ju˝ dziÊ zapraszamy na Dzieƒ Otwarty
Klubu – czyli spotkanie z instruktorami po∏àczone z zapisami do sekcji,
które odb´dzie si´ 2 wrzeÊnia.

KKZ
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Bezp∏atne czipowanie psów i kotów
Boisz si´, ˝e twój czworono˝ny przyjaciel
zginie i b´dziesz mia∏ problem z odnalezieniem go? Planujesz odwiedziç kraje Unii
Europejskiej ze swoim zwierzakiem? – Zaczipuj go. Biuro Ochrony Ârodowiska Urz´du
m.st. Warszawy znów rozpocz´∏o akcj´ bezp∏atnego czipowania psów i kotów.
Akcja potrwa do 15 grudnia 2013 roku lub
do wyczerpania kwoty przeznaczonej na
wszczepianie zwierz´tom elektronicznych czipów z zakodowanym numerem. Warunkiem
koniecznym do skorzystania nieodp∏atnie
z us∏ugi jest wype∏nienie wniosku w 2 egzemplarzach przez w∏aÊciciela, organizacj´ pozarzàdowà lub inny podmiot wnioskujàcy o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowa-

nia czworonogów, okazanie ksià˝eczki szczepieƒ psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzajàcego prawo do zwierz´cia, okazanie aktualnego Êwiadectwa szczepienia przeciwko wÊciekliênie i wylegitymowanie
si´ za pomocà dowodu osobistego. Dzi´ki tym
zabiegom dane w∏aÊciciela i zwierz´cia zostanà wprowadzone do Mi´dzynarodowej Bazy
Danych SAFE-ANIMAL. Do pomocy w odnalezieniu zaczipowanego czworonoga zobowiàzane sà: Schronisko dla Bezdomnych Zwierzàt,
Eko Patrole Stra˝y Miejskiej m.st. Warszawy
i lecznice zaopatrzone w specjalne czytniki.

■
■
■
■
■
■
■
■

Poni˝ej przedstawiamy list´ oÊrodków,
w których nieodp∏atnie mo˝na skorzystaç
z us∏ugi:

Gabinet Weterynaryjny „RADOÂå”
ul. Panny Wodnej 47, tel. 22/ 615 79 03
Lecznica dla Ma∏ych Zwierzàt „Anin”
ul. III Poprzeczna 3, tel. 22/ 812 64 33
Gabinet Weterynaryjny „Zwierzak”
ul. Czekanowska 3, tel. 22/ 872 11 59
Lecznica Weterynaryjna „SFORA”
ul. Trakt Lubelski 300 B, tel. 22/ 424 09 58
Gabinet Weterynaryjny „AKITA”
ul. Rekrucka 9, tel. 694 105 844
Przychodnia Weterynaryjna „Marysin”
ul. Korkowa 96, tel. 22/ 812 71 11
Gabinet Weterynaryjny
ul. Karpacka 8 G, tel. 22/ 613 26 49
Przychodnia Weterynaryjna „Zwoleƒska”
ul. Zwoleƒska 131 A, 22/ 497 69 88

Olga ¸´cka

Plenerowe koncerty w Falenicy

Wystawa malarstwa Pauliny Dzieduszyckiej-Martusewicz.

Falenickie Towarzystwo Kulturalne serdecznie zaprasza na letni cykl koncertów na plenerowej scenie przy koÊciele pw. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy (ul. Narcyzowa 18, scena i parking od ul.
Bartoszyckiej), którym towarzyszà wystawy
prac lokalnych twórców. W co drugà niedziel´ lata oraz 15 wrzeÊnia us∏yszymy nast´pujàce koncerty:

15 wrzeÊnia, godz. 19.00 – WIECZÓR MUZYKI I POEZJI – KWARTET SMYCZKOWY PRIMO
INCONTRO w sk∏adzie: Ma∏gorzata Zalewska –
I skrzypce, Jolanta Bartnik – II skrzypce, Dariusz
Smoliƒski – altówka, Dorota Smoliƒska – wiolonczela oraz goÊcinnie Adam Mazurek – klarnet.
W programie muzyka kompozytorów polskich.
GOÂå SPECJALNY: ANDRZEJ FERENC – recytowaç b´dzie poezj´ falenickich autorów.
Wystawa szkiców Lucyny Teresy WoÊko
i Agnieszki WoÊko-Czeranowskiej.

14 lipca, godz. 19.00 – KONCERT TRIA INSTRUMENTÓW D¢TYCH w sk∏adzie: Aleksandra Rojek – obój, Anna Kalska – klarnet, Leszek
Wachnik – fagot.
W programie utwory W. A. Mozarta, H. Tomasiego, A. Tansmana, G. Aurica.
Wystawa rzeêb autorstwa Ewy Dàbrowskiej,
Weroniki Gos i Stanis∏awa Ba∏dygi – studentów
profesora Romana Pietrzaka w pracowni
rzeêby ASP w Warszawie.

28 lipca, godz. 19.00 – „GRECHUTA KONTRA GERMAN” – recital piosenek Marka Grechuty i Anny German w wykonaniu Barbary
Brody-Malon z zespo∏em.
Wystawa malarstwa Weroniki Naszarkowskiej-Multanowskiej.
11 sierpnia, godz. 19.00 – KONCERT TRIA
SMYCZKOWEGO w sk∏adzie: Anna Maria StaÊkiewicz – skrzypce, Katarzyna Budnik-Ga∏àzka
– altówka, Marcin Zdunik – wiolonczela.
W programie utwory J. S. Bacha, W. A. Mozarta, W. Lutos∏awskiego, K. Pendereckiego,
E. Dohnanyiego.
Wystawa rzeêby Zbigniewa Gosa.
25 sierpnia, godz. 19.00 – GAMBASADA
w sk∏adzie: Justyna Krusz, Mateusz Kowalski i Krzysztof Firlus – wirtuozi gry na violach da gamba.
W programie muzyka kompozytorów francuskich.

