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S∏uga mi∏osierdzia
Druga Niedziela Wielkanocna w KoÊciele katolickim nazwana jest
Niedzielà Mi∏osierdzia Bo˝ego, ustanowiona zosta∏a przez Papie˝a
Jana Paw∏a II w oparciu o osobiste objawienia mistyczne Êw. siostry Faustyny Kowalskiej.
W tym roku, 3 kwietnia o godz. 18.00 w Parafii Êw. Hieronima
przy ul. Rumiankowej 2/4 na osiedlu Stara Mi∏osna w∏aÊnie w Niedziel´ Mi∏osierdzia Bo˝ego upami´tniliÊmy XI rocznic´ Êmierci naszego wielkiego Rodaka. Mszy Êw. przewodniczy∏ ks. Pawe∏ Rytel-Adrianik – Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. W trakcie Mszy
Êw. zosta∏a poÊwi´cona figura Êw. siostry Faustyny.
Po Mszy Êw. odby∏ si´ koncert pt. „S∏uga mi∏osierdzia” w wykonaniu chóru Parafii Êw. Hieronima Cantate Dei Gloriam. Zespó∏
zaprezentowa∏ m.in. pieÊni o Mi∏osierdziu Bo˝ym „Misericordias
Domini”, „O Krwi i Wodo”. OdÊpiewano tak˝e wspólnie s∏ynnà
„Bark´” i przypomniano fragmenty nauczania Êw. Jana Paw∏a II
o Mi∏osierdziu.
Organizatorami koncertu byli Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a oraz
Ksiàdz Stanis∏aw Popis – Proboszcz Parafii Âwi´tego Hieronima.
Uroczysta Msza Êw. i przepi´kny koncert zgromadzi∏y w Êwiàtyni liczne rzesze mieszkaƒców nie tylko Starej Mi∏osny, ale ca∏ej naszej dzielnicy, a w wydarzeniu z ramienia Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a udzia∏ wzi´li zast´pcy burmistrza dzielnicy Pan Marian Mahor
oraz Pan Krzysztof Kacprzak.
Karolina Mosio∏ek
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Szynka w kotle gotowana
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Stół Polski

1 szt.

Promocja obowiązuje do końca kwietnia 2016 r. lub do wyczerpania zapasów
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Spaghetti
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Woda Kropla Beskidu
gazowana,
niegazowana

350 g
Agros Nova

150 g
Hochland

1,75 l
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Delicje pomarańczowe
147 g
Mondelez
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Pyszna PIZZA ...
ul. Wspólna 4, Warszawa-Wesoła
godz. 1100 - 2200

tel. 22 773 91 91

WIOSENNY ZJAZD CENOWY!
Wiecie już, że mamy
NAJLEPSZĄ PIZZĘ W WESOŁEJ,
a teraz na dodatek będzie NAJTANIEJ,
bo od 1 marca WSZYSTKIE PIZZE
W NOWYCH, REWELACYJNYCH CENACH!
PRZYJDŹ I SPRAWDŹ NAS!

... i inne PRZYSMAKI

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
Marcowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´ 17 marca. Wiodàcymi tematami
by∏y sprawy zwiàzane
z planowanymi inwestycjami MPWiK oraz ZDM na terenie naszej dzielnicy, a tak˝e sprawy bezpieczeƒstwa.
Warto przypomnieç, ˝e
w strukturze m. st. Warszawy ulicami zajmujà si´
dwie instytucje: ZDM (Zarzàd Dróg Miejskich),
w którego kompetencjach le˝y bie˝àce utrzymanie dróg, remonty, budowa Êcie˝ek rowerowych,
a tak˝e utrzymywanie oÊwietlenia ulicznego,
oraz ZMID (Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych) zajmujàcy si´ budowà nowych ulic, wiaduktów i mostów. Stàd te˝ na sesji rozmawialiÊmy o sprawach remontowych. Najwa˝niejszà
wiadomoÊcià (szczególnie dla mieszkaƒców
Zielonej) by∏a informacja, ˝e m.in. dzi´ki olbrzymiemu zaanga˝owaniu radnych z tego osiedla
– Ryszarda Brzezika i Lidii Cybulskiej-Przes∏aw
zosta∏a wreszcie podj´ta ostateczna decyzja
o budowie Êcie˝ki rowerowej i chodnika wzd∏u˝
ul. Niemcewicza na odcinku od Urz´du Dzielnicy
a˝ do ronda przy ul. Brata Alberta. W bie˝àcym
roku zostanie wykonany projekt, zaÊ w przysz∏ym roku ma byç zrealizowany. Drugà wa˝nà

informacjà by∏o umieszczenie w tegorocznym planie remontów frezowania
i wykonania nowej nak∏adki asfaltowej na ul. Jana Paw∏a II na odcinku od ul. Granicznej do ul.
Diamentowej. Przedstawiciel ZDM przypomnia∏
tak˝e, ˝e wszelkie usterki nawierzchni, awarie
oÊwietlenia i inne problemy zwiàzane z ulicami
w Warszawie mo˝na zg∏aszaç na telefon alarmowy ZDM 19 633. JeÊli chodzi o zakoƒczenie
budowy ul. Granicznej, czyli po∏àczenia z Mi´dzylesiem, to inwestycjà tà zajmuje si´ ZMID.
Teoretycznie planowano dokoƒczenie budowy
do koƒca kwietnia, ale patrzàc na doÊç ospa∏à
atmosfer´ na placu budowy, zaczynam powoli
w to powàtpiewaç. Niby pozosta∏y do wykonania zakres jest niewielki, ale tak skromnymi si∏ami, jakie skierowa∏ do pracy wykonawca, sprawnie skoƒczyç si´ nie da. Burmistrz Edward K∏os
zapowiedzia∏, ˝e b´dzie interweniowa∏ w ZMID-zie, aby ten termin maksymalnie przyÊpieszaç.
W sprawie inwestycji MPWiK zosta∏ przedstawiony tegoroczny harmonogram, który niestety
jest coraz bardziej odleg∏y od naszych oczekiwaƒ. Cz´Êciowo dlatego, ˝e coraz cz´Êciej budowa wodociàgu lub kanalizacji zostaje wstrzymana przez brak regulacji stanu prawnego ulic. Pad∏a natomiast wa˝na zapowiedê dotyczàca
w∏àczenia Weso∏ej do wodociàgowej sieci miejskiej. Rozpocz´∏a si´ ju˝ bowiem budowa magistrali, która od ul. Marsa dojdzie do Zielonej

i tam zostanie po∏àczona z naszà dotychczasowà
siecià. Kolejna magistrala wzd∏u˝ 1 Praskiego
Pu∏ku ma dojÊç do Starej Mi∏osny. Docelowo ca∏a sieç b´dzie spi´ta w jeden obwód, tak by
awaria jednej z magistral nie spowodowa∏a ca∏kowitego odci´cia od dostaw wody.
W sprawie bezpieczeƒstwa goszczàcy na sesji
przedstawiciele Stra˝y Miejskiej i Policji zgodnie
potwierdzajà, ˝e wed∏ug statystyk Weso∏a jest najbezpieczniejszà dzielnicà Warszawy. Jedyna niechlubna kategoria wykroczeƒ, w której zanotowano wzrost, i to wyjàtkowo powa˝ny, to liczba osób
nietrzeêwych odwo˝onych do izby wytrzeêwieƒ...
Na sesji przedstawiciel Biura Bezpieczeƒstwa zapowiedzia∏ modernizacj´ istniejàcego w Weso∏ej
monitoringu. Co prawda nie wzroÊnie liczba kamer, ale dzi´ki instalacji nowych, du˝o szybszych
∏àczy b´dà one mog∏y przesy∏aç du˝o wyraêniejszy
i niezale˝ny od warunków atmosferycznych obraz.
W kolejnych punktach radni zapoznali si´ z informacjami o przebiegu akcji „Zima w mieÊcie”, o pracach nad przebiegiem WOW przez teren dzielnicy
oraz o stanie istniejàcej infrastruktury w dzielnicy.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 21 kwietnia br. o godz. 14.00, jak zwykle w Sali Rady naszego urz´du. Porzàdek obrad b´dzie dost´pny
na tydzieƒ przed sesjà w Internecie. Zainteresowane osoby serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Podpisano umow´ na przebudow´ ulic Marsa i ˚o∏nierskiej
Tu˝ przed Êwi´tami, 24 marca 2016 r., w sto∏ecznym ratuszu podpisano umow´ z wy∏onionym w przetargu wykonawcà – firmà Metrostav
a.s. – na przebudow´ ulic Marsa i ˚o∏nierskiej
na odcinku 4,8 km od ul. Naddnieprzaƒskiej do
granicy miasta. Firma zobowiàzana jest do realizacji powierzonego zadania w okresie 26 miesi´cy. A zatem w maju 2018 r. pojedziemy ju˝
nowymi drogami.
Co b´dzie si´ dzia∏o na naszym najwi´kszym
w´êle komunikacyjnym przez te dwa lata? Wydarzy si´ sporo, a my musimy uzbroiç si´ w du˝o cierpliwoÊci na czas zwiàzanych z tym utrudnieƒ drogowych. W planach sà:

■

■

■

■

budowa dwóch wiaduktów jezdni g∏ównych
ul. Marsa o d∏ugoÊci ok. 200 m nad torami linii kolejowej Warszawa – Dorohusk,
budowa estakady o d∏ugoÊci ok. 600 m prowadzàcej ruch w stron´ granicy miasta nad
skrzy˝owaniami ul. Marsa z ulicami Che∏m˝yƒskà i Okularowà oraz ˚o∏nierskà i Rekruckà,
budowa k∏adki dla pieszych i rowerzystów
(z dwiema pochylniami i dwoma ciàgami
schodów) nad ul. ˚o∏nierskà na wysokoÊci
osiedla Wygoda,
rozbiórka wiaduktów z prze∏omu lat 70. i 80.
i budowa dwóch nowych o d∏ugoÊci ok.
100 m na ul. ˚o∏nierskiej nad torami linii kolejowej Warszawa – Terespol,

■

■

■

■

■

przebudowa w´z∏a na skrzy˝owaniu ul. ˚o∏nierskiej z ul. Stra˝ackà z wiaduktami o d∏ugoÊci ok. 60 m,
budowa dwóch wiaduktów nad skrzy˝owaniem ul. ˚o∏nierskiej z ul. Czwartaków o d∏ugoÊci ok. 70 m,
budowa drugiej jezdni ul. ˚o∏nierskiej od ul.
Stra˝ackiej do granicy miasta,
budowa po wschodniej stronie ul. ˚o∏nierskiej
ciàgu pieszo-rowerowego o szerokoÊci 4 m,
przebudowa instalacji podziemnych.
Hanna Kowalska
na podst. informacji Biura Koordynacji
Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
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Dotychczasowe dzia∏ania M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy Weso∏a
Pierwszy raz spotkaliÊmy si´
w grudniu i chyba nikt nie pomyÊla∏, ˝e mo˝emy przez tak krótki
czas zdzia∏aç tak wiele. Nasze plany, zamiary i poniekàd marzenia,
które zaplanowaliÊmy na poczàtku naszej kadencji, zaczynajà powoli nabieraç realnego wymiaru.

Kolejna sesja M∏odzie˝owej Rady ju˝ za nami
Na marcowà sesj´ przyszliÊmy z g∏owami pe∏nymi pomys∏ów, a spotkanie zakoƒczyliÊmy
z uÊmiechami na twarzach, spowodowanymi satysfakcjà z owocnego spotkania. Jednà z najwa˝niejszych kwestii ustalonych na sesji by∏a zmiana
oficjalnego logo naszej rady. W czasie rozmowy

Wielkie projekty na miar´
wielkich ludzi
Trwa kolejna edycja bud˝etu partycypacyjnego, w ramach którego
stworzyliÊmy projekty. Jak dobrze
wiemy, Weso∏a jest pr´˝nie rozwijajàcà si´ dzielnicà. Brak jest jednak inwestycji realizowanych
z myÊlà o lokalnej m∏odzie˝y oraz studentach.
W ostatnich latach zosta∏y wybudowane liczne
place zabaw, dobrze wyposa˝one przedszkola
i szko∏y oraz asfaltowe, oÊwietlone drogi. Jednak
m∏odzie˝ nadal nie ma miejsca spotkaƒ. G∏ównym za∏o˝eniem jest zorganizowanie miejsca,
gdzie m∏odzi mieszkaƒcy mogliby rekreacyjnie
sp´dziç wolny czas. Nasze projekty by∏yby rozwiàzaniem tego problemu, ponadto by∏yby
szansà dla m∏odych mieszkaƒców Weso∏ej na aktywny udzia∏ w ˝yciu spo∏ecznym, który jest tak
bardzo dla nas wa˝ny. Dlatego powsta∏y a˝ trzy
projekty: „Park dla m∏odzie˝y”, którego projektodawcà jest Aleksandra Bakiera, oraz „Park
kultury dla m∏odzie˝y” i „M∏odzie˝owy park
rekreacji” – projektodawca Wojciech Mastalski.
Idee przewidujà wiele atrakcji, m.in. wiat´
z jednà Êciankà pomalowanà czarnà farbà tablicowà, na której b´dzie mo˝na pisaç czy rysowaç
(Êcianka b´dzie mog∏a te˝ s∏u˝yç jako ekran do wyÊwietlania prezentacji czy filmów), punkt wymiany
ksià˝ek, minigolfa z wyposa˝eniem, pi∏karzyki, bule oraz du˝e betonowe szachy z pó∏torametrowymi pionkami. Wi´cej szczegó∏owych informacji na
stronie internetowej bud˝etu partycypacyjnego
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/.
Wspó∏praca z OÊrodkiem Pomocy Spo∏ecznej
ZostaliÊmy partnerami konkursu „Weso∏a Dzielnica NGO-sów”. Projekt ma na celu zjednoczenie

i integracj´ wszystkich organizacji i klubów na terenie dzielnicy za pomocà konkursu polegajàcego
na zrobieniu przez ka˝dà z tych organizacji wizytówki dla drugiego ze stowarzyszeƒ. M∏odzie˝owa Rada ma pomóc w szukaniu takich stowarzyszeƒ, jak i przeprowadziç konkurs na logo OPS
w szko∏ach, a tak˝e stworzyç kart´ potwierdzajàcà wygranà w konkursie, która zostanie wr´czona zwyci´skiej organizacji na uroczystej gali.
Podbijamy Warszaw´!
26 lutego w Sali Warszawskiej Pa∏acu Kultury
i Nauki odby∏a si´ XXVII Sesja M∏odzie˝owej Rady
m.st. Warszawy III Kadencji. M∏odzie˝owa Rada
Warszawy to organ sk∏adajàcy si´ z przedstawicieli warszawskich dzielnic, którzy reprezentujà sto∏ecznà m∏odzie˝,
dbajà, by w∏adze miasta zaspokaja∏y jej potrzeby i by ws∏uchiwa∏y si´ w jej postulaty.
Podczas sesji M∏odzie˝owej Rady Warszawy
zostali zaprzysi´˝eni
radni z naszej dzielnicy
– Oskar Wojciechowski
i Miko∏aj Jaguszewski.
Od tamtego dnia reprezentujà nas w M∏odzie˝owej Radzie Warszawy. Gratulujemy!