Fundacja RADOÂå DLA LUDZI
Fundacj´ RADOÂå DLA LUDZI stworzyliÊmy, aby
w Paƒstwa ˝yciu dokonaç eksplozji koloru, uciechy
z ˝ycia i sprowokowaç do nadu˝ywania uÊmiechu!
Chcemy pomagaç, wspomagaç, ∏àczyç, jednaç, aktywizowaç, zabawiaç, chcemy DAWAå RADOÂå!
Naszà misjà jest wspieranie i integrowanie lokalnej spo∏ecznoÊci mieszkaƒców Wawra poprzez
organizacj´ imprez kulturalno-rozrywkowych dajàcych uÊmiech i zadowolenie.
Fundacja RADOÂå DLA LUDZI zosta∏a za∏o˝ona
z myÊlà przede wszystkim o lokalnej spo∏ecznoÊci
Wawra. Chocia˝ nie zamykamy si´ na reszt´ Êwiata :-).
Zapraszamy do wspó∏pracy lub ch´tnie oczekujemy
propozycji wspó∏pracy i zrobienia czegoÊ fajnego!
Chcemy aktywizowaç naszych wawerczyków,
sprawiç, ˝e i po naszej stronie Wis∏y b´dzie barwnie, kolorowo, weso∏o i intensywnie :-).
Organizujemy wydarzenia dajàce ludziom RADOÂå i zadowolenie. Dzia∏amy w sposób bardzo

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

prorodzinny. JesteÊmy ma∏˝eƒstwem, mamy kilkuletniego synka i wiemy, jak wa˝ne jest zorganizowanie
wydarzenia tak, aby wszyscy mogli na tym skorzystaç i mi∏o sp´dziç czas. Staramy si´ dzia∏aç w sposób kompleksowy, zapewniajàc wra˝enia jednoczeÊnie dzieciom i doros∏ym. Organizujemy imprezy najró˝niejsze, w zale˝noÊci od pogody, potrzeby czy pomys∏u :-). Od imprez urodzinowych po du˝e eventy.
Koncerty, imprezy sportowe nie sà nam obce.
Od zesz∏ego roku regularnie organizujemy Pchle
Targi na bazarku w RadoÊci, wyprzeda˝e gara˝owe po∏àczone z piknikami
rodzinnymi.
Wspiera nas wielu pozytywnych ludzi. Dzia∏amy przy wspó∏pracy
z Pizzà z RadoÊci. Naszà
siedzibà jest RADOÂå!

Projekt realizowany przez Falenickie Towarzystwo Kulturalne ze Êrodków Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy.
Zapraszamy na nasze koncerty. WST¢P WOLNY
falenica-kultura.waw.pl
facebook.com/FTK.Falenica

Falenickie Towarzystwo Kulturalne

W ka˝dym tego s∏owa znaczeniu :-). Chcemy
wspieraç fajne inicjatywy, uczestniczyç w nich.
Dzia∏amy z pasjà i z sercem. Bawimy si´, pomagajàc & pomagamy, bawiàc si´. Chcemy jednoczyç
ludzi w dobrej zabawie :-).
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez nas lub w których
b´dziemy braç udzia∏.
Zapraszamy równie˝ do wspó∏pracy.
Kontakt: info@radoscdlaludzi.pl, tel. 600 383 676
lub 502 410 465, www.radoscdlaludzi.pl (strona
w budowie).

Anna i Artur Woltyƒscy
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Wawerski konkurs fotograficzny

„Wawer – to mnie zachwyca...”
Wydzia∏ Kultury Urz´du Dzielnicy Wawer zaprasza do udzia∏u w konkursie fotograficznym
„Wawer – to mnie zachwyca...”, organizowanym pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Jolanty Koczorowskiej.
Dla ka˝dego cz∏owieka najwa˝niejsze w jego ˝yciu miejsca to miejsce urodzenia i to, w którym ˝yje
i realizuje swoje pasje. Zach´camy do podzielenia
si´ z nami pi´knem tych miejsc poprzez fotografi´.
Cel konkursu:

• popularyzacja fotografii,
• dostrzeganie uroków ˝ycia w wielu p∏aszczyznach: ˝ycia ludzkiego, przyrody i otoczeni.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
Do udzia∏u w konkursie organizatorzy zapraszajà m∏odzie˝ szkolnà i doros∏ych w nast´pujàcych kategoriach: dzieci do lat 13 (szko∏a
podstawowa), m∏odzie˝ 14–15 lat (gimnazjum),
16–19 lat (szko∏a Êrednia), doroÊli (amatorzy).
Oceniane b´dà tylko prace indywidualne.
Zdj´cia na konkurs powinny mieç form´ odbitki zdj´ciowej na b∏yszczàcym papierze fotograficznym lub wydruku w wysokiej rozdzielczoÊci