poruszaliÊmy wiele spraw dotyczàcych bie˝àcych
i przysz∏ych projektów, m.in. wspó∏pracy z samorzàdami uczniowskimi i obchodów Êwi´ta Konstytucji 3 maja. Mamy nadziej´, ˝e wszystko pójdzie po naszej myÊli!
Chcesz si´ w∏àczyç? Masz jakieÊ pytania? Nie
bój si´ napisaç! Piszcie na mrwesola@gmail.com.
Zapraszamy te˝ na nasz profil na Facebooku:
www.facebook.com/mrdwesola/.
Aleksandra Bakiera
M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy Weso∏a
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ZDOBÑDè CERTYFIKAT J¢ZYKOWY
Cambridge Young Learners English
Starters

●

Movers

●

Flyers

12 czerwca 2016 r.
Szko∏a j´zykowa
English Language Centre
Zg∏oszenia dzieci w wieku 8–11 lat:

biuro@angielskiwesola.pl
lub tel. 608 520 808.
Wi´cej informacji na stronie ELC www.angielskiwesola.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

SKLEP ZE ZDROWÑ ˚YWNOÂCIÑ
ul. Jana Pawła II 23, lok. A3
Stara Miłosna, Pasa˝ Pogodna
●

màki, ry˝e, kasze
eko jaja
● produkty ekologiczne
● produkty bezglutenowe
● ekologiczne zioła i przyprawy
● eko kawy i herbaty
● produkty dla cukrzyków
● maÊci i kremy zdrowotne

●
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Rada Seniorów rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç
Rady Seniorów tworzone sà w gminach, dzielnicach, miastach. Prawie wszystkie dzielnice
Warszawy majà ju˝ swoje rady. Sà tworzone te˝
w wielu krajach europejskich. Stanowià one cia∏o doradcze dla lokalnego samorzàdu, szczególnie w sprawach dotyczàcych seniorów.
Nasza dzielnicowa Rada Seniorów rozpocz´∏a
swojà dzia∏alnoÊç 22 stycznia 2016 roku. W jej
sk∏ad wchodzi 8 osób: Barbara GawryÊ-Bogdaƒska, Eugeniusz Gorczyca, Roman Kalupa, Helena
Kaêmierczak, Mieczys∏aw O∏dziej, Ewa Pietraszewska, Izabella Ruli i Bo˝ena Borys, która zosta∏a wybrana na przewodniczàcà Rady. Wszyscy
sà mieszkaƒcami Weso∏ej. Pani Helena Kaêmierczak zosta∏a wybrana na przedstawiciela naszej
Rady do Rady Seniorów m.st. Warszawy.
Chocia˝ w∏osy przyprószone siwiznà, to seniorzy
wchodzàcy w sk∏ad Rady sà aktywni spo∏ecznie
i cz´sto zawodowo. Le˝y nam na sercu troska o dobro seniorów, w myÊl zasady: seniorzy dla seniorów. Rada nie dysponuje funduszami, ma spe∏niaç
swojà rol´ jako platforma dialogu pomi´dzy mieszkaƒcami a organami dzielnicy. Mo˝emy uczulaç radnych na problemy osób starszych, wskazywaç potrzeby i oczekiwania. Sami te˝ musimy je poznaç.
Ma nam w tym pomóc ankieta, która ma na celu

zdiagnozowanie potrzeb osób 60+ zamieszkujàcych w dzielnicy Weso∏a. A jest tych osób sporo, bo
na prawie 23 tys. mieszkaƒców seniorów jest przesz∏o 4 tysiàce. Kobiet w tej grupie jest o tysiàc wi´cej ni˝ m´˝czyzn. Sà to dane podane w zaokràgleniu, ale pokazujà, ˝e seniorzy stanowià du˝à grup´
mieszkaƒców i mogà mieç du˝o do powiedzenia,
a tak˝e majà swoje problemy i potrzeby.
W oparciu o wspomnianà powy˝ej ankiet´
chcemy je poznaç, by móc w miar´ czasu staraç
si´ je rozwiàzywaç. Ankieta jest w trakcie opracowywania. Pomaga nam w tym dzia∏aniu OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej. Ju˝ teraz zwracamy si´ do
Paƒstwa z proÊbà o jej rzetelne wype∏nienie
i szczere odpowiedzi. Ankieta b´dzie ca∏kowicie
anonimowa. Mamy nadziej´, ˝e znajdzie si´
u Paƒstwa w najbli˝szym czasie. Wype∏nionà ankiet´ b´dà mogli Paƒstwo wrzuciç do specjalnych
skrzynek, które znajdà si´ w miejscach cz´sto odwiedzanych przez seniorów: w bibliotekach,
przychodniach, a tak˝e w Urz´dzie Dzielnicy.
Marzy nam si´, by powsta∏ w Weso∏ej Dom
Dziennego Pobytu dla seniorów. W∏adze dzielnicy ju˝ rozpocz´∏y dzia∏ania w tym kierunku i jest
szansa, ˝e w ciàgu dwóch najbli˝szych lat b´dziemy mieli w Weso∏ej taka placówk´. Na terenie

dzielnicy dzia∏a wiele organizacji zajmujàcych sie
sprawami seniorów. Nie wszyscy o tym wiedzà,
˝e mo˝na tam zasi´gnàç porad, otrzymaç pomoc,
uczestniczyç w zaj´ciach sportowych. Dzia∏a te˝
pr´˝nie Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Dla seniora nie ma lepszego leku ni˝ aktywne
˝ycie. Wszystkie inicjatywy prowokujàce seniorów do wyjÊcia z domu sà bardzo cenne. StaroÊç
nie musi byç smutna i nie powinna byç samotna.
Zbli˝a si´ wiosna. To czas, w którym nale˝y
pomyÊleç o aktywnoÊci fizycznej. Sà w naszej
dzielnicy tzw. si∏ownie plenerowe, mamy pi´kny
las. Ruch to najlepsza dawka zdrowia! Ludzie aktywni fizycznie i umys∏owo pozostajà d∏u˝ej m∏odzi. Seniorzy, którzy sami wycofujà si´ z czynnego ˝ycia, szybciej si´ starzejà.
Korzystajcie Paƒstwo z zaj´ç proponowanych
przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Studiowanie
w ka˝dym wieku przynosi korzyÊci i satysfakcj´.
Polecamy te˝ Paƒstwu gazet´ „Zdaniem Seniora”
(www.ZdaniemSeniora.pl). To jedyne pismo redagowane przez obywatelskich dziennikarzy senioralnych. My te˝ b´dziemy Paƒstwa informowaç
o tym, co dzieje si´ w dzielnicy na rzecz seniorów.

Gdzie si´ podzia∏o 200 mln z∏ warszawiaków?

wywo∏a∏ niepokój radnych wszystkich klubów.
Dlatego Rada m.st. Warszawy podj´∏a uchwa∏´,
w której apelujemy do Pani Premier RP o odblokowanie zaplanowanej na 2016 rok wyp∏aty dotacji na odszkodowania reprywatyzacyjne.
OczywiÊcie w sytuacji braku dotacji celowej ze
Skarbu Paƒstwa wydatki te b´dà musia∏y byç pokryte poprzez ci´cia Êwiadczeƒ niezb´dnych dla
mieszkaƒców naszej stolicy: w s∏u˝bie zdrowia,
szkolnictwie czy inwestycjach. Dlatego mam nadziej´, ˝e jednak rzàdzàca Polskà wi´kszoÊç parlamentarna zrozumie, ˝e tego typu dzia∏aniami
szkodzi przede wszystkim warszawiakom.
Jednak nawet po pozytywnej dla warszawiaków
decyzji pozostanie otwarte pytanie: Kto w Polsce
rzàdzi? Sejm, Prezydent czy rewizor?
Pawe∏ Lech
Przewodniczàcy Komisji Sportu, Rekreacji
i Turystyki Rady m.st. Warszawy

Kolejne pomys∏y przedstawiane przez obecny
rzàd, a dotyczàce Warszawy i jej mieszkaƒców sà
jakby ˝ywcem wyj´te z powieÊci Niko∏aja Gogola
„Rewizor”. Nie liczy si´ prawo, ustawy i nawet podpis Prezydenta RP. Najwa˝niejszy jest on – urz´dnik!
1 stycznia 2014 roku wesz∏a w ˝ycie ustawa
uchwalona przez Sejm poprzedniej kadencji, dzi´ki
której Warszawa otrzymywa∏a z bud˝etu paƒstwa
200 milionów z∏otych na zaspokojenie roszczeƒ
z tytu∏u dekretu Bieruta. Kwota ta jest oczywiÊcie
du˝a, ale w stosunku do szacowanych 15 miliardów roszczeƒ wynikajàcych z tego nieszcz´Êliwego
dla Warszawy dekretu to kropla w morzu potrzeb.
Jednak dla bud˝etu m.st. Warszawy sà to Êrodki znaczàce. Przyznanie ich zosta∏o potwierdzone
przyj´ciem przez obecny Sejm, przez rzàdzàcà

wi´kszoÊç Prawa i SprawiedliwoÊci, Ustawy bud˝etowej, uchwalonej w dniu 30 stycznia 2016
roku. Ustaw´ podpisa∏ oczywiÊcie Prezydent RP.
Na tej podstawie oraz zgodnie z wczeÊniejszymi ustaleniami Rada m.st. Warszawy przyj´∏a
bud˝et miasta uwzgl´dniajàcy wyp∏at´ odszkodowaƒ w tej wysokoÊci.
Tymczasem ju˝ par´ dni póêniej, 17 lutego, do
w∏adz miasta st. Warszawy wp∏ywa jednozdaniowe pismo podpisane przez Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Paƒstwa informujàce
o tym, ˝e Minister Skarbu Paƒstwa nie przewiduje udzielenia dotacji w 2016 roku.
W sytuacji gdy w wyniku orzeczeƒ sàdowych
wzrasta iloÊç roszczeƒ w stosunku do miasta,
brak w bud˝ecie przyznanej wczeÊniej kwoty

Bo˝ena Borys i Roman Kalupa

REKL AMA

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych

PENSJONAT
SENIORA
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

✓ ca∏odobowa opieka

piel´gniarska
✓ pobyt opiekuƒczo-leczniczy
✓ opieka po udarze mózgu

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy

oraz dzienny

Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.
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Konkurs S3KTOR 2015
Od 23 marca do 30 kwietnia mo˝na g∏osowaç na najlepsze
inicjatywy pozarzàdowe ubieg∏ego roku.
Kampanie spo∏eczne, projekty artystyczne, pikniki rodzinne, wydarzenia
kulturalne i sportowe. A˝ 40 inicjatyw
zrealizowanych w zesz∏ym roku przez
organizacje pozarzàdowe zosta∏o noP
minowanych do nagrody g∏ównej
A
w konkursie S3KTOR 2015.
T
R
Konkurs S3KTOR, organizowany
O
przez m.st. Warszaw´, to okazja do poN
kazania i wypromowania najlepszych
A
inicjatyw podj´tych przez organizacje
T
pozarzàdowe. Cieszy si´ nies∏abnàcà
popularnoÊcià wÊród organizacji – do
tej pory w pi´ciu edycjach konkursu
wzi´∏o udzia∏ blisko 700 inicjatyw. Dziesi´ç
ró˝norodnych kategorii, w których mo˝na
zg∏aszaç inicjatywy, sprawia, ˝e w konkursie
mo˝e wziàç udzia∏ praktycznie ka˝da organizacja dzia∏ajàca na rzecz mieszkaƒców miasta. Sà to mi´dzy innymi: „Edukacja”, „Ekologia i Êrodowisko przyrodnicze”, „Kultura
i sztuka”, „Projekty spo∏eczne”, „Przestrzeƒ
miejska”, „Spo∏eczeƒstwo obywatelskie i prawa cz∏owieka”, „Spo∏ecznoÊç lokalna”,
„Sport i rekreacja”, „Zdrowie”, a tak˝e kategoria „Projekty wielowymiarowe”, skupiajàca
N
A
S
Z

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

wszystkie inicjatywy, które wykraczajà poza
jednà kategori´ konkursowà.
Do tegorocznej, szóstej edycji konkursu
zg∏oszono 119 inicjatyw. Najwi´cej zg∏oszeƒ
nades∏ano w kategoriach: „Kultura i sztuka”
oraz „Projekty wielowymiarowe”. SpoÊród
zg∏oszonych inicjatyw a˝ 40 zosta∏o nominowanych do nagrody g∏ównej. Co warto podkreÊliç, w konkursie S3KTOR nominacji dokonujà same organizacje pozarzàdowe. Dzieje si´
tak dzi´ki Komisjom Dialogu Spo∏ecznego, które dzia∏ajà przy Biurach Urz´du m.st. Warszawy. Celem dzia∏ania komisji jest wypracowywanie rozwiàzaƒ w poszczególnych dziedzinach
zadaƒ publicznych, które realizuje m.st. Warszawa – co pozwala na efektywnà wspó∏prac´ Êrodowiska pozarzàdowego i urz´dniczego. To w∏aÊnie komisje dialogu w porozumieniu z biurami nominujà inicjatywy.
SpoÊród nominowanych 40 inicjatyw Kapitu∏a Konkursu S3KTOR wybierze zwyci´zców ka˝dej z kategorii oraz zdobywc´ nagrody Grand
Prix, ufundowanej przez partnera konkursu
– Tramwaje Warszawskie. Równolegle odbywa
si´ internetowe g∏osowanie – rywalizacja o Nagrod´ Mieszkaƒców. Ka˝da osoba mo˝e oddaç

swój g∏os na jednà z nominowanych inicjatyw
za poÊrednictwem strony urz´du.
By zag∏osowaç na wybranà inicjatyw´, wystarczy wejÊç na stron´ www.ngo.um.warszawa.pl i kliknàç w logo konkursu. Na stronie mo˝na zapoznaç si´ z opisami wszystkich
inicjatyw oraz uzyskaç szczegó∏owe informacje na temat przebiegu konkursu. G∏osowanie trwa tylko do 30 kwietnia!
Tomasz WiÊniewski

Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e
nasza lokalna inicjatywa z Weso∏ej
„Zaj´cia z CyberEtyki” zosta∏a zakwalifikowana do kolejnego etapu
Konkursu S3KTOR 2015 w kategorii
Edukacja. Link do listy nominowanych inicjatyw: http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-s3ktors3ktor-2015/lista-nominowanych-inicjatyw (znajdujà si´ tam równie˝ opisy
zg∏oszonych projektów).
Serdecznie zach´camy do g∏osowania na inicjatyw´ „Zaj´cia
z CyberEtyki” pod tym linkiem:
http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-sektor2015/
CyberEtyczni
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Program „Rodzina 500 plus”
ruszy∏ w dzielnicy Weso∏a
Program „Rodzina 500 plus” ruszy∏ w ca∏ej
Polsce od 1 kwietnia tego roku. Ustawa o pomocy paƒstwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w ˝ycie program „Rodzina 500 plus”,
w ramach którego rodzice b´dà otrzymywaç

500 z∏ to kwota netto, zwolniona z podatku
dochodowego i nie b´dzie podlegaç egzekucji,
podobnie jak inne Êwiadczenia dla rodzin. Âwiadczenie wychowawcze nie b´dzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych Êwiadczeƒ

st´pcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki
opiekuƒczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Wniosek o Êwiadczenie wychowawcze b´dzie
mo˝na z∏o˝yç w gminie, za poÊrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek
o Êwiadczenie wychowawcze b´dzie mo˝na z∏o˝yç za pomocà portalu empatia.mrpips.gov.pl,
PUE ZUS oraz bankowoÊci elektronicznej.
W dzielnicy Weso∏a uruchomione zosta∏y na
potrzeby realizacji programu nast´pujàce punkty
sk∏adania wniosków (tabela):

Punkty przyjmowania wniosków 500+
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a

Êwiadczenie wychowawcze w wysokoÊci 500 z∏
co miesiàc na drugie i kolejne dziecko niezale˝nie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie
przekracza 800 z∏ netto na osob´ lub 1200 z∏
netto (w rodzinach wychowujàcych niepe∏nosprawne dziecko) – otrzymajà je równie˝ na
pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 z∏
netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem obj´tych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujàcych 3,7 mln dzieci.

dla rodzin m.in. z pomocy spo∏ecznej, funduszu
alimentacyjnego, Êwiadczeƒ rodzinnych.
O wsparcie ubiegaç b´dà mogli si´ tak˝e samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny za-

REKL AMA

Szacuje si´, ˝e w dzielnicy Weso∏a zostanie
przyj´tych oko∏o 2500 wniosków o Êwiadczenia
wychowawcze.
Pierwsze Êwiadczenia wychowawcze zostanà
przyznane na okres od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy do dnia 30 wrzeÊnia 2017 r.
JeÊli osoba z∏o˝y wniosek w terminie trzech
miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, tj. od
1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to Êwiadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wyp∏acone
z wyrównaniem poczàwszy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku z∏o˝enia wniosku po
up∏ywie trzech miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.) Êwiadczenie zostanie przyznane i wyp∏acone poczàwszy od miesiàca, w którym wp∏ynà∏ wniosek z prawid∏owo
wype∏nionymi dokumentami.
Âwiadczenie b´dzie wyp∏acone w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto
lub w gotówce.
Z naszych informacji wynika, ˝e proces przyjmowania wniosków w Weso∏ej w pierwszych
dniach realizacji programu przebiega∏ sprawnie,
nigdzie nie odnotowano ˝adnej nat´˝onej frekwencji wnioskodawców i wszystko odbywa∏o
si´ p∏ynnie i bez zak∏óceƒ.
Redakcja
na podst. inf.
Urz´du Dzielnicy Weso∏a
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Schron przy ulicy Niemcewicza oczyszczony z ziemi i Êmieci
Dzieƒ 19 marca koƒczy pierwszy etap
prac ziemnych, eksploracyjnych i zabezpieczajàcych przy ruinie niemieckiego schronu
dla broni maszynowej Regelbau 514 w Weso∏ej. Cz∏onkowie ko∏a terenowego „PrzedmoÊcie Warszawa” Stowarzyszenia Pro
Fortalicium wsparci przez koleg´ Marka
Marciniaka z grupy poszukiwawczo-eksploracyjnej „Holikistki” zakoƒczyli oczyszczanie
wn´trza obiektu z zalegajàcych go Êmieci,
gruzu i wydmowego piasku. Przed schronem stan´∏a dwuj´zyczna (pol.–ang.) tablica
informacyjna dla zwiedzajàcych ze schema-

tem pomieszczeƒ, opisem ich funkcji bojowej, uzbrojenia i wyposa˝enia wewn´trznego. Zawiera równie˝ wzmiank´ o innych
obiektach pozycji PrzedmoÊcie Warszawa
znajdujàcych si´ na terenie Weso∏ej.

Sobotnie prace zacz´liÊmy od usuni´cia
Êmieci z wn´trza (dwa
80-litrowe worki), wycinki odrostów akacji
w bezpoÊredniej bliskoÊci schronu i u∏o˝enia
tymczasowej Êcie˝ki do
wywo˝enia
urobku
z jego wn´trza. Nast´pnie za pomocà ∏opat
i taczek usun´liÊmy 3,8
metra
szeÊciennego
gruzu i piasku zalegajàcych w przedsionku,
Êluzie gazowej i izbie
za∏ogi. W wejÊciu do
obiektu stan´∏a betonowa grodza, która
tymczasowo zabezpiecza przed ponownym
zasypaniem wn´trza. OdkopaliÊmy i oczyÊciliÊmy betonowà studzienk´ na sadz´
i udro˝niliÊmy pierwszy metr szybu komina.
Transport i energi´ elektrycznà do oÊwietlenia i u˝ytkowania narz´dzi zapewni∏ etatowy pojazd naszego ko∏a terenowego „∏aciaty” ˝uk furgon oraz agregat PAB 2.
W przysz∏oÊci planujemy: uformowaç
i ustabilizowaç ziemne nasypy maskujàce
obiekt, wykonaç drewniane szalunki zabez-

pieczajàce wejÊcie, oczyÊciç elewacje
z graffiti i wysoleƒ, zabezpieczyç oryginalne Êlady farbomaskowania przed wp∏ywem
promieni s∏onecznych i wody oraz uzupe∏niç kamufla˝ na podstawie zachowanych
wzorów i zdj´ç.
Tak przygotowany obiekt b´dzie wspania∏ym punktem widokowym oraz bazà do
tworzenia ró˝nych wystaw i imprez zwiàzanych z wojennà historià Weso∏ej.
Hubert Trzepa∏ka

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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RJnO – Pierwsza runda zaliczona, druga i trzecia w toku.
Zapraszamy na czwartà w maju!
Wraz z koƒcem zimy ruszy∏a pi´tnasta ju˝ edycja Pucharu Warszawy
i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie
na Orientacj´. Rozgrywana w Falenicy i RadoÊci pierwsza runda
Pucharu by∏a jednoczeÊnie pierwszà rundà Grand Prix Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy w RJnO.
Frekwencja podczas zawodów by∏a
znakomita, wystartowa∏o w sumie ponad 70 zawodników. Nasze zmagania zosta∏y
sfilmowane przez redakcj´ Warszawskiego
OÊrodka Telewizyjnego i mo˝na by∏o obejrzeç
na kanale WOT relacj´ z zawodów zrealizowanà
przez panià Ma∏gorzat´ Chodkowskà (relacja
dost´pna pod adresem: http://warszawa.tvp.pl/
24505428/19032016).
Rywalizacja by∏a bardzo zaci´ta i ró˝nice czasowe pomi´dzy czo∏owymi zawodnikami wynosi∏y czasem po kilka sekund. Na uwag´ zas∏uguje spora liczba nowych zawodników, którzy po
raz pierwszy brali udzia∏ w tego typu zawodach.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni i bardzo podoba∏a im si´ ta forma sp´dzania wolnego czasu
na ∏onie natury. O wielkim przywiàzaniu do startów z mapà w terenie i odnajdywania punktów

kontrolnych mo˝e Êwiadczyç kolejny start w tego typu zawodach
mamy b´dàcej przy
nadziei. OczywiÊcie
startowa∏a na najkrótszej trasie i plasowa∏a si´ w czo∏ówce
rywalizujàcych zawodników. Potwierdza to tez´, ˝e
w zawodach w Rowerowej Jeêdzie
na Orientacj´ na koƒcowy rezultat
rywalizacji najwi´kszy wp∏yw ma si∏a spokoju i podejmowanie w∏aÊciwych decyzji. Jest to póêniej bardzo przydatne
w codziennym ˝yciu.
Kolejne zawody odby∏y si´ w dniach 2–3 kwietnia 2016. W sobot´ imprezie towarzyszy∏o uroczyste otwarcie tras Zielonego Punktu Kontrolnego przez NadleÊniczego NadleÊnictwa Celestynów Pana Artura Dawidziuka. Zielony Punkt
Kontrolny – to sta∏e drewniane s∏upki w terenie
zaznaczone na mapie, dzi´ki którym mo˝emy
przez ca∏y rok poruszaç si´ z mapà w terenie
i w ró˝nej konfiguracji odnajdywaç takie punkty.
Jest to doskona∏a forma treningu.

III runda trwa∏a w czasie druku tego numeru
WS (9–10 kwietnia), na IV zapraszamy w dniach
7–8 maja 2016 do Komorowa k. Pruszkowa.
Szczegó∏ów szukajcie na stronie www.orienteering.waw.pl bli˝ej terminu wydarzenia.
Warto dodaç, ˝e nagroda g∏ówna losowana
wÊród uczestników minimum 9 rund PWiM – rower firmy Wheeler – b´dzie wylosowana podczas Zakoƒczenia Sezonu 2016 w RJnO w dniu
6.11.2016.
Jan Cegie∏ka
Fot: Damian K´dziorek

Dwa turnieje szachowe nowej edycji Grand Prix SP 353 2016 rozegrane
W soboty 27 lutego oraz 12 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej
nr 353 zosta∏y rozegrane ju˝ dwa
turnieje szachowe nowej edycji
Grand Prix. Rozgrywki prowadzone
by∏y w dwóch grupach wiekowych:
w turnieju A bra∏y udzia∏ dzieci
i m∏odzie˝ do 20 lat, w turnieju B
– dzieci z rocznika 2008 i m∏odsze.
Dodatkowo rozgrywany by∏ równie˝ turniej klasyfikacyjny z mo˝liwoÊcià zdobycia IV i V kategorii
szachowej.
Zawody sk∏adajà z 5 turniejów. Do punktacji
wliczaç si´ b´dà zawodnicy, którzy zagrali minimum w 4 turniejach.
W czo∏ówce I Turnieju Grand Prix SP 353
w kategorii dzieci i m∏odzie˝ do 20 lat uplasowali si´:
■ I miejsce – Maria Malicka, KSz Polonia Warszawa
■ II miejsce – Krystian Furmaƒski, KS Laura Chylice
■ III miejsce – Jakub S∏oniewski, Szachowy Uniwersytet Warszawa
Najlepszymi w poszczególnych kategoriach
rankingowych zostali:
■ III kategoria szachowa – Krzysztof Muniak,
MOK Józefów
■ IV kategoria szachowa – Piotr Kociszewski,
MOK Józefów
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■

III miejsce – Marcin Wasylewski, UKS „Gambit”-Weso∏a

Najlepszymi w poszczególnych kategoriach
rankingowych zostali:
■ III kategoria szachowa – Piotr Budny, KSz Polonia Warszawa
■ IV kategoria szachowa – Franciszek Kania,
UKS „Gambit”-Weso∏a
■ V kategoria szachowa – Bart∏omiej Uzarek,
Warszawa-Weso∏a

■

V kategoria szachowa – Wiktor Regulski,
Warszawa

Najwy˝sze wyniki w I Turnieju Grand Prix SP
353 (rocznik 2008 i m∏odsi) osiàgn´li:
■ I miejsce – Mateusz Âmietanko, Warszawa
■ II miejsce – Marcelina ¸aszczuk, MAZSzach
w Warszawie (uczennica SP 353)
■ III miejsce – Jakub Kowalczyk, KSz Piàtka
Skierniewice
W II Turnieju Grand Prix najwy˝sze wyniki
uzyskali:
W kategorii dzieci i m∏odzie˝ do 20 lat:
■ I miejsce – Krystian Furmaƒski, KS Laura Chylice
■ II miejsce – Maria Malicka, KSz Polonia Warszawa

Najwi´cej punktów w kategorii rocznik 2008
i m∏odsi zdobyli:
■ I miejsce – Marcelina ¸aszczuk, MAZSzach
w Warszawie (uczennica SP 353)
■ II miejsce – Adam Jaroƒ, UKS „Gambit”-Weso∏a
■ III miejsce – Juliusz Klim, Warszawa
Turnieje nowej edycji Grand Prix uroczyÊcie
otworzy∏y Dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353
im. Wielkich Odkrywców Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz i Wicedyrektor Mariola Wróblewska.
Na kolejny, III Turniej Grand Prix SP 353 Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”-Weso∏a oraz Szko∏a
Podstawowa nr 353 zapraszajà ju˝ niebawem,
16 kwietnia 2016 r. Szczegó∏owe wyniki turnieju
mo˝na znaleêç na stronie www.chessarbiter.com.
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy.
Teresa Osypiuk
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Sukces Judo Fight Club w WOM 2016
Mi∏o nam poinformowaç, ˝e 5 marca i 12 marca odby∏a si´ w Weso∏ej Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y. Bardzo dobrze zaprezentowali
si´ nasi zawodnicy, zdobywajàc siedem medali: trzy z∏ote, trzy srebrne i jeden bràzowy.
Kategoria dzieci U13
Julia Lamparska, kat. 52 kg – II miejsce
Piotr Piórek, kat. 60 kg – II miejsce
Kategoria m∏odzik U15
Alicja Wilk, kat. 44 kg – I miejsce
Zuzanna Banaszek, kat. 48 kg – I miejsce
Weronika D´bska, kat. 40 kg – III miejsce
Kategoria junior m∏odszy U18
Micha∏ Fràczyk, kat. 46 kg – I miejsce
Krystian Zawolik, kat. + 90 kg – II miejsce