na papierze do drukowania zdj´ç. Minimalny
format 20x30 cm. W przypadku zdj´ç wykonanych w technice cyfrowej powinny byç dodatkowo dostarczone na p∏ycie CD (700 MB), zapisane lub zeskanowane w formacie JPG RGB,
w rozdzielczoÊci min. 300 dpi.
Do prac wykonanych w technice analogowej
powinny byç do∏àczone skany z negatywu
w standardowym formacie 15x10 cm (300 dpi).
Zdj´cia tylko w formie cyfrowej (bez p∏yty) lub
tylko w formie papierowej (bez skanów) nie
mogà byç zg∏aszane do konkursu.
Zdj´cia nale˝y oznaczyç god∏em, a do nich do∏àczyç zaklejonà kopert´ oznaczonà tym samym
god∏em, zawierajàcà wype∏nionà Kart´ zg∏oszenia (umieszczonà na ostatniej stronie „Regulaminu Konkursu”, który jest dost´pny na stronie
Urz´du Dzielnicy: http://wawer.warszawa.pl/pl/
news/wawerski-konkurs-fotograficzny-0);
Do zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç: krótki opis
fotografii, imi´ i nazwisko autora, kategori´ wiekowà i adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail, podpis.
IloÊç sk∏adanych prac przez jednego uczestnika – maksymalnie do 5 sztuk.

Prace konkursowe nale˝y sk∏adaç do dnia
18 paêdziernika br., na adres:
Wydzia∏ Kultury dla Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy, ul. ˚egaƒska 1, 04-713 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”
lub osobiÊcie w Wydziale Kultury, pokój 305.
Og∏oszenie wyników nastàpi podczas otwarcia
wystawy pokonkursowej. O miejscu i terminie
uczestnicy zostanà poinformowani indywidualnie.
Dla autorów nagrodzonych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych organizator przewiduje cenne nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce
oraz wyró˝nienia. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymajà dyplomy za udzia∏. Nagroda G∏ówna
wartoÊci 1000 z∏. ufundowana zosta∏a przez INSTALEXPORT Marysin Wawerski Sp z o.o.
Wszystkie nades∏ane na konkurs prace stanowià w∏asnoÊç autora, który zachowuje osobiste
do niego prawa. Organizator nie zwraca nades∏anych prac i zastrzega sobie prawo do bezp∏atnej ich ekspozycji i reprodukcji. Autor przez wype∏nienie i podpisanie karty zg∏oszeniowej wyra˝a na to zgod´. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoÊci za uszkodzone przesy∏ki i zastrzega sobie prawo do innego podzia∏u nagród ni˝
w niniejszym regulaminie.

Wydzia∏ Kultury
dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Lato w mieÊcie 2013 w naszej dzielnicy
Zarzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zaprasza dzieci i młodzie˝, które zostajà na wakacje w stolicy, na szereg atrakcji w ramach corocznej
akcji „Lato w mieÊcie”, która odbywa si´ w dniach 1 lipca – 30 sierpnia 2013 r. (w ró˝nych punktach terminy sà ró˝ne – prosz´ skontaktowaç
si´ z poszczególnymi placówkami, aby uzyskaç szczegółowy harmonogram).
Punkty dziennego pobytu
Nazwa placówki

Adres

Termin / godz.

Kierownik

Telefon

Adres e-mail

Uczestnicy
z klas...

Planowana
liczba
uczestników

Szkoła Podstawowa nr 76

ul. Poezji 5

01.07 – 12.07
8.00–16.00

Maria Maciak

22 872 92 71

sp76@edu.um.warszawa.pl

I–VI SP
I–III GIM

150

Szkoła Podstawowa nr 204

ul.Bajkowa 17/21

01.07 – 12.07
8.00–16.00

Monika Prochot

22 615 73 43

zs70@edu.um.warszawa.pl

I–VI SP
I–III GIM

110

Szkoła Podstawowa nr 109

ul. Przygodna 2

15.07 – 26.07
7.30–16.30

Hanna Rataƒska-Szot

22 615 70 10

ratha@interia.pl

I–VI SP
I–III GIM

120

Szkoła Podstawowa nr 124

ul. Bartoszycka
45/47

29.07 – 09.08
8.00–16.00

Małgorzata Wysocka /
22 872 91 18
Joanna Szczepaƒska

dyrektor.sp124@gmail.pl
jszczepanska@onet.eu

I–VI SP

85

Szkoła Podstawowa nr 140

ul. Wilgi 19

12.08 – 23.08
8.00–16.00

Gra˝yna Pasterska

sp140@o2.pl

I–VI SP

100

19.08 – 30.08
7.30–16.00

Anna Głowacka

I–VI SP

110

Szkoła Podstawowa nr 138
ul. Po˝aryskiego 2
z Oddziałami Integracyjnymi

22 615 26 06
22 615 73 04

22 615 72 41 sp138@edu.um.warszawa.pl

Punkty zaj´ç specjalistycznych
Nazwa
placówki

Adres

Temat zaj´ç*

Zajecia dla grup/
uczestników
indywidualnych

Termin

Wiek
uczestników

Kierownik

Telefon

Adres e-mail

Klub Kultury
„Falenica”

ul. Włókiennicza
54

dziennikarskie, aktorskie,
scenograficzne, fotograficzne

grupy
zorganizowane

16.08–30.08

14–19
lat

Aleksandra
Jankowska

22 613 00 51

ola.kkf@gmail.com

Klub Kultury ul. Samorzàdowa
„Aleksandrów”
10

Wakacje ze sztukami walk

indywidualni
uczest.

08.07–12.07

5–16
lat

Łukasz Budny

22 612 63 85

kkaleksandrow
@gmail.com

Klub Kultury ul. Samorzàdowa
„Aleksandrów”
10

Âwiat Króla Maciusia I

indywidualni
uczest.