By∏o równie˝ wiele 5 i 7 miejsc, których
zaj´cie tak˝e jest punktowane w systemie
sportowym.
Dziewczyny m∏odziczki zaj´∏y I miejsce
w klasyfikacji generalnej zarówno medalowej, jak i punktowej, a ch∏opcy w juniorach
m∏odszych zaj´li w generalnej klasyfikacji
medalowej III miejsce.
W zawodach bra∏o udzia∏ ponad 40 klubów i wystartowa∏o ponad 420 zawodników z Warszawy i Mazowsza. Barwy naszego klubu reprezentowa∏o 38 zawodników
i zawodniczek.
Gratulacje dla wszystkich zawodników!!!
Mariusz D´bski
REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zachowanie w sytuacjach zagro˝enia
Po ostatnich zamachach w Brukseli bezpieczeƒstwo w metrze sta∏o si´ wa˝nym tematem,
a zadbaç o nie majà nie tylko stworzone do tego
s∏u˝by, ale tak˝e my sami powinniÊmy wiedzieç,
jak zachowaç si´, gdy widzimy nietypowe zachowanie wspó∏pasa˝era, podejrzanà sytuacj´ lub
kiedy wydarzy si´ coÊ z∏ego. Metro Warszawskie
zamieÊci∏o na swojej stronie internetowej instrukcj´ post´powania w sytuacjach zagro˝enia.
16-stronicowa publikacja w formacie PDF dost´pna jest pod adresem: www.metro.waw.pl/
instrukcja-postepowania-w-sytuacjachzagrozenia.
Znajdziemy w niej m.in.: numery telefonów alarmowych i instrukcje korzystania z ˝ó∏tego telefonu
alarmowego, który znajduje si´ na ka˝dej stacji,
oraz z alarmowej ∏àcznoÊci w wagonach (przycisk
alarmowy dost´pny w ka˝dym wagonie); sposoby
post´powania w sytuacjach: zadymienia lub po˝aru w wagonie i na stacji, awarii technicznej, zagro-

PTTK
zaprasza
Tegoroczny sezon kajakowy
rozpoczynamy sp∏ywem uroczà
rzekà Drzewiczkà. Jest to prawobrze˝ny dop∏yw
Pilicy, o d∏ugoÊci oko∏o 90 km, majàcy swe êród∏a
w pobli˝u wsi Ruski Bród, w lasach wzgórza Garbu Gielniowskiego. Szybki nurt, bystrza, kilka progów i troch´ zwalonych drzew (w zale˝noÊci od
pory roku i pracowitoÊci bobrów) – to wszystko
zapewni nam niezapomniane prze˝ycia. Rzeka
meandruje sosnowymi borami, ni˝ej po∏o˝onymi
∏àkami zalewowymi z trzcinowiskami, bagnami
i szuwarami. Obszar doliny rzeki jest bogaty faunistycznie, gniazduje tutaj 140 gatunków ptaków,
mo˝na spotkaç m.in. zimorodka i czapl´. Na za-

˝enia terrorystycznego, nap∏ywu wody, zas∏abni´cia innego pasa˝era, spadni´cia cz∏owieka lub
przedmiotu na torowisko, zagro˝enia przest´pczoÊcià pospolità (wandalizm, przemoc, kradzie˝).
Instrukcj´ uzupe∏niajà zdj´cia pokazujàce
umiejscowienie gaÊnic i wyglàd przycisków alarmowych w ró˝nych modelach pociàgów metra.
Goràco zach´camy Paƒstwa do wnikliwego
zapoznania si´ z tà publikacjà.
Zagadkà ludzkiego umys∏u jest ˝ywione przez
wi´kszoÊç z nas przekonanie, ˝e z∏e wydarzenia
dziejà si´ tam, gdzie nas nie ma, wi´c nie musimy si´ tym przejmowaç. Lepiej jednak byç przygotowanym na ka˝dà ewentualnoÊç i w razie sytuacji zagro˝enia wiedzieç, jak si´ zachowaç,
i potrafiç pomóc nie tylko sobie, ale te˝ innym
obecnym na miejscu zdarzenia osobom.
Przeka˝cie ten wa˝ny adres internetowy tak˝e
swoim krewnym i znajomym.
Hanna Kowalska
koƒczenie sp∏ywu zapraszamy na tradycyjny posi∏ek na ciep∏o oraz ognisko.
Termin: 7 maja 2016 (sobota)
Wpisowe: 80 z∏ doroÊli, 70 z∏ dzieci do 15 roku ˝ycia
Zg∏oszenia: do 30 kwietnia 2016 r.
Kierownik wyjazdu: Anna Ksi´˝opolska, tel.:
602 344 308

Zapraszamy tak˝e na wycieczk´
rowerowà do Ossowa
Ossów to centralne miejsce Bitwy Warszawskiej
1920 roku. B´dziemy mieli mo˝liwoÊç zwiedzenia
miejsc zwiàzanych z historià wojny 1920 roku. Odwiedzimy Centrum Informacji Turystyczno Historycznej w Ossowie. JeÊli b´dà sprzyjajàce warunki
pogodowe i ch´ci uczestników, b´dzie mo˝liwoÊç
wyd∏u˝enia naszej wycieczki do Koby∏ki. Najpi´kniejszym zabytkiem Koby∏ki jest barokowy koÊció∏
parafialny pw. Âwi´tej Trójcy – przepi´kna Êwià-

Komitet Obrony Demokracji – lokalnie
Sekcja MEDIA donosi ☺
Hurra! KOD jest ju˝ oficjalnie stowarzyszeniem. 1 marca 2016 roku Sàd Rejonowy dla
m.st. Warszawy wpisa∏ Komitet Obrony Demokracji do rejestru stowarzyszeƒ Krajowego Rejestru Sàdowego. Ostatnio odby∏y si´ w Warszawie kolejne manifestacje, uczestniczyliÊmy tak˝e
w spotkaniu z Prezydentem Andrzejem Dudà
w Otwocku, ale to zapewne Paƒstwo ju˝ wiecie.
Co nowego w KOD Lokalnie?
7 kwietnia o godzinie 19.00 w Klubie Sosnowym (ul. Trakt Lubelski 40A) odb´dzie si´
otwarte spotkanie z senatorem Andrzejem Celiƒskim. Tematem spotkania b´dzie „Epizod czy
zmiana? Polska 1975–2025”. Planujemy krótkà
prelekcj´ i d∏u˝szà dyskusj´ na temat zmian zachodzàcych w naszym paƒstwie i spo∏eczeƒstwie. Wszystkich zainteresowanych serdecz-
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nie zapraszamy – zg∏oszenia prosimy kierowaç
na podany poni˝ej e-mail.
Od powstania Grupy zastanawiamy si´, jak
dzia∏aç lokalnie, i w tym tyglu myÊli rodzà si´
czasem fajne inicjatywy. Przyk∏adem takim mo˝e byç projekt „W krainie Konstytucji”, który
jest skierowany do najm∏odszych obywateli
Wawra, Weso∏ej i Rembertowa.
„W krainie Konstytucji” to bezp∏atne warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci (grupa ok.
15–20 osób) w wieku 6–12 lat, podczas których b´dziemy podejmowaç tematy konstytucji,
demokracji, prawa (w tym tak˝e praw dzieci).
Poprzez rozmow´, zabaw´ i zaj´cia plastyczne
chcemy przybli˝yç najm∏odszym te pozornie
trudne tematy. OpowieÊci o podstawach naszego paƒstwa b´dziemy przeplataç twórczoÊcià artystycznà i zaj´ciami praktycznymi.

KWIETNIOWE SPOTKANIA

„BEZPIECZNE OSIEDLE”
W zwiàzku z realizacjà programu „Bezpieczne Osiedle” Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicach Wawer i Weso∏a zaprasza
mieszkaƒców na cykl spotkaƒ poÊwi´conych bezpieczeƒstwu w dzielnicy Weso∏a:
■

■

■

13 kwietnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
20 kwietnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
27 kwietnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona

Spotkania odb´dà si´ w budynku Urz´du
Dzielnicy Weso∏a przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku
33, pok. –111 (niski parter). Po nich planowane sà wizje lokalne w obr´bie funkcjonowania w∏aÊciwych grup osiedlowych.

tynia nazywana „per∏à baroku na Mazowszu”.
Trasa jest ∏atwa, tempo nie b´dzie du˝e, b´dà
postoje, ale trasa to bez ma∏a 50 km, wi´c nie taka krótka... W Ossowie przewidziane jest ognisko z pieczeniem kie∏basek.
Termin: 21 maja 2016 r.
Wyjazd: o godz. 9.00 z miejsca piknikowego przy Ratuszu Weso∏a, przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku w Weso∏ej.
Ca∏a trasa ok. 40 km (50 km) – w obydwie strony.
Dzieci: W wycieczce dzieci mogà braç udzia∏ jedynie pod opiekà rodziców lub opiekunów. Dzieci
obowiàzkowo jadà w kaskach.
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel.: 510
079 422

Wi´cej informacji o wycieczkach oraz zg∏oszenia za poÊrednictwem naszej strony internetowej
www.pttkwesola.pl.
Zarzàd Ko∏a PTTK Weso∏a
Spróbujemy wspólnie odpowiedzieç na pytania:
Co to jest paƒstwo? Dlaczego konstytucja jest wa˝na? Co nam daje demokracja? Jakie mamy prawa?
Planujemy cykl 4–6 spotkaƒ, ka˝de po 1,5 godziny. Warsztaty b´dà organizowane raz w miesiàcu, w soboty, w RadoÊci przy ul. Orzechowskiego 21a. Pierwsze spotkanie ju˝ wkrótce –
23 kwietnia 2016 roku, o godzinie 10.30. Rezerwacje prosimy przesy∏aç na nasz adres e-mail.
Nasze wawerskie dzia∏ania sà coraz bardziej
dostrzegalne. Transparent KOD Warszawa Wawer,
z charakterystycznym niebieskim opornikiem, jest
widoczny w czasie marszów i manifestacji.
Grupa si´ rozrasta i liczy ju˝ ok. 200 osób. Czekamy tak˝e na Ciebie. W grupie raêniej dzia∏aç
i maszerowaç ☺. Mo˝na do nas trafiç poprzez
adres e-mail: kontakt. grupa.wawer@gmail.com.
KOD ∏àczy, nie dzieli!
Grupa KOD Warszawa Wawer
opracowa∏: Tadeusz Korablin
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* Oferta wa˝na do 30.04.2016. Jednorazowa opłata za udział w 4-tygodniowym programie wynosi 99 zł. Oferta obowiàzuje
tylko w klubach Mrs.Sporty bioràcych udział w akcji. Dotyczy wyłàcznie paƒ, które nie nale˝à jeszcze do klubu Mrs.Sporty.

WESO¸A

SPOTKANIE INFORMACYJNE
26.04.2016 O GODZ. 20:15
Liczba miejsc ograniczona.
ZgłoÊ si´ ju˝ teraz:
22 123 44 11, 512 774 212

Klub Mrs.Sporty Wesoła
ul. Jeêdziecka 21F lok. 1
05-077 Warszawa
tel.: 22 123 44 11, 512 774 212
www.mrssporty.pl/club645

Hipodrom Wesoła

ul. Szkolna 14

poszukuje

STAJENNEGO

Kontakt:
22 773-36-07
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Okiem coacha

Wiosenne porzàdki,
czyli... dlaczego warto wybaczaç?
Na Êwiecie wiosna, Êwiat pi´knieje. Pora otworzyç
szeroko okna i... zrobiç ma∏y przeciàg.
Wiosenne porzàdki nie powinny ominàç tak˝e serca
i g∏owy. Warto pozwoliç odejÊç z∏ym wspomnieniom, coÊ zrozumieç, coÊ
komuÊ wybaczyç...
Trudno jest przejÊç przez ˝ycie, nie doÊwiadczywszy nigdy ˝adnej krzywdy. Skala
wydarzeƒ bywa bardzo ró˝norodna, od
drobnej niesprawiedliwoÊci do bycia ofiarà
manipulacji, k∏amstwa, zdrady, przemocy...

spektyw´ swojego „tu i teraz”, czyli tego,
czego pragniesz, czego nie chcesz i co uwa˝asz za dobre lub z∏e.
Wybaczenie nie jest bowiem wy∏àcznie aktem wspania∏omyÊlnego darowania win. Jest
czymÊ wi´cej – uznaniem, ˝e nie ma winy, poniewa˝ ka˝de wydarzenie, jakkolwiek jest ono
dramatyczne, jest elementem Twojego Losu.
On zaÊ przebiega wed∏ug planu, którego celem jest Twój rozwój duchowy. Na drodze do
oÊwiecenia spotykasz ró˝ne sytuacje. I sà one
szko∏à ˝ycia, wi´c doznanie krzywdy te˝ ma
swój sens i cel. Dlatego sprawca Twoich nieszcz´Êç wykonuje swoistà misj´. JeÊli jesteÊ
w stanie przyjàç takie za∏o˝enie, jesteÊ tak˝e
zdolny spojrzeç na t´ osob´ nieco inaczej.

Pojawiajà si´ wi´c wa˝ne pytania:
Czy wybaczanie jest s∏aboÊcià, czy dowodem si∏y?
Czy lepiej jest wybaczyç i iÊç spokojnie
dalej?
Czy wr´cz przeciwnie – lepiej nie zapominaç o nauczce?
Czym jest prawdziwe wybaczenie – zrozumieniem, zapomnieniem, drugà szansà?
Z jednej strony rozumiem osoby, których stanowisko jest zdecydowane: „Straci∏am/straci∏em zaufanie, to koniec historii, bo nie chc´ ju˝ dawaç szansy komuÊ,
kto mnie zrani∏”.
Kwestia wybaczenia pozostaje jednak
otwarta. To, ˝e wybaczamy, nie jest bowiem
jednoznaczne z utrzymywaniem status quo.
Mog´ komuÊ wybaczyç (naprawd´ szczerze!), jednoczeÊnie decydujàc, ˝e nie chc´
pozostawaç z danà osobà w relacji osobistej
ani towarzyskiej.

Czy warto wybaczaç?

do rozwoju, nadeptujàc Ci na odcisk – rozumiesz, ˝e zawsze najwa˝niejsze jest to, co
przed Tobà. Najwi´ksze znaczenie ma to, co
zrozumiesz, czego si´ nauczysz i co zrobisz ze
swoim ˝yciem. Wtedy nie jesteÊ ofiarà. JesteÊ
aktywnym uczestnikiem procesu przemian –
wiecznie w drodze do celu, którym jest bycie
najdoskonalszà wersjà samego siebie.
JeÊli zdecydujesz, ˝e wolisz na zawsze zapami´taç doÊwiadczenia zwiàzane z doznanà krzywdà i nie chcesz wybaczyç temu, kto
Ci´ zrani∏, masz do tego pe∏ne prawo. Tyle
˝e poczucie niesprawiedliwoÊci, jaka Ci´
spotka∏a, stanie si´ w Twoim ˝yciu ci´˝kim
baga˝em. B´dziesz go dêwigaç, dopóki nie
zdecydujesz si´ pozostawiç przesz∏oÊci za
sobà. Uczucie lekkoÊci przyjdzie do Ciebie
dopiero wtedy, gdy pomyÊlisz o tym, co by∏o, bez smutku i bez z∏oÊci.

Czy wybaczenie jest dowodem s∏aboÊci
czy si∏y?
Wed∏ug mnie wybaczenie zawsze jest dowodem si∏y. A jeÊli sprawia, ˝e czujesz si´
s∏aby, najpewniej to, co robisz, nie ma z nim
nic wspólnego. JeÊli bowiem „wybaczasz”
komuÊ z l´ku przed rozstaniem, przed odrzuceniem, uczuciem zagubienia, to jedynie
oszukujesz siebie.
Wybaczenie, o którym mowa, to odwaga
zaakceptowania ˝ycia takim, jakim ono jest,
i tego, co przynosi.
Jak wspomnia∏am, Twoja postawa nie
oznacza zgody na coÊ, czego nie akceptujesz. Masz prawo wybaczyç i... zaprzestaç
kontaktów z osobà, która straci∏a Twoje zaufanie. Robisz to jednak z l˝ejszym sercem.
Baga˝ ˝alu i z∏oÊci nie jest Ci potrzebny.

Jak d∏ugo wartoÊciujesz wydarzenia
w swoim ˝yciu, dzielàc je na dobre i z∏e, tak
d∏ugo doÊwiadczasz sprzecznych uczuç. Raz
jesteÊ zwyci´zcà, raz przegranym, a owe
zwyci´stwa i kl´ski nieustannie si´ przeplaJoanna Godecka
tajà. Za ka˝dym razem, gdy przegrywasz,
stajesz si´ ofiarà.
Ten stan generuje
ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
poczucie krzywdy.
JeÊli z kolei uznazarządzanie stresem
Joanna Godecka
jesz, ˝e wszystko, co
poczucie własnej wartości
life coach,
Ci si´ przydarza,
odkrywanie talentów
praktyk Integracji Oddechem
jest kszta∏càce, i wybaczasz tym, którzy
501 715 646 w godz. 10-20
poprawa relacji
sprowokowali Ci´

Czym jest prawdziwe wybaczenie?
JeÊli masz zamiar naprawd´ g∏´boko wybaczyç, powinieneÊ spojrzeç na ˝ycie pod
nieco innym kàtem. Musisz wyjÊç poza per-

REKL AMA

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

tel.: 22 201 92 60, 608 529 502
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 54
e-mail: majewski.adwokat@wp.pl
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Witajcie
wÊród
nas

Oto nasi kolejni najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom
˝yczymy wiele radoÊci. A Wy, Drogie Maleƒstwa,
witajcie wÊród nas i roÊnijcie zdrowo!

Zach´camy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek
od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie
(ul. Dolomitowa 2, wejÊcie od ul. Jana Paw∏a II), wystarczy przyjÊç z numerem
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”, w którym opublikowaliÊmy zdj´cie Waszego dziecka.
Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl (zdj´cie
musi mieç wymiar co najmniej 4 x 5 cm przy rozdzielczoÊci 300 dpi).

Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa firma Foto-OSKAR wykona takie zdj´cie
za darmo! Uka˝e si´ ono w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ w rozmiarze 10 x 15 cm.

QLTURKA

Zabraç dzieciom
facetów w spandexie
„DEADPOOL”
re˝. Tim Miller
Filmy o superbohaterach
ju˝ dawno przesta∏y mieÊciç si´, jak kiedyÊ, w kategorii filmów dla dzieci
i coraz bardziej ewoluujà
w stron´ kina dla doros∏ych. Ju˝ trylogia o Batmanie Christophera Nolana pokaza∏a nam, ˝e od
filmu o kolesiu w spandexie mo˝na wymagaç
wi´cej – g∏´bi, dobrze zbudowanej fabu∏y,
Êwietnej gry aktorskiej i mocnego przekazu.
Swoje spore trzy grosze do∏o˝y∏ te˝ Marvel, wydajàc na Êwiat takie obrazy jak seria o Iron Manie czy „Avengers”. Jednak mimo wszystkich nowych komponentów wi´kszoÊç superbohaterów
nadal mia∏a jeden feler – byli zbyt grzeczni.
W filmach Marvela prawie nigdy nie widzimy
krwi. Wi´kszoÊç superbohaterów kieruje si´ moralnoÊcià, która nie pozwala im zabijaç nawet
najgorszych zwyrodnialców, a jeÊli ju˝ to si´ dzieje, to przytoczona nam zostaje historyjka o etyce
zawodu superbohatera. Rzadko s∏ychaç te˝ przekleƒstwa, a poczucie humoru, chocia˝ wyostrzone, trzyma si´ ca∏y czas w sensownych ramach.
Na kolejny krok w stron´ odbierania dzieciakom
superbohaterów zdecydowali si´ jednak twórcy
„Deadpoola”. Film jest idealnym remedium na
Êwi´toszkowatych mÊcicieli w pelerynach i jego
twórcy nie bali si´, ˝e ograniczenie wiekowe
(w kinach film mo˝na by∏o oglàdaç po ukoƒczeniu 18 roku ˝ycia) zabierze im widzów.
Ju˝ w pierwszej scenie filmu widzimy, jak tytu∏owy Deadpool (w tej roli Ryan Reynolds), zaznaczajàcy na ka˝dym kroku, ˝e nie jest superbohaterem, brutalnie morduje kilkanaÊcie osób.
Sam jednak jest odporny na kule, poniewa˝ jest
nieÊmiertelny. Regeneracja komórek pozwala mu
te˝ na odci´cie sobie za chwil´ d∏oni, z której
bryzga krew. Innà szczególnà w∏aÊciwoÊcià tego
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

superbohatera jest ÊwiadomoÊç
bycia postacià umieszczonà
w komiksie, czy te˝, jak w tym
przypadku, filmie. Dlatego niemal od razu, i póêniej wielokrotnie, zwraca si´ wprost do widza.
Wspomina∏am ju˝ o poczuciu
humoru. W „Deadpoolu” dla tego, co mo˝e byç uznane za zabawne, nie ma granic. Od jatki,
przez absurd do seksualnych
podtekstów. Autorzy scenariusza
zdecydowanie nie liczà si´ z nikim i niczym, nie ma tutaj Êwi´toÊci i tematów tabu. Dodatkowo mamy mnóstwo autoironii i odniesieƒ do popkultury. Tak samo jak w komiksach bohater jest
bezkompromisowy, ale przy tym, choç nie ka˝dy
b´dzie chcia∏ si´ do tego przyznaç, przezabawny.
I tak wi´kszoÊci z tych ˝artów nie za∏apià wasze
bàdê cudze pociechy. Dlatego lepiej w ogóle nie
pokazujcie im tego filmu.
Nie ma co ukrywaç – fabu∏a w filmie nie jest
mocna, a momentami wr´cz nie trzyma si´ kupy.
Historia przemiany
Wade’a w maszyn´
do zabijania przedstawiona jest w klasyczny sposób. Mamy te˝
wàtek mi∏osny (który
w sumie jest podstawà ca∏oÊci – przy ca∏ej krwi przelanej
przez ekran i dowcipach oko∏ogenitalnych „Deadpool” to
te˝ komedia romantyczna) i ckliwe sceny.
Kolejne poczynania
bohaterów sà doÊç ∏atwe do przewidzenia
(chocia˝ nie wszystkie

Jael
Urodzi∏a si´ 1 grudnia 2015 r.

– nie sà to jednak „Avengers”). Mo˝na by w tym
miejscu ponarzekaç, ˝e absurdalny Deadpool zas∏ugiwa∏ na coÊ wi´cej ni˝ schematyczna historia, ale uznajmy – tego filmu nie oglàda si´ dla
skomplikowanych zwiàzków przyczynowo-skutkowych. Oglàdamy go dla jednego z najciekawszych bohaterów komiksowego Êwiata i dla kina
akcji. I to dostajemy.
„Deadpool” pobi∏ wszystkie rekordy, jeÊli chodzi o najwi´kszà
sprzeda˝ biletów na filmy dla
osób powy˝ej 18. roku ˝ycia. Doskonale wypad∏ te˝ finansowo jako film ogólnie, mimo bardzo
ma∏ego bud˝etu i braku du˝ego
wsparcia ze strony wytwórni. Za
ciosem majà pójÊç kolejne produkcje o superbohaterach –
twórcy „Wolverine’a” ju˝ zapowiadajà, ˝e trzecia cz´Êç jego
przygód b´dzie mia∏a ograniczenie wiekowe od lat 18. OsobiÊcie
w kategorii film o superbohaterach przyznaj´ Deadpoolowi
9/10. W kategorii komedia romantyczna – 12/10
(sama zresztà, podobnie jak wi´kszoÊç globu,
obejrza∏am film w Walentynki). I przede wszystkim dzi´kuj´ za zdecydowane wyszarpanie superbohaterów dzieciom i nieprzestraszenie si´,
˝e doroÊli nie b´dà si´ chcieli dobrze bawiç.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
REKL AMA
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”
Co roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzieƒ
Pami´ci ˚o∏nierzy Wykl´tych. Data upami´tnia
wyrok Êmierci, wykonany tego dnia w 1951 r. na
kierownictwie IV Zarzàdu Zrzeszenia WiN. Kolejne spotkanie z cyklu „Otwarte Lekcje Historii”
mia∏o miejsce 15 marca 2016 roku. G∏ównym
punktem spotkania by∏a projekcja filmu w re˝yserii S∏awomira Górskiego „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç. Ostatnia nadzieja”. Film to dokument pokazujàcy losy oficerów kolejnych zarzàdów WiN.
MogliÊmy zobaczyç poruszajàce relacje Êwiadków i us∏yszeç autentyczne nagrania z procesu.

S∏owo wst´pne i prelekcj´ wyg∏osi∏ historyk
Micha∏ Gruszczyƒski, który równie˝ zaprezentowa∏ nam mundur i broƒ cz∏onka Grupy Rekonstrukcji Historycznej WiN.
Wkrótce w naszych zbiorach b´dzie dost´pny
film „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç. Ostatnia nadzieja”
oraz ksià˝ka „Polska zwyci´˝y. Rzecz o ¸ukaszu
Ciepliƒskim” autorstwa Józefa Maja. Zainteresowanym tematem polecamy stron´ http://zhwin.pl/.

W maju
Maj jest szczególnym miesiàcem dla bibliotek
i bibliotekarzy, poniewa˝ jak co roku w dniach
8–15 maja obchodzony jest Tydzieƒ Bibliotek.
„Biblioteka inspiruje” to has∏o tegorocznej,
XIII ju˝ edycji Tygodnia. Z tej okazji zapraszamy
na trzy imprezy biblioteczne:
■

Konkurs na recenzj´ ksià˝ki
Przypominamy o konkursie na recenzj´ ksià˝ki
„Wszystkie ksià˝ki mówià”. Konkurs jest skierowany do wszystkich bez wzgl´du na wiek. Termin sk∏adania prac konkursowych mija 15 kwietnia. Szczegó∏owe informacje na temat konkursu
znajdujà si´ na stronie internetowej Biblioteki
oraz we wszystkich jej placówkach.

Filia nr 1 w Starej Mi∏oÊnie
W kwietniu i maju Filia nr 1 w Starej Mi∏oÊnie
w poniedzia∏ki b´dzie czynna w godzinach 12–20.

7 maja – Odjazdowy Bibliotekarz 2016:
Rembertów – Ossów – Weso∏a
Trasa tegorocznego
rajdu zaczynie si´
w Rembertowie (na
parkingu przy Bibliotece, ul. Gaw´dziarzy 8),
gdzie mi∏oÊnicy ksià˝ek, bibliotek i rowerów spotkajà si´, aby
wspólnie z bibliotekarzami z Rembertowa,
Sulejówka i Weso∏ej
oraz cz∏onkami Stowarzyszenia Rembertów
NASZ PATRONAT
BezpoÊrednio wyruszyç
do Ossowa, a nast´pnie przyjechaç do Weso∏ej, gdzie na terenie OSP Weso∏a b´dzie piknik

Lekcje biblioteczne
Zrzeszenie WiN by∏o najwi´kszà ogólnopolskà
organizacjà niepodleg∏oÊciowà dzia∏ajàcà
w konspiracji w latach 1945–1947. Powstanie
WiN by∏o samodzielnà inicjatywà przywódców
krajowej konspiracji poakowskiej. Nie by∏a to organizacja wojskowa, mia∏a charakter cywilny. Je˝eli podejmowa∏a walk´, to tylko obronnà albo
majàcà na celu rozbijanie wi´zieƒ UB-eckich.
Ideà WiN by∏o odegranie roli depozytariusza idei
niepodleg∏oÊci, doprowadzenie struktur konspiracji do wolnych wyborów i oddanie ich do dyspozycji w∏adz wolnej Polski. Wybory, jak wiemy,
zosta∏y sfa∏szowane. Kolejne zarzàdy by∏y rozbijane przez bezpiek´. Prezes I Zarzàdu Jan Rzepecki ujawni∏ struktury organizacyjne Zrzeszenia
w zamian za gwarancj´ nierepresjonowania jego cz∏onków. Mimo to kolejni WiN-owcy byli
wi´zieni, torturowani i mordowani. P∏k. ¸ukasza
Ciepliƒskiego przynoszono na proces, mia∏ po∏amane r´ce i nogi. Miejsca pochówku wielu z nich
do dziÊ pozostajà nieznane.
Kim byli ˚o∏nierze Wykl´ci, czy bandytami
walczàcymi z ówczesnà w∏adzà, czy bohaterami
walczàcymi o wolnà i niepodleg∏à Polsk´. Ich
zryw by∏ ostatnim polskim powstaniem narodowym. Jedno pozostaje pewne – przez d∏ugie lata w historii powojennej Polski nie by∏o dla nich
miejsca. Chocia˝ przez jednych zostali „wykl´ci”,
to jednak dla wielu nigdy nie byli zapomniani.

Na kolejnej lekcji bibliotecznej w Filii nr 1 w Starej Mi∏oÊnie goÊciliÊmy dzieci z zerówki uczàce si´
w Dwuj´zycznej Szkole Podstawowej Smart School
w Zakr´cie. Dziesi´cioosobowa grupa bardzo zaanga˝owanych czytelników poznawa∏a tajniki pracy
Biblioteki i dowiedzia∏a si´ o ksià˝kach popularnonaukowych dla dzieci, które wzbudzi∏y najwi´ksze
zainteresowanie. Dzieci ch´tnie przeglàda∏y ksià˝ki
o zwierz´tach, wynalazkach i odkryciach. Teraz b´dà czytaç ksià˝ki nie tylko takie, które dostarczajà
rozrywki, ale te˝ takie, które uczà!
Szko∏y i przedszkola zainteresowane lekcjami
bibliotecznymi zapraszamy do Biblioteki G∏ównej
i Filii nr 1 w Starej Mi∏oÊnie.