08.07–12.07

6 –15
lat

Hanna
Mrozowska

22 612 63 85

kkaleksandrow
@gmail.com

10
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Klub Kultury ul. Samorzàdowa
„Aleksandrów”
10

Letnie pejza˝e

indywidualni
uczest.

15.07–19.07

6–15
lat

Maria
22 612 63 85
Niewiadomska

kkaleksandrow
@gmail.com

Klub Kultury ul. Samorzàdowa
„Aleksandrów”
10

Balet w zabawie

indywidualni
uczest.

15.07–19.07

5–14
lat

Ewa Jarzymo22 612 63 85
wska-Kałudow

kkaleksandrow
@gmail.com

ró˝ne, szczegóły poni˝ej
w informacjach z biblioteki

indywidualni
uczest. / grupy

ró˝ne, szczegoły poni˝ej

Wypo˝yczalnia
nr 82

ul. Agrestowa 1

Krzysztof
Jakubiak

22 872 43 78

miedzeszyn
@bibliotekawawer.pl

Zaj´cia w Dzielnicowych OÊrodkach Sportu i Rekreacji
Placówka

Adres

Temat zaj´ç*

Kierownik

Telefon

Adres e-mail

OSiR Wawer

Skaterpak ANIN
ul. V Poprzeczna 22

jazda na deskorolce, rolkach,
wrotkach

Sylwester Rudziƒski

785 990 089

srudziƒski@um.warszawa.pl

OSiR Wawer

Hala sportowo-rekreacyjna
ul. Poezji 5

piłka no˝na, koszykówka, piłka
siatkowa, piłka r´czna

Sylwester Rudziƒski

785 990 089

srudziƒski@um.warszawa.pl

Pływalnia ANIN**

ul. V Poprzeczna 22

pływanie rekreacyjne

Konrad Kurek

22 443 00 93

kkurek@um.warszawa.pl

OSiR Wawer

Wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny SYRENKA
ul. Starego Doktora 1

pilka no˝na, koszykówka, piłka
siatkowa, kometka, gry planszowe, lekkaatletyka

Wojciech Zawadzki

785 990 103

wozawadzki@um.warszawa.pl

Obiekt boisko wielofunkcyjne przy ul. Włókienniczej 54 dost´pny po indywidualnym uzgodnieniu terminu.
* terminy zaj´ç mogà ulec zmianie
** pływalnia ANIN – przerwa techniczna 29.07–15.08.2013

Wydarzenia dzielnicowe o charakterze otwartym
Wydarzenie

Miejsce, adres

Termin

Dla kogo?

Kontakt z organizatorem

Warsztaty Capoeiry

Wawerska Strefa Kultury,
ul. ˚egaƒska 1a

16.07 – 30.08.2013 r.
wtorki i czwartki,
godz. 11.00–13.00

I–VI SP

Wydział Kultury
– Anna Orzechowska, tel: 22 44 36 898
e-mail: aorzechowska@um.warszawa.pl

Wawerska Letnia
Mini Olimpiada

Kompleks sportowo-rekreacyjny SYRENKA,
ul. Starego Doktora 1

21.08.2013 r.

dla dzieci z wawerskich punktów
dziennego pobytu oraz innych
pozostajàcych w miejscu zamieszkania

Wydział Sportu i Rekreacji
– Kazimierz Włodarczyk, tel. 22 44 36 903,
e-mail: kwlodarczyk@um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje: www.wawer.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl
Koordynator: Anna Sobczak (lipiec), tel: 22 44 36 892; e-mail: asobczak@um.warszawa.pl
Zast´pca Koordynatora: Kazimierz Włodarczyk (sierpieƒ), tel: 22 44 36 903; e-mail: kwlodarczyk@um.warszawa.pl
Urzàd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

15.07 – 31.07.2013

LATO W BIBLIOTECE
08.07 – 19.07.2013
Biblioteka Główna Oddział Dzieci´cy
Anin, ul. Trawiasta 10
Dla dzieci przedszkolnych oraz
zorganizowanych grup szkolnych:
„Byli sobie podró˝nicy” – projekcja edukacyjnej
serii filmów dla dzieci przedszkolnych.
Od poniedziałku do piàtku w godz. 11.30-12.30
Zaj´cia literacko-plastyczne dla kl. I-VI SP
We wtorki oraz czwartki w godz. 8.00-10.00

„Pupil w Bibliotece”
Pochwal si´ swoim zwierzàtkiem w bibliotece,
przynieÊ zdj´cie swojego przyjaciela. Fotografie
zostanà pokazane na wystawie we wrzeÊniu.

Wypo˝yczalnia nr 59
Marysin Wawerski, ul. Króla Maciusia 10
Wakacyjny quiz internetowy dla sympatyków
˝eglarstwa „Czy wiedzà Jasio z Grzesiem, jak
zachowaç si´ w lesie?”
Wakacyjne krzy˝ówki i rebusy dla dzieci

19.08.2013 – 30.08.2013
Wypo˝yczalnia nr 82
Miedzeszyn, ul. Agrestowa 1

Wypo˝yczalnia nr 26
Wawer, ul. Bł´kitna 32

Gry planszowe, zaj´cia komputerowe
i plastyczne

Projekcje filmów dla dzieci – bajki
Od poniedziałku do piàtku w godz.12.00–13.00

Zaj´cia indywidualne w godzinach otwarcia
biblioteki:

warsztaty komputerowe

indywidualni uczestnicy

zaj´cia plastyczne i techniczne

indywidualni uczestnicy

wtorki i piàtki , godz. 13–15
Êroda, godz. 12–14

pokaz filmów

indywidualni uczestnicy

czwartki, godz. 14.30–16.00

układanie puzzli i gry komputerowe

indywidualni uczestnicy

poniedziałek, godz. 12–14

głoÊne czytanie

zaj´cia dla grup

wtorki, godz. 14–15

Film „Flinstonowie”. Zaj´cia techniczne lepienie dinozaurów z masy solnej.