Spotkania varsavianistyczne
w Bibliotece
„Warszawa te˝ jest seniorkà 2016” to cykl
wartoÊciowych spotkaƒ prowadzonych przez
Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych
„Z∏ota Kaczka”. W tym roku zaplanowane sà
cztery spotkania, które b´dà odbywa∏y si´ na terenie naszej dzielnicy w Bibliotece G∏ównej. Na
pierwsze spotkanie zapraszamy ju˝ 21 kwietnia
o godz. 18.30, b´dzie ono poÊwi´cone zabytkom Starej Pragi. Kolejne spotkania odb´dà si´:
23 czerwca – „Weso∏a i jej historia”, 15 wrzeÊnia – „Szmulowizna i Micha∏ów” i 8 grudnia
– „Wawerskie atrakcje”.

przy ognisku i grillu. Wi´cej informacji ju˝
wkrótce na stronie internetowej Biblioteki
oraz na profilu FB. „WiadomoÊci Sàsiedzkie”
jak co roku sprawujà patronat medialny nad
wydarzeniem.
■

10 maja – rozstrzygni´cie konkursu na recenzj´ ksià˝ki „Wszystkie ksià˝ki mówià”.

■

12 maja – spotkanie z Martà Wilczek-Krupà,
autorkà ksià˝ki „Kilar. Geniusz o dwóch twarzach”. Spotkanie uÊwietni minikoncert muzyki filmowej Kilara w wykonaniu uczniów i nauczycieli Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej im.
Wojciecha Kilara w Weso∏ej.
Zapraszamy!
Ma∏gorzata Rysak
El˝bieta Dani∏owicz

REKL AMA
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WARTO ZOBACZYå:

Kàcik bibliofila

Muzeum Narodowe zaprasza: „W Muzeum wszystko
wolno” – wystawa czasowa przygotowana przez dzieci
Czas trwania wystawy:
28 lutego – 8 maja 2016
Dzieci pragnà, aby
wizyta w muzeum by∏a
przygodà, dostarcza∏a
wra˝eƒ i wymaga∏a zaanga˝owania. Grupa dzieci
w wieku 6–14 lat, podzielonych na zespo∏y, przez szeÊç miesi´cy
podczas cotygodniowych spotkaƒ poznawa∏a
Muzeum, a tak˝e przygotowa∏a scenariusze
i dokona∏a wyboru blisko 300 eksponatów na

wystaw´. Dzieci, przy wsparciu pracowników
Muzeum, opracowa∏y koncepcj´ multimediów i scenografi´ ekspozycji, zaprojektowa∏y druki edukacyjne, nagra∏y audioprzewodniki. Na wystawie prezentowane sà dzie∏a ze
wszystkich kolekcji: obiekty sztuki staro˝ytnej i orientalnej, rzemios∏o artystyczne,
rzeêby dawne i wspó∏czesne, fotografie, rysunki i grafiki, monety i medale, ubiory oraz
obrazy pochodzàce z ró˝nych epok.
Maria Surawska

Obchody Âwi´ta Konstytucji 3 maja
Drodzy Mieszkaƒcy Warszawy i okolic,
harcerki i harcerze bratnich dru˝yn!
44 WDH-y Stanica oraz M∏odzie˝owa Rada
Dzielnicy Weso∏a pragnà zaprosiç Was na
wspólne obchody uchwalenia Konstytucji
3 maja organizowane przez harcerzy ze Szczepu 44 MDHiZ „Zielony P∏omieƒ”.
Do∏àczcie do nas, by sp´dziç aktywnie dzieƒ
na wspólnej zabawie. Pi´kno natury, zapach lasu
i gry plenerowe obudzà w Was harcerska dusz´.
W programie:
■ Wojskowy apel rozpoczynajàcy dzielnicowe
obchody Dnia Konstytucji oraz odÊpiewanie
Hymnu Narodowego.
■ Wielka Gra, podczas której b´dziecie mogli
sprawdziç si´ na jednej z trzech ró˝nych tras:

■

a) Indywidualna – coÊ dla prawdziwych fascynatów biegu na orientacj´ chcàcych sprawdziç swojà odwag´ i umiej´tnoÊci,
b) Rodzinna – coÊ dla tych, którzy chcà sp´dziç
czas razem – w gronie rodziny lub znajomych,
c) Harcerska.
Ognisko i harcerskie Êpiewanie!

Zbiórka 2 maja o godzinie 10.00 na parkingu przy Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a.
Chcesz si´ w∏àczyç? Masz jakieÊ pytania? Nie
bój si´ napisaç: wojtekmastalski@gmail.com.
ZaproÊ znajomych! Weê ze sobà flag´! Wi´cej
informacji wkrótce na naszych facebookowych
profilach: https://www.facebook.com/44WDHy/
i https://www.facebook.com/mrdwesola/.

REKL AMA

Wojtek Mastalski

„Eko˝ona”
Michal Viewegh
Znakomita powieÊç
najpoczytniejszego
czeskiego pisarza
wprowadzi Paƒstwa
w odwieczny konflikt Êwiata kobiet
i Êwiata m´˝czyzn. Przedstawicielami
tych Êwiatów sà g∏ówni bohaterowie:
Hedvika i Mojmir. Pozornie zgodna
para, po∏àczona w´z∏em ma∏˝eƒskim
niewàtpliwie z mi∏oÊci. Jest tak˝e pani,
która wkracza w ich ˝ycie, opiekujàc
si´ Hedvikà podczas porodu i przy
opiece nad noworodkiem. Wspó∏czesna tzw. doula, której rolà jest dbanie
o nazwijmy to kobiecoÊç i macierzyƒstwo zgodne z naturà. Tylko, jak to
w ˝yciu, nie wszystko uk∏ada si´ tak,
jak byÊmy sobie ˝yczyli. I nie ma mowy
o ˝adnym romansie...
Autor porusza w swojej powieÊci
bardzo aktualne tematy: pytania
o sens ma∏˝eƒstwa, znaczenie naturalnego porodu i wreszcie, czego oczekujemy od swoich partnerów. Âwietna,
brawurowa narracja po∏àczona z autoironià i humorem sprawia, ˝e wydawa∏oby si´ banalne sprawy nabierajà
zupe∏nie innego znaczenia.
Polecam!
Iza Zych

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Viewegh M. – Eko˝ona
2. Legardinier G. – I nagle wszystko
si´ zmienia
3. Eriksson K. – Przesz∏oÊç czeka
4. Cavanagh S. – Obrona
5. Puzyƒska K. – Z jednym wyjàtkiem
6. Coben H. – Nieznajomy

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Riordan R. – Greccy bogowie
wed∏ug Percy'ego Jacksona
2. Bergen L. – ZoÊka ˝yczliwa
3. Boehme J. – Zuzia Êwi´tuje urodziny

Literatura popularnonaukowa:
1. Schulz K. – Byç w b∏´dzie: przygody
w krainie pomy∏ek
2. Weiner E. – Genialni: w pogoni za
tajemnicà geniuszu

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kwiecieƒ w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Przeglàd dzielnicowych m∏odych talentów artystycznych, spektakle teatralne, wystawy to tylko niektóre
wydarzenia, które OÊrodek Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy zaplanowa∏ na kwiecieƒ.
Od pierwszych dni tego miesiàca ruszyliÊmy
z ciekawymi wydarzeniami, jak choçby recital
Andrzeja Frajndta czy II Otwarte Zawody Modeli
Szybowców. Ale jeszcze wiele atrakcji przed nami! Bez wàtpienia wa˝nym wydarzeniem tego
miesiàca b´dzie przeglàd dzielnicowych m∏odych talentów artystycznych – Artystyczna Weso∏a, którego organizatorami oprócz OÊrodka
Kultury sà tak˝e Dzielnica Weso∏a m.st. Warszawy oraz 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza KoÊciuszki. Ca∏e przedsi´wzi´cie zosta∏o
obj´te honorowym patronatem przez Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy, Pana Edwarda K∏osa. G∏ównymi celami przeglàdu sà m. in.:
konfrontacja i ocena dorobku artystycznego
dzieci i m∏odzie˝y regionu oraz podnoszenie poziomu i rangi amatorskich dokonaƒ artystycznych. Przeglàd zostanie przeprowadzony w Klubie KoÊciuszkowca przy Placu Wojska Polskiego
129 w dniach 14–15 kwietnia o godz. 10.00.
Mi∏oÊnicy teatru b´dà mieli mo˝liwoÊç obejrzenia b∏yskotliwej i zwariowanej komedii oraz popisu

aktorskiego kunsztu z udzia∏em Cezarego Morawskiego, który wyg∏osi monolog o magii aktorstwa
w dniu 23 kwietnia o godz. 18.00. Cezary Morawski to ceniony i lubiany aktor teatralny, filmowy
i telewizyjny. Na swoim koncie ma bogate doÊwiadczenie w zakresie polskiego dubbingu – zarówno jako odtwórca mówionych ról, jak i re˝yser.
Ponadto w dniu 24 kwietnia o godz. 17.30
odb´dzie si´ spektakl teatralny „Igraszki z diab∏em” w wykonaniu Pogodnej Trupy Teatralnej
dzia∏ajàcej w filii ODT „Pogodna” pod kierunkiem Tadeusza Lempkowskiego.
Pasjonatów wypraw kajakiem zapraszamy
17 kwietnia na godz. 17.00 do filii ODT „Pogodna” na pokaz slajdów i prelekcj´ Zbigniewa Lisa, który opowie nam o swoich podró˝ach
sk∏adanym kajakiem.
OczywiÊcie nie zapominamy równie˝ o mi∏oÊnikach malarstwa. Specjalnie dla nich przygotowaliÊmy wernisa˝ Wies∏awa Sawickiego „Z kolorem przez Êwiat”, który odb´dzie si´ 23 kwietnia o godz. 19.30 w fili ODT „Pogodna”. Artysta

posiada bogate doÊwiadczenie malarskie i od
1959 r. mieszka w Warszawie-Weso∏ej.
Nie zabraknie równie˝ czegoÊ dla najm∏odszych. To w∏aÊnie dla naszych kochanych dzieci
mamy przygotowane spotkanie z muzykà, czyli
koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci pt.
„Giovanni Paisiello – La Serva Padrona”
(przedstawienie operowe w kostiumach), na który oprócz grup zorganizowanych zapraszamy
równie˝ uczestników indywidualnych. 29 kwietnia o 10.50 w ODT „Pogodna” i o 11.50 w OK
Weso∏a. Na to wydarzenie obowiàzujà zapisy.
Ale to nie wszystko, co przygotowaliÊmy dla
dzieciaków, poniewa˝ mamy jeszcze w programie spektakl teatralny „Chatka Zajàczka”
(24 kwietnia, 16.00, ODT „Pogodna”) w wykonaniu Teatru „W∏adca Lalek”, który adresowany jest do dzieci w wieku od 2 do 6 lat, oraz spotkanie dla nieco starszych dzieci, w wieku 5–9
lat, w scenerii prosto z bajki pt. „BaÊniowa sobota”, to 16 kwietnia o 10.00 w OK Weso∏a.
Wiele wydarzeƒ odbywa si´ u nas cyklicznie
i ma sta∏e grono odbiorców, m.in. „Pogodne
planszówki” czy Klub Mi∏oÊników Gier Planszowych – Weso∏a Kostka.
Zapraszamy, z pewnoÊcià ka˝dy znajdzie coÊ
dla siebie!
Szczegó∏ów oraz plakatów wydarzeƒ organizowanych przez OÊrodek szukajcie równie˝ na fanpage'u w portalu Facebook:
www.facebook.com/okwesola i www.face
book.com/pogodnafilia.
OK Weso∏a
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Z ˝ycia i dzia∏alnoÊci Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Weso∏ej oraz Zwiàzku Kombatantów RP

Poznajemy Mazowsze
W dniu 12 lutego 2016 r. odby∏o si´ spotkanie ww. sekcji pt. „Poznajemy Mazowsze”. Mottem zaproszeƒ na spotkanie by∏y
s∏owa: „Nie tym si´ chwal, ˝e masz s∏awnà
Ojczyzn´, ale staraj si´ ˝yç tak, abyÊ by∏ jej
godny”. (Arystoteles 384–322 p.n.e.)
Na wst´pie Pan Longin Wàsowski, wyjàtkowo oddany ludziom b´dàcym w stanie
spoczynku zawodowego, powita∏ zebranych
po s∏owiaƒsku:
„S∏awa Wam, chwa∏a Wam Siostry i Bracia S∏owianie.
Niechaj sp∏ynie na Was Êwiat∏o i moc ducha,
Niechaj Bogowie oczyszczà Was z wszelkich nieprawoÊci Êwiata
Bàdêcie obroƒcami Ojczyzny przed germaƒskà zarazà.
Niech ka˝dy z Was czuje si´ zauwa˝ony
i powitany”.
Spotkanie oprócz kol. emerytów i rencistów zaszczycili swojà obecnoÊcià: Pan Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Edward K∏os, który
zawsze uczestniczy w spotkaniach emerytów
i rencistów i jest z sercem i duszà przy ich codziennych problemach ˝yciowych i zdrowotnych, s∏u˝àc radà i pomocà; Pan Stanis∏aw
Banasiuk – aktor scen warszawskich, honorowy i zas∏u˝ony mieszkaniec Weso∏ej; Pani
Dyrektor OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej mgr
Alicja Pasztor. Obecni byli tak˝e przedstawiciele delegatur Zarzàdu Oddzia∏u ZNP Praga-Po∏udnie (pani mgr Jadwiga Ci´˝czyk),
Rembertowa, Wawra, Weso∏ej oraz Zwiàzku
Kombatantów Rzeczypospolitej i By∏ych
Wi´êniów Politycznych.
Po uroczystym powitaniu Pan Prezes
przedstawi∏ rys historyczny Mazowsza.
„Poczàtki osadnictwa s∏owiaƒskiego datujà
si´ na naszych ziemiach d∏ugo przed przyj´ciem chrzeÊcijaƒstwa. Pisa∏ o S∏owianach
grecki pisarz, ojciec historii Herodot
w V w. p.n.e., który umieszcza ich mi´dzy
Odrà a Dnieprem. Nast´pnie pisa∏ Ptolomeusz ˝yjàcy w latach 323–282 p.n.e., dalej
Ibrahim Ibn Jakub.
Informacje o S∏owianach potwierdzajà
prócz êróde∏ pisanych wykopaliska. Przyk∏adem jest Biskupin datowany na 738 p.n.e.
Potwierdzajà to te˝ wykopaliska w centralnej Polsce w Sobiejuchach, Izdebnie i Jankowie na Kujawach. Mazowszanie od poczàtku swojej historii zamieszkiwali nad
Êrodkowà Wis∏à i Êwi´tà rzekà Mazowsza