zaj´cia dla grup

wtorek 20.08, godz. 10–13

„PiotruÊ pan w krainie baÊni”. Czytanie ksià˝ek, robienie ilustracji i zabawy ruchowe.

zaj´cia dla grup

Êroda 21.08, godz. 12–14

„Przygody z dinozaurami”. Malowanie wykonanych wczeÊniej dinozaurów.

zaj´cia dla grup

czwartek 22.08, godz. 10–13

„Wyspa skarbów”. Robienie map i szukanie ukrytych przedmiotów

zaj´cia dla grup

wtorek 27.08, godz. 10–13

„Planeta ziemia”. Robienie kuli ziemskiej z masy papierowej, zaj´cia plastyczne i film przyrodniczy.

zaj´cia dla grup

Êroda 28.08, godz. 12–14

Zaj´cia ze sztukà. Robienie i zabawa kukiełkami

zaj´cia dla grup

czwartek 29.08, godz. 10–13

Zakoƒczenie „Lata w mieÊcie”. Robienie pamiàtkowych medali i karaoke.

zaj´cia dla grup

piàtek 30.08, godz. 12–14

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WAWERSKIE

O G ¸O S Z E N I A D R O B N E

Us∏ugi hydrauliczne

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Og∏oszenia prosimy przesy∏aç e-mailem na adres:

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

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY

◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà w starej mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze,
w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981 175 dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony.
W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk Mazowiecki lub Lublin, inne propozycje – 0 692 977 947

◗ Zostajesz w wakacje w domu? Masz ch´ç nauczyç si´ czegoÊ
nowego? Zapraszam na NAUK¢ GRY NA GITARZE! Jeszcze tego lata b´dziesz graç na ogniskach, bo od pierwszej lekcji
gramy i Êpiewamy fajne piosenki! Tel. 695-622-848

przy cmentarzu.
14
1

Marysin Wawerski, ul. Korkowa.
Tel. 506 859 985.

◗ Sprzedam 2,5 ha lasu w Kownatkach ko∏o ¸ukowa, 100 km
od Warszawy. Media, bdb dojazd, sàsiedztwo leÊniczówki, bogactwo jagód i grzybów. Cena do negocjacji. tel. 608 736 533.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1 km od Piaseczna. tel.
22 468 80 80 po godz. 19:00.
◗ Sprzedam budk´ handlowà przy cmentarzu Marysin Wawerski ul. Korkowa tel. 506 859 985.

KOSZENIE TRAWNIKÓW
PIEL¢GNACJA OGRODÓW
503 065 403
135

◗ Sulejówek, dzia∏ka rolna przed przekszta∏ceniem. WielkoÊç
3000 m2 + 1000 m2. ¸àcznie 750.000 z∏. tel. 508 549 374.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Aninie
na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà
pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe, piwnica. 2 minuty
od stacji PKP Anin. Cena: 615 tys.. Kontakt: 501-620-701.

SPRZEDAM DZIA¸K¢
bez poÊredników, atrakcyjna cena,
bardzo dobra lokalizacja.
Szczegó∏owe informacje na stronie
www.dzialka-wiazowna.pl
lub 504-595-550
125
◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej,
w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà.
tel. 503 730 158.
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie
bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym remoncie.
tel. 22 773 41 75 po godz. 17.

zapisy na rok szkolny 2013/2014
ODRABIANIE LEKCJI • korektywa
zaj´cia sensoryczne • PÓ¸KOLONIE LETNIE
NISKI ABONAMENT!!!

US¸UGI
PODNOÂNIKIEM KOSZOWYM
MYCIE I MALOW. ELEWACJI/DACHÓW
PRZYCINKA/WYCINKA DRZEW ITP.
MALOWANIE WN¢TRZ – DOMÓW, BIUR,
MIESZKA¡ – MYCIE TARASÓW, KOSTKI
54

www.przystanposzkole.pl, tel. 506 124 736
◗ Angielski z wykwalifikowanym lektorem i trenerem z doÊwiadczeniem pracy w USA i UK – przygotowanie do nowej matury,
egzaminów, Business English, konwersacje. +48 501 131 224.
◗ Francuski z dojazdem tel. 602 276 202
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez
studenta. Efektywna, spokojna nauka korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera 533 404 404
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – licencjonowany amerykaƒski nauczyciel ch´tnie pomo˝e osobom uczàcym si´ angielskiego. Wszystkie poziomy, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Indywidualne
metody i materia∏y dla ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878

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

◗ MATEMATYKA (TAK˚E PO ANGIELSKU) – nauczycielka matematyki wszystkich poziomów szkolnych, pomo˝e z trudnoÊciami, nadrobieniem zaleg∏oÊci oraz rozszerzeniem wiedzy.
Indywidualne sposoby nauczania dostosowane do ka˝dego
ucznia. Tel. 667-774-878
◗ CHEMIA!!! Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do poprawek oraz testu gimnazjalnego z cz´Êci przyrodniczej. Dojazd
do ucznia! Korepetytorka z doÊwiadczeniem w edukacji. Kontakt: 503410723
◗ J´zyk polski – korepetycje. Wszystkie poziomy nauczania.
Tel. 534 943 830
◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI native speaker ze znajomoÊcià j´z. polskiego, wszystkie poziomy, dzieci m∏odzie˝ i doroÊli, mo˝e
byç z dojazdem, 795 549 347.

Tel. 606-808-358
US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie trawników, koszenie
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢
◗ Kupi´ narty, deski snowbordowe, buty narciarskie i snowbordowe, kaski, nie masz co zrobiç z u˝ywanym sprz´tem narciarskim zadzwoƒ 0 602 231 318 etenis@wp.pl
◗ Sprzedam fiata 126 p do remontu. Wszystkie cz´Êci nowe.
Tel. 695-679-521.

◗ Do wynaj´cia bezpoÊrednio od w∏aÊciciela 2-pokojowe
mieszkanie 50 m, ul. Nowogrodzka przy Kruczej, III pi´tro,
winda. Cena 2000 z∏ miesi´cznie + media. Wolne od lipca.
Tel. 513-838-057.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Z∏ota ràczka -remonty-glazura, terakota, g∏adzie, malowanie;
ro˝ne naprawy w domu i w ogrodzie, tanio i solidnie
Tel. 601313561.
◗ Z∏ota ràczka 503 150 991.

US¸UGI PIEL¢GNIARSKIE

Opiekun ogrodu

Warszawa i okolice 24h na dob´.
Dojazd do pacjenta!

503 065 403

Te l . 5 0 4 - 1 0 4 - 3 2 8

143

◗ Sprzedam piec gazowy do c. o. tanio! tel. 22 615 30 60.
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki,
bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.
◗ Sprzedam pianino Seiler zabytkowe. Cena 5.000 z∏ do
uzgodnienia. tel. 508 549 374.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek,
Weso∏a. tel 503 812 131.

Szukasz ∏ó˝ka?

93

122
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OPIEKA I ODBIÓR DZIECI ZE SZKÓ¸

Kompleksowe remonty
i adaptacje wn´trz

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

Tel. 792 077 071

◗ J´zyk Niemiecki. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem
pedagogicznym. Dziesi´ç lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ Angielski – ucz si´ w mi∏ej atmosferze w efektywny sposób
z doÊwiadczonà lektorkà. Przygotowanie do egzaminów:
FCE, CAE, matury i innych. DoroÊli, m∏odzie˝. równie˝ Business English tel. 502 076 813
◗ Studentka II roku pomo˝e w nauce uczniom szko∏y podstawowej. Posiadam du˝e doÊwiadczenie w przygotowaniu
dzieci do zaj´ç, potrafi´ poprowadziç zaj´cia w sposób interesujàcy, dzi´ki czemu dzieci ch´tniej si´ uczà. Tel: 606-421940, kasia.rogalska@vp.pl

◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dla dziecka 140 cm. d∏. drewniane, regulowana wysokoÊç, zdejmowane boki, szuflada na poÊciel.
Wózek spacerowy sk∏adany tel. 784 543 214.

www.poprostulozka.com
tel. 607 412 231

126

SPRZEDAM

BUDK¢ HANDLOWÑ

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

102

◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà 364 m . Osiedle
Stara Mi∏osna. Tel. 534 943 830
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w D´be Wielkie, 765 m2, naro˝nà z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych,
15 km od Warszawy tel. 608 736 503.
2

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

85

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3

68

NIERUCHOMOÂCI

◗ Sprzedam nowy alternator do fiata 125 p. Tel. 695-679-521.
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam – tel.
22 615-30-60
◗ Sprzedam metalowe podesty na rusztowania, cena 70 z∏ szt.
Tel; 601-851-660.
28

OGRODY

13
4

drobne.wawer@wiadomoscisasiedzkie.pl

◗
◗
◗
◗

Meble kuchenne, szafy, garderoby, biblioteki tel. 889 748 143.
Z∏ota ràczka drobne naprawy, remonty, wszystkie. 665 764 456.
Drobne naprawy i remonty – „z∏ota ràczka” tel. 601313561.
Szukam pracy – sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie okien
tel. 513 687 421, 511 210 315.

TANIE MALOWANIE
ELEWACJI I MIESZKA¡, NAPRAWY
RYNIEN, BRAM, MONTA˚ ÂNIEGO¸APÓW, PRACE NA WYSOKOÂCI
www.alpin-spaw-bud.pl
tel. 519-836-734
144
◗ Szukam pracy – koszenie trawy, prace w ogrodzie: pielenie,
usuwanie chwastów, sadzenie, podlewanie tel. 513 687 421,
511 210 315.
◗ Sprzeda˝ mebli holenderskich, antyków. Józefów ul. NadwiÊlaƒska tel. 601 851 660.

KOMPLEKSOWE

SPRZÑTANIE

• PROJEKTOWANIE • REALIZACJA •
• NAWADNIANIE •

tel. 503 065 403

DO KO¡CA CZERWCA PROJEKT NAWADNIANIA GRATIS!!!