– Wkrà. Mazowszanie, jak i inni S∏owianie
poczàtkowo byli zorganizowani w grupy
plemienne, o wszystkim decydowa∏ wiec.
S∏owianie na Mazowszu byli pracowici i zaradni. Pierwsi w Polsce docenili wartoÊci
lnu i wymyÊlili ko∏owrotek i warsztat tkacki.
Z czasem tkactwo lnu rozwin´∏o si´ na tak
wysoki poziom, ˝e przodowali w tym ca∏ej
Polsce w ˚yrardowie, Milanówku i ¸odzi,
w Polsce Ludowej. Mazowsze wysun´∏o si´
na drugie miejsce w Europie po Wielkiej
Brytanii i na czwarte miejsce po Chinach
i Stanach Zjednoczonych. Mazowszanie
wpisali si´ w histori´ Polski w 1410 r. w bitwie pod Grunwaldem, gdy wa˝y∏y si´ losy
bitwy to Zyndram z Maszkowic wezwa∏ piechot´, która zada∏a ostatni cios Krzy˝akom.
Mazowsze dosyç d∏ugo zachowywa∏o
w Polsce autonomi´. W 1526 r. przy∏àczono
Mazowsze do Korony. Rzeka Wkra by∏a
Êwi´tà rzekà. Tu odbywa∏o si´ te˝ Âwi´to
„Kupa∏y” – Êwi´to radoÊci i mi∏oÊci, gdy˝
m∏odzi cz´sto ∏àczyli si´ w pary na ca∏e ˝ycie. Rzeka Wkra i Mazowsze mia∏y swój
najwa˝niejszy udzia∏ w walkach w 1920 r.
Nad Wkrà, a nie nad Wis∏à by∏ rzekomy
„cud”. Nad Wkrà w 1920 r. genera∏ W∏adys∏aw Sikorski pokona∏ Czerwonego Napoleona – Tuchaczewskiego, g∏ównodowodzàcego wojsk rosyjskich.
Dzisiaj Mazowszanie zamieszkujà województwo mazowieckie. Jest ono najwi´ksze
w Polsce. Liczy 35558,47 km2. LudnoÊci posiada 5,32 miliona. Stolicà Mazowsza jest
Warszawa, która jest równie˝ stolicà Polski
od czasu przeniesienia stolicy z Krakowa do
Warszawy za Zygmunta III Wazy w 1596 roku. Mazowszanki to kobiety urocze, pi´kne
i pracowite”.
Pi´kna nasza Polska ca∏a, / Pi´kna, ˝yzna
i wspania∏a, [...] Lecz najmilsze i najzdrowsze / Przecie˝, cz∏eku, jest Mazowsze – tak
Êpiewa Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Mazowsze”.
W dalszej cz´Êci spotkania Pani mgr Barbara Baraƒska odczyta∏a z humorem i ekspresjà wiersz A. Mickiewicza „Golono
strzy˝ono”, w którym poeta wyÊmiewa∏ wady Mazura i jego ˝ony: upór, zawzi´toÊç,
k∏ótliwoÊç. Pan Stanis∏aw Banasiuk przedstawi∏ gwar´ warszawskà w sposób artystyczny i humorystyczny, z charyzmà i zabawnie odegra∏ fragment sceny z Telimenà
z „Pana Tadeusza”, a ponadto wyg∏osi∏

wiele fraszek i humoresek oraz rozÊpiewa∏
przyby∏ych goÊci piosenkami starowarszawskimi. W podzi´kowaniu otrzyma∏ od zebranych kwiaty i goràce s∏owa wdzi´cznoÊci
za uczestnictwo i artyzm wykonania.
Kol. K. Bilbin, mówiàc o ˝yciu seniora, powiedzia∏a, nawiàzujàc do „Porozumienia bez
barier”, ˝e w ˝yciu przechodzimy ró˝ne etapy. Mimo zmian zachodzàcych w naszym wyglàdzie w Êrodku pozostajemy ludêmi spragnionymi mi∏oÊci, akceptacji oraz poczucia,
˝e jesteÊmy potrzebni, wa˝ni, szanowani,
i to jest niezmienne. Oswajanie staroÊci – to
uÊwiadomienie sobie, ˝e jest ona nieuchronnym etapem naszego ˝ycia, ale zale˝y, jak si´
na ten etap przygotujemy. W sposób humorystyczny wyrecytowa∏a tekst o ˝yciu seniora:
„A oto poezja humorystycznie obrazujàca
myÊlenie ludzi w podesz∏ym wieku: Zaoszcz´dzi∏em troch´ pieni´dzy, / W du˝ej kopercie
zamkni´tej klejem, / Dobrze ukry∏em je przed
z∏odziejem / I teraz... ju˝ od paru miesi´cy, /
Nie mog´ znaleêç moich pieni´dzy (tysi´cy). /
Ech, nie pojmiecie wy tego m∏odzi, / Jak mi∏o
˝yç, gdy staroÊç nadchodzi. / Pomimo moich
najlepszych ch´ci, / Nie zawsze mog´ ufaç pami´ci. / Wi´c by jej pomóc, a przez nià sobie,
/ Czasem na chustce w´ze∏ki robi´, / A potem
jeden Bóg wiedzieç raczy, / Co który w´ze∏ ma
dla mnie znaczyç? / Dwa razy dziennie – raz
po Êniadaniu, / A potem w obiad po drugim
daniu, / Za˝ywam leki, tabletki bia∏e, / Cztery po∏ówki i cztery ca∏e. / Cz´sto si´ piekl´,
bom nie anio∏em, / Gdy w obiad nie wiem,
czy rano wzià∏em. / T´ gorycz kl´ski wàtpliwie
s∏odzi, / Wiedza, ˝e oto staroÊç nadchodzi, /
Pogodnie dumam o tej staroÊci, / Czy ona
musi nas stale z∏oÊciç? / Przecie˝ jest pi´kna,
masz sporo czasu. / Chcesz iÊç nad wod´ albo do lasu, / To sobie idziesz – nikt ci nie broni, / Z ∏ó˝ka zbyt wczeÊnie te˝ nikt nie goni. /
Bowiem nie musisz goniç do pracy / Jak wszyscy twoi rodacy. / Co prawda wigor z wolna
przekwita, / Lecz po co wigor u emeryta? /
Podwy˝ki pensji ju˝ nie wyprosisz / Nale˝nà
ga˝´ poczta przynosi / Spokojnie patrzysz jak
Êwiat si´ zmienia / Gdy˝ wiek ci daje màdroÊç
spojrzenia. / Wi´c wiwat staroÊci! / Niechaj
nam s∏u˝y! / Nawet gdy troch´ chwilami nu˝y
/ Bowiem – jak sàdz´ – w tym jest rzec ca∏a, /
By jak najd∏u˝ej trwa∏a!”
W bardzo mi∏ej atmosferze spotkanie
trwa∏o doÊç d∏ugo – bo wszyscy doskonale
si´ bawili, a zakoƒczy∏o si´ d∏ugimi brawami. By∏ to wieczór wiedzy, poezji, humoru
i wspólnego Êpiewania.
Krystyna Bilbin i Barbara Baraƒska
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Zielony P∏omieƒ
Dnia 19.03.2016 r. o godzinie 5.20 m´ska dru˝yna w´drownicza szczepu „Zielony P∏omieƒ”,
80 Warszawska Dru˝yna W´drowniczek „Ostoja”
wraz z zast´pem zast´powych 44 WDH-y
„Stanica” wybra∏y si´ na biwak w´drowny po
Szlaku Orlich Gniazd. Przygoda zacz´∏a si´ od
ruszenia z warszawskiego peronu do Katowic.
Po przybyciu do tego miasta mieliÊmy chwil´ na
kupienie potrzebnych nam rzeczy, by nast´pnie
ruszyç do Olkusza. Nie zwlekajàc ani chwili d∏u˝ej i nie ociàgajàc si´, wyruszyliÊmy pe∏ni energii i uÊmiechu na naszych buziach. Kilkadziesiàt
minut póêniej dotarliÊmy do pierwszego zamku,
do którego ˝eby wejÊç, musieliÊmy zdobyç strome wzgórze oraz przeskoczyç przez murek. Po
dog∏´bnym i szczegó∏owym zwiedzeniu ruin
stwierdziliÊmy, ˝e w´drówka przez kilka kilome-

trów malowniczych krajobrazów i zdobywanie
zamku sprawi∏y, ˝e jesteÊmy niesamowicie g∏odni, zosta∏a wi´c zarzàdzona przerwa na obiad.
Nie by∏o to jednak takie hop-siup, poniewa˝
trzeba by∏o go jeszcze przygotowaç. Ka˝dy
z uczestników biwaku otrzyma∏ jakieÊ zadanie,
np. krojenie mi´sa czy pilnowanie ogniska.

Szybko posz∏o, poniewa˝ pogoda ducha, praca
oraz warunki atmosferyczne nam pomog∏y. Ka˝dy z nas podczas obiadu móg∏ si´ wybraç na zamek le˝àcy 300 m od naszego miejsca ogniskowego, grupà niestety nie mogliÊmy go obejrzeç,
bo nie zdà˝ylibyÊmy dotrzeç do naszego miejsca
nocowania na czas. Po sprzàtni´ciu i zamaskowaniu ogniska, z pe∏nymi brzuchami oraz obola∏ymi nogami wyruszyliÊmy w kierunku Pilicy.
W Pilicy czeka∏ na nas klasztor franciszkanów,
w którym nocowaliÊmy. Nast´pnego ranka
szybko zjedliÊmy Êniadanie i ruszyliÊmy do Zawiercia, a po drodze zwiedziliÊmy jeszcze jeden
zamek, który by∏ wyjàtkowy ∏adny. Ko∏o zamku
zrobiliÊmy obiad, choç pogoda raczej nam nie
dopisywa∏a. Zm´czeni i obolali póênym wieczorem wróciliÊmy do Warszawy. Choç nie by∏o ∏atwo, na d∏ugo zapami´tam ten wyjazd.
m∏. Micha∏ Samoç

Hejter nie jest bezkarny
Korzystajàc ze wspó∏pracy z Fundacjà CyberEtyka, która na tych ∏amach regularnie publikuje
artyku∏y na temat bezpiecznego i etycznego korzystania z Internetu, porusz´ dziÊ jeden z najwi´kszych problemów powszechnego dost´pu
do sieci Internet, jakim jest hejt internetowy. Problem ten dotyka zarówno osoby publiczne, jak
i zwyk∏ych obywateli, w tym dzieci i m∏odzie˝,
oraz ma∏ych i du˝ych przedsi´biorców. Czy hejterzy rzeczywiÊcie sà bezkarni, a w walce z hejtem
jesteÊmy skazani na pora˝k´?
Hejt internetowy przejawia si´ najcz´Êciej napastliwymi, obraêliwymi i cz´sto wulgarnymi komentarzami publikowanymi w sieci Internet.
Efektem hejtu mo˝e byç obni˝ona samoocena
u ofiary, uczucie zaszczucia, a w skrajnych przypadkach nawet samobójstwo. Z kolei u przedsi´biorców efektem hejtu mo˝e byç zniszczenie renomy, znaczny spadek liczby klientów, a nawet
bankructwo. Hejt internetowy to istotny problem
spo∏eczny, gdy˝ jego efekt odczuwamy wszyscy
w postaci obni˝onego ogólnego poziomu komfortu ˝ycia w cyberprzestrzeni wynikajàcego
z zalewu nieetycznych zachowaƒ. Skala hejtu inREKL AMA
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ternetowego wynika z faktu, i˝ jego ofiary bardzo rzadko decydujà si´ na walk´ z nim, a treÊç
wyroków przeciwko hejterom tylko sporadycznie
dociera do opinii publicznej.
Jak broniç si´ przed hejtem? Przede wszystkim
nale˝y pami´taç, ˝e ofiary hejtu nie powinny byç
bierne. Hejt jest sankcjonowany zarówno w sferze
prawa cywilnego, jak i karnego. W sferze prawa
cywilnego stanowi naruszenie dóbr osobistych.
W sferze prawa karnego stanowiç mo˝e przest´pstwo znies∏awienia za pomocà Êrodków masowego komunikowania (art. 212 par. 2 kk) lub zniewagi za pomocà Êrodków masowego komunikowania (art. 216 par. 2 kk). Nale˝y wiedzieç równie˝,
˝e ofiara hejtu ma prawo zwróciç si´ do administratora portalu, na którym dany wpis zamieszczono, z ˝àdaniem jego usuni´cia. JeÊli wpis jest bezprawny, administrator ten ma bezwzgl´dny obowiàzek usuni´cia takiego wpisu, w przeciwnym
wypadku sam nara˝a si´ na odpowiedzialnoÊç.
Je˝eli zale˝y nam jedynie na usuni´ciu nienawistnego komentarza, wystarczy zwróciç si´ do
administratora z ˝àdaniem usuni´cia. Administratorzy zwykle sprawnie reagujà na takie zg∏oszenia
i w ciàgu maksymalnie
kilku dni usuwajà bezprawne wpisy. JeÊli
jednak nie zareagujà
na nasze ˝àdanie lub
odmówià usuni´cia,
otwiera nam si´ droga
do dochodzenia odpowiedzialnoÊci bezpoÊrednio od tego podmiotu. Na drodze cywilnej od autora
wpisu lub administratora portalu, który nie
usunà∏ bezprawnego
wpisu pomimo zawiadomienia, mo˝emy
˝àdaç m.in. usuni´cia

wpisu, publikacji przeprosin, ale tak˝e zap∏aty
odszkodowania lub zadoÊçuczynienia na naszà
rzecz lub na rzecz organizacji spo∏ecznej.
Je˝eli naszym celem jest doprowadzenie do
ukarania autora wpisu, nale˝y z∏o˝yç ustnà lub pisemnà skarg´ w najbli˝szej komendzie Policji.
W takim przypadku Policja b´dzie zobowiàzana do
zabezpieczenia dowodów, w tym ustalenia autora
wpisu, oraz przes∏ania skargi do w∏aÊciwego sàdu.
Dobrym rozwiàzaniem dla osób i firm, których
dobra osobiste masowo sà naruszane w Internecie, jest skorzystanie z us∏ug firmy specjalizujàcej
si´ w ochronie dóbr osobistych. Firmy takie prowadzà monitoring wpisów zamieszczanych
w sieci Internet na temat swoich klientów oraz
podejmujà w ich imieniu dzia∏ania prowadzàce
do usuni´cia wpisów z Internetu i ewentualnego
ukarania sprawców.
Ofiary hejtu internetowego mogà oczywiÊcie
równie˝ zg∏aszaç si´ do Fundacji CyberEtyka po
pomoc.
Maciej Che∏miƒski
CEO Legal24 sp. z o.o.,
wspó∏fundator Fundacji CyberEtyka
Fundacja CyberEtyka
ul. Dolna 12/4, 00-774 Warszawa
KRS 0000541319, NIP 5213687940, REGON 360729498
tel: +48 864 441 380, e-mail:
cyberetyka@gmail.com, www.cyberetyka.pl
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Bezpieczeƒstwo cz∏owieka w miejscu pracy