◗ Rozbiórki kucie betonu 503 150 991.
◗ Us∏ugi Budowlane. Budowy, remonty, wykaƒczanie wn´trz,
uk∏adanie kostki brukowej itp. tel. 601 851 660.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie
itp. tel. 507 097 028.

tel. 504-167-731 www.greenpartner.pl
◗ Sprzedam gazowy grzejnik wody przep∏ywowej WG250/
703-A320, gaz ziemny GZ12, nieu˝ywany. Tel. 695-679-521.
◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe z Chin
i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych, tel. 602 511 582
◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm, tel. 22 615 30 60

136

Rolety materia∏owe, ˝aluzje, verticale,
plisy, moskitiery, rolety budowlane,
pranie verticali, naprawy
142
TANIO, SOLIDNIE I SZYBKO

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Opiekunka z wieloletnim doÊwiadczeniem podejmie si´
do wrzeÊnia opieki nad dzieckiem w Wawrze lub okolicach.
Referencje. Tel. 507-797-255.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, doÊwiadczenie zawodowe, referencje, w∏asny samochód. Od wrzeÊnia. Mieszkanka Starej
Mi∏osnej. tel. 501 806 549.

WYNAJM¢
◗ Poszukuj´ domku do wynaj´cia dla dwóch osób i dwóch psów
okolice Sulejówek. Halinów. Weso∏a kontakt. 798269061

TEL. 536 920 306
Remonty A–Z
Sprzàtanie A–Z
Prace w ogrodzie A–Z
Inne nietypowe prace

119

Tel. 602 228 874, 22 812 60 66
◗ Posiadam Êwiadectwa kwalifikacyjne do eksploatacji i dozoru urzàdzeƒ instalacji i sieci gazowych. Oczekuj´ propozycji.
tel. 723 745 118.
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920.
◗ Poszukuj´ pracy w zakresie sprzàtania lub podobnych prac
dla Ukrainki – m∏odej, pracowitej, uczciwej, z referencjami.
Tel. 886-789-576.

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

SPRZÑTANIE

KOLEKCJONER KUPI

WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

503 065 403

TEL: 502-011-257
148
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Âwi´to Szko∏y w SP 216 „Klonowego LiÊcia”
Ósmego czerwca Szko∏a Podstawowa nr 216 obchodzi∏a swoje kolejne Êwi´to. Tym razem odby∏o si´
ono pod has∏em „Hity z polskiej p∏yty”. Tradycjà sta∏o
si´ ju˝ to, ˝e podczas dorocznego Êwi´ta szko∏y ka˝da
klasa i w zasadzie ka˝dy uczeƒ ma okazj´ do zaprezentowania si´ na scenie. Tym razem wybierano hit
z polskiej sceny muzycznej. Temat doÊç luêny, wybór
repertuaru ogromny – wi´c pomys∏ów by∏o wiele.
W dniu Êwi´ta od samego rana zrobi∏o si´ kolorowo od strojów, fryzur oraz rekwizytów. Na scenie
pojawi∏a si´ nawet krowa!!!
A potem zacz´∏o si´... Wkroczy∏ szkolny chór i przypomnia∏
wszystkim melodie z dawnych
lat, takie jak: „Wspomnienie lata”, „Nie zadzieraj nosa” czy „Historia jednej znajomoÊci”. Piosenki szybko podchwyci∏a widownia,
tworzàc wspania∏à atmosfer´.
Jako nast´pni na scenie pojawili si´ ubrani w urocze jagodowe wdzianka i czapeczki uczniowie naszych oddzia∏ów przedszkolnych, a zaraz po nich klasy pierwsze zaproponowa∏y wszystkim podró˝ autostopem i pociàgiem. Kla-

sa 2a zabra∏a wszystkich na
wycieczk´ po lesie, gdzie mo˝na by∏o podziwiaç muchomora
i rudego rydza. By∏o weso∏o,
jak to zwykle na weselu bywa,
bo „Rudy si´ ˝eni”. W tym ca∏ym zamieszaniu 2b szuka∏a
idealnego ch∏opaka z gitarà,
a 3a taƒczy∏a w deszczu z kolorowymi parasolami,
Êpiewajàc przy tym „Deszczowà piosenk´”.
Po m∏odszych przysz∏a kolej na klasy starsze. I tak 4a w pi´knych – specjalnie uszytych

na t´ okazj´ – strojach zaÊpiewa∏a i zataƒczy∏a
chyba najwi´kszy przebój tego roku „Ona taƒczy
dla mnie” w zmienionej nieco wersji o szkolnej bibliotece. Taniec z ksià˝kami spodoba∏ si´ publicznoÊci, która klaszczàc, wybija∏a rytm piosenki.
W tej weso∏ej atmosferze wkroczyli na scen´
„Ch∏opcy radarowcy” z klasy 4b, bawiàc wszystkich swojà inscenizacjà.
Po nich z ludowym przytupem wpadli na scen´
uczniowie klasy 5a, proszàc o mi∏oÊç „W kinie w Lublinie”, a po nich 5b ugotowa∏a zupk´ z przepisu
wg piosenki „Tak smakuje ˝ycie”. Wyst´py zakoƒczy∏y klasy szóste, wzbudzajàc przy tym u wszystkich t´sknot´ za wakacjami.
A po wyst´pie? Po wyst´pie by∏ piknik. Pogoda
straszy∏a deszczem, ale pada∏o w ca∏ej Warszawie
tylko nie u nas. By∏y konkurencje, pyszne jedzonko,
kiermasze ró˝noÊci. Mo˝na by∏o poÊpiewaç przy
stoliku z karaoke, pochodziç z robotem, namalowaç w∏asny witra˝, a nawet zmierzyç ciÊnienie
i poziom cukru ☺.
Piknik mia∏ trwaç do 13.00. Trwa∏ d∏u˝ej, bo jakoÊ nikomu nie chcia∏o si´ iÊç do domu. Ogólnie
– kolejny sukces ☺. Zapraszamy za rok. Ju˝ myÊlimy, jaki tym razem b´dzie temat naszego Êwi´ta.

Izabela Szeligowska

Przez radosny ruch
po sprawnoÊç i zdrowie
W Êrod´ 5 czerwca 2013 r. na terenie Przedszkola
nr 85 zapanowa∏a atmosfera zdrowej rywalizacji.
W pi´knym ogrodzie „LeÊnego Zakàtka” odby∏a si´
XV Wawerska Olimpiada Sportowa Przedszkolaków.
Uczestnikami igrzysk by∏y 5-latki z jedenastu przedszkoli z dzielnicy Wawer (dziesi´ç dru˝yn z przedszkoli i jedna z oddzia∏u przedszkolnego). Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas polscy olimpijczycy i sportowcy:
W∏adys∏aw Zieliƒski – medalista w kajakarstwie, Kazimierz Czarnecki – medalista w podnoszeniu ci´˝arów, Wies∏aw Rutkowski – pi´Êciarz, wicemistrz olimpijski i mistrz Europy, Grzegorz Wajs – kolarz oraz Lechos∏aw Michalak – mistrz Polski w kolarstwie.
Impreza rozpocz´∏a si´ uroczystà defiladà
przedszkolaków i odÊpiewaniem Hymnu Olimpij-

skiego. Otwarcia Olimpiady dokona∏ Przewodniczàcy Rady Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy
– Norbert Szczepaƒski.
Gdy flaga olimpijska zosta∏a wciàgni´ta na
maszt, wypuszczone zosta∏y go∏´bie pocztowe
oraz balony. Niezwykle donios∏e by∏o zapalenie
znicza olimpijskiego oraz z∏o˝enie olimpijskiego
przyrzeczenia. Po cz´Êci artystycznej w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 85 przedszkolacy przystàpili do rywalizacji w 12 konkurencjach sportowych. A wÊród nich jazda na hulajnodze, rzut do
kosza, tor przeszkód, bieg w workach, rzut pi∏eczkà palantowà i inne. Nad rozgrywkami sportowymi czuwali opiekunowie i nauczyciele, a tak˝e licealiÊci XXVI Liceum Ogólnokszta∏càcego, którzy
przyj´li rol´ s´dziów. Olimpiad´ prowadzi∏ Kazimierz W∏odarczyk – wspó∏organizator olimpiad
sportowych.

Podczas gdy w ogrodzie rozgrywa∏y si´ zawody
sportowe, goÊcie mieli mo˝liwoÊç zapoznaç si´
z historià dotychczasowych olimpiad na wystawie
w budynku Przedszkola.
Po zakoƒczonych konkurencjach sportowych oraz
s∏odkim pocz´stunku uczestnicy zostali uroczyÊcie
nagrodzeni brawami, otrzymali upominki i dyplomy.

Beata Ka∏owska

Bez rodziców w szkole by∏oby smutno!
A szczególnie w Dzieƒ Dziecka. W Zespole Szkó∏
nr 111 ju˝ po raz trzeci rodzice z klasy II B, której
wychowawczynià jest p. Iwona Myszkowska, przygotowali przedstawienie dla uczniów klas m∏od-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

szych. W tym roku teatr przybra∏ nazw´ Teatru Poezji – nazwa wy∏oniona na drodze konkursu, autorem nazwy jest Micha∏ z klasy II B. Teatr przedstawi∏ sztuk´ pod tytu∏em „Ksià˝´ szuka ˝ony”. Narracj´ poprowadzi∏a pi´knie przebrana mama
Kingi. Brawurowo zagranà rol´ Króla wykona∏ tata Kingi, Królowej – mama Ali, Ksi´cia
– tata Ali, Ksi´˝niczkami – kandydatkami
na ˝ony by∏y Êwietnie grajàce mamy: Igi,
Kariny, Wiktorii i Micha∏a. Ostatecznie wybrankà Ksi´cia okaza∏a si´ cicha i skromna,
ale pijàca du˝o mleka, Calineczka zagrana przez mam´ Daniela. Dzieciom bardzo
podobali si´ ˚o∏nierz i Lokaj, grani przez tat´ Micha∏a. Przedstawienie by∏o barwne,
bardzo weso∏e i porywajàce. Pi´kne dekoracje wykona∏a mama Kuby.

Bardzo pomocni byli tak˝e rodzice w czasie przedstawienia,
jakie klasa II B zorganizowa∏a
z okazji Dnia Mamy i Taty. Tata Igi zagra∏ na gitarze
i zaÊpiewa∏ znanà piosenk´ „Z popielnika na Wojtusia”, co wprowadzi∏o s∏uchaczy w odbiór przedstawienia pt. „Brzydkie kaczàtko” przygotowanego
przez dzieci. Przy wspólnym Êpiewaniu piosenki
„Pieski ma∏e dwa” wszyscy si´ Êwietnie bawili.
Oba przedstawienia by∏y przygotowane tak
dobrze i sprawi∏y wszystkim widzom tyle przyjemnoÊci, ˝e liczymy na dalszà wspó∏prac´. To mi∏o, kiedy rodzice ch´tnie wspó∏pracujà z nauczycielem – praca wychowawcza staje si´ wtedy ∏atwiejsza. Wpisuje si´ to równie˝ w plan pracy
szko∏y majàcy na celu tworzenie otwartoÊci,
wspó∏pracy i wsparcia rodziców dla ca∏ej spo∏ecznoÊci Zespo∏u Szkó∏ nr 111.

Iwona Myszkowska

WAWERSKIE

535 000

do 5% zniżki!
Podpisując umowę do wakacji
d
kacji dostaniesz

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63
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