Stres w pracy – cz. 2
W poprzednim numerze pisaliÊmy o tym, czym
jest stres w pracy i jakie czynniki mogà go wywo∏ywaç. DziÊ chcemy podaç przyk∏ady dobrych praktyk w zakresie redukowania stresu zwiàzanego
z pracà, wdra˝anych przez samych pracodawców.
Stres jest powiàzany m.in. z wykonywaniem
niebezpiecznej pracy. Majàc to na wzgl´dzie,
jedna z firm meblarskich w Polsce przygotowuje
pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
Wprowadzono „Polityk´ bezpieczeƒstwa” i ca∏y
pion opracowa∏ instrukcj´ bezpiecznej pracy
w hurtowni i magazynie. Firma zakupi∏a tak˝e
automatyczne defibrylatory, których u˝ycie ratuje ˝ycie w przypadku zatrzymania krà˝enia.
Sektor finansowy charakteryzuje si´ wysokà
presjà czasu. Duƒska firma Lan&Spar Bank, pragnàc pomóc pracownikom w utrzymaniu równowagi mi´dzy ˝yciem osobistym a zawodowym,
wprowadzi∏a kurs pt. „Dobre ˝ycie”, który kon-

Kàcik seniora
Kulturalny magiel
Urszula Bucholtz-Stefaniak to kolejna studentka pracowni malarskiej „Surreal” w Starej
Mi∏oÊnie, która zaprezentowa∏a swój dorobek
artystyczny w ODT
Pogodna. „Zatrzymaç
chwil´” to tytu∏ wystawy obejmujàcej prace
o ró˝norodnej tematyce i rozmaitych formatach. Jak sama autorka mówi, „malowanie
jest jej pasjà i radoÊcià ˝ycia”. Obrazy marynistyczne i pejza˝e powsta∏y g∏ównie na podstawie jej corocznych w´drówek w okolicach
¸eby, Rowów i Dar∏owa. Ula zaprezentowa∏a te˝ prace o tematyce religijnej, martwà
natur´, portrety, kwiaty. Moje ulubione to
zwierz´ta i postacie baletnic. Autorka
w ubieg∏ym roku ukoƒczy∏a Policealne Studium Plastyczne, gdzie uzyska∏a tytu∏ plastyka projektowania wn´trz. Równolegle uczy∏a plastyki dzieci w wieku 6-14 lat przy fundacji RadoÊç dla Ludzi. Aktualnie jest
wolnym s∏uchaczem w Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie. Senior mo˝e? Mo˝e! Wystarczy mieç marzenia i wyjÊç z domu.

Ankieta dla osób 60+
W naszej dzielnicy planowana jest budowa
Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.
Rada Seniorów i OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy wspólnie opracowali anonimowà ankiet´. Ma ona
na celu zebranie opinii na temat funkcjonowania osób starszych. Pytania dotyczà m.in.
samodzielnoÊci w rodzinie, sposobów sp´dzania wolnego czasu czy barier utrudniajàcych dost´p do informacji czy ró˝nych innych
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

centruje si´ na samopoczuciu, wartoÊciach oraz
nawykach w pracy i w domu. Je˝eli pracownik
wykazuje wysokà absencj´, to firma dopytuje,
czy jest to zwiàzane z warunkami panujàcymi
w banku, i jeÊli tak, to co bank mo˝e zrobiç, aby
pomóc. Po roku kursu „Dobre ˝ycie” a˝ ponad
po∏owa ankietowanych pracowników stwierdzi∏a, ˝e równowaga w ˝yciu zawodowym i osobistym poprawi∏a si´, rozmowy w tym zakresie doprowadzi∏y do zmniejszenia o po∏ow´ liczby absencji. Spó∏ka odnotowa∏a wzrost wydajnoÊci
pracy oraz zadowolenie klientów.
Niemiecka firma Daimler AG, która jest producentem samochodów, odnotowa∏a wzrost zaburzeƒ psychicznych u pracowników, g∏ównie u in˝ynierów utrzymania ruchu. Praca ta jest zwiàzana
z du˝à odpowiedzialnoÊcià oraz presjà czasu. Powo∏ano zespó∏ analityków do zbadania konkretnych stanowisk pracy. W efekcie zreorganizowano

form aktywnoÊci seniorów. Zebrane w ten
sposób dane pozwolà pozyskaç szerokà wiedz´ na temat „kondycji” osób starszych
w dzielnicy. Wszystkie osoby 60+ zach´cam
do wzi´cia udzia∏u w wy˝ej wymienionej ankiecie (wi´cej o niej na stronie 4).

Cygan w Polskim i Ostry Dy˝ur Poetycki
Kto jeszcze nie widzia∏, niech p´dzi do Teatru Polskiego na spektakl muzyczny „Cygan w Polskim – ˝ycie jest piosenkà”. Sam
autor w doskona∏ym towarzystwie Êpiewajàcych aktorów przeprowadza nas przez Êwiat
swoich tekstów. Dwie godziny màdrej, dowcipnej, lekkiej historii piosenki rozko∏yszà
ka˝dà widowni´. Nie po˝a∏ujecie!
Marcowy Ostry Dy˝ur Poetycki w Teatrze
Narodowym tym razem przeznaczy∏ dochód z biletów na rzecz Stowarzyszenia Rodzin i Przyjació∏ Osób G∏´boko UpoÊledzonych MAJA. Krystyna Gucewicz zebra∏a do
prezentacji poezji samych panów. Zaprezentowali si´ aktorzy: Krzysztof Dracz,
Marcin Hycnar, Kazimierz Kaczor, Dariusz
Kordek, Kacper Kuszewski, Daniel Olbrychski, Krzysztof Stelmaszyk, Karol
Strasburger, Leszek Teleszyƒski, Krzysztof
Tyniec. Nastroje muzyczne zapewni∏ „Zespó∏ Warszawa Wschodnia”, który wykona∏
kilka pieÊni tradycyjnych kultury wschodnios∏owiaƒskiej. Widownia zosta∏a oczarowana niezwyk∏ym brzmieniem artystów
Êpiewajàcych na kilka g∏osów.

5 rocznica Niebieskich Migda∏ów
Dnia 18 czerwca odb´dzie si´ koncert
z okazji 5 rocznicy powstania Teatru Muzycznego „Niebieskie Migda∏y”. Ju˝ dziÊ zarezerwuj sobie wolny czas. Jubileusz odb´dzie si´
w OÊrodku Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21.
Gra˝yna Weber

system odpowiedzialnoÊci. Dodatkowo przeprowadzono kampani´ informacyjnà o stresie w pracy. Wzros∏a satysfakcja z wykonywanej pracy, a rotacja pracowników w firmie zdecydowanie spad∏a.
Cz´sto wystarczy zaczàç g∏oÊno mówiç o problemie, „wypuÊciç” go na Êwiat∏o dzienne, aby
rozwiàzanie samo si´ nasun´∏o. To nigdy nie stanie si´ w przypadku, w którym zarówno kadra
kierownicza, jak i zespó∏ pracowników milczà na
temat istniejàcego problemu.
My zaÊ zach´camy pracodawców nie tylko do
wdra˝ania rozwiàzaƒ majàcych na celu uchronienie pracowników przed stresem, ale równie˝ do
podzielenia si´ z nami swoimi doÊwiadczeniami!
Fundacja Partnerstwo dla Pracy
biuro@pdp.waw.pl
www.pdp.waw.pl

Wy j a z d
KiedyÊ wsiadali na parostatki,
wlekli marzenia w dolnych pok∏adach,
bóle ˝o∏àdka – jak dopust Bo˝y,
wliczone by∏y w szcz´Êcia nak∏adach.
Droga tu∏acza – wtedy i dzisiaj
– owocne êród∏o braku perspektyw,
wygania z kraju i ma∏ych ojczyzn,
ju˝ to przegranych, ale nie biernych.
Zmàcona przestrzeƒ w∏asnego losu
uÊwiadamiana u bram Obcego,
Êciga pomys∏y na nowe ˝ycie,
raz – kuszàc Z∏ego, a raz – Dobrego.
Miast Êwietnej mety – czarna harówa
i tygodniówka nie taka pewna,
mia∏ niby p∏aciç, jednak zalega,
bajka o pracy – wi´cej ni˝ rzewna.
Test z cierpliwoÊci i oczekiwaƒ
zapewnia ka˝dy wyjazd za chlebem.
S∏abiak polegnie, wyrwie si´ walczak,
gotów o szcz´Êcie, Êcigaç si´ z niebem.
W czas wyzwolona i ∏za pop∏ynie...,
gdy skurcz nostalgii serce Êciska,
niejedna mina jeszcze zrzednie,
gdy obraz swoich... ujrzy z bliska.
Ka˝dy swe szanse wa˝y na szali
– bo wy˝ej krzy˝a nie podskoczy...
ale nadzieja – p∏odna w rachuby
– prostuje karki, gdy si´ wy∏o˝y.
Zawsze si´ mo˝na jeszcze raz zebraç,
zacisnàç z´by – kasaç r´kawy,
szukaç kolorów w american dream,
˝yç na obczyênie – lub wracaç – do mamy...
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
www.tomaszwitkowskipoezja.pl
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Wiosna w Zespole Szkó∏ nr 94 w Warszawie...
...to dwa niepowtarzalne wydarzenia – Liczba Pi
w wiosennej szacie, czyli Âwi´to Matematyki
w Gimnazjum nr 118 oraz Wiosenne Spotkanie
Teatralne, w ramach projektu Miniatury Teatralne.
Przed lekcjà matematyki niejednemu uczniowi
dr˝à kolana, ale pani Monika JajeÊniak – nauczycielka matematyki – postanowi∏a udowodniç, ˝e
nie taki diabe∏ straszny. W poniedzia∏ek, 21 marca, po raz pierwszy obchodziliÊmy Âwi´to Liczby
Pi. Imprezy tej nie sposób by∏o przeoczyç. Gim-

nazjaliÊci i uczniowie klas szóstych, wraz z wychowawcami, t∏umnie przybyli do auli. Âwi´towanie zacz´∏o si´ od krótkiej inscenizacji, która
przybli˝y∏a wszystkim dzieje tej s∏awnej liczby.
Dalsza cz´Êç uroczystoÊci by∏a przeznaczona
dla osób lubiàcych dreszczyk emocji, bowiem
uczniowie rywalizowali w Wiosennym Turnieju
Klas, dzielnie stawiajàc czo∏a trudnoÊciom w ró˝nych konkurencjach.

W pierwszym etapie konkursu klasowe dru˝yny, tworzàc z papieru trójwymiarowe Ludolfiny,
wykaza∏y si´ niezwyk∏ymi zdolnoÊciami manualnymi i wyobraênià przestrzennà.
Kolejne zmagania uczestników stanowi∏ konkurs literacki na Pi-poemat, czyli wiersz o liczbie Pi.
Najwi´cej jednak emocji wzbudzi∏a wÊród publicznoÊci konkurencja na wyrecytowanie z pami´ci,
w ciàgu jednej minuty, jak najwi´kszej liczby cyfr
rozwini´cia Ludolfiny. Tutaj najlepszy okaza∏ si´
uczeƒ z klasy 6a, który pokona∏ gimnazjalistów,
wymieniajàc w poprawnej kolejnoÊci
49 cyfr. Fina∏owà konkurencj´ stanowi∏
quiz wiedzy o Pi, w trakcie którego dru˝yny z ka˝dej klasy odpowiada∏y na pytania zwiàzane z tà niezwyk∏à liczbà.
Walka by∏a zaci´ta, a zadania zró˝nicowane pod wzgl´dem stopnia trudnoÊci.
T∏em matematycznych zabaw by∏a
prezentacja i utwory muzyczne o Ludolfinie. Laur zwyci´stwa w Wiosennym
Turnieju wywalczy∏a klasa 6a.
Okaza∏o si´, ˝e liczba Pi nie jest
straszna, a matematyka nie musi byç nudna.
Nast´pnego dnia, 22 marca, w auli Szko∏y
uczniowie klasy 3b Szko∏y Podstawowej nr 172
przywitali Wiosn´ przedstawieniem pt. Jest taki
kwiat... Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas zaproszeni goÊcie, mi´dzy innymi: Wiceprzewodniczàca
Rady Dzielnicy Weso∏a – Pani Lidia Cybulska-Przes∏aw i Pan Marian Mahor – Zast´pca Burmistrza

Ciekawe inicjatywy w SP 173
„Kiedy Êmieje si´ dziecko, Êmieje si´ ca∏y Êwiat”
(Janusz Korczak)
Pod tym has∏em odby∏o si´ spotkanie dzieci
z Przedszkola nr 260 z uczniami naszej szko∏y.
Moment pójÊcia do szko∏y jest bardzo wa˝ny
w ˝yciu dziecka i to, jak poradzi sobie w nowej

a wspólny taniec by∏ okazjà do spontanicznego
wyra˝enia radoÊci. Przyszli uczniowie zobaczyli
równie˝ taƒce z ró˝nych epok i zachwycili si´
przygotowanymi na t´ okazj´ strojami. Na zakoƒczenie tego sympatycznego spotkania by∏y
s∏odkoÊci, a maluchy otrzyma∏y drobne prezenty
przygotowane przez naszych uczniów.
„Jedyne g∏upie pytania to te,
których nie zadajesz”
(Paul MacCready)

rzeczywistoÊci, zale˝y od stopnia jego dojrza∏oÊci szkolnej. Dlatego te˝ wa˝nym elementem dla
maksymalnego z∏agodzenia stresu zwiàzanego
z przekroczeniem progu szko∏y jest nawiàzanie
i systematyczne utrzymywanie kontaktów ze
szko∏à. Dzieci z przedszkola zapozna∏y si´ z klasà lekcyjnà, szatnià, ∏azienkà, Êwietlicà i sto∏ówkà szkolnà. Wielkà atrakcjà by∏o obejrzenie wyst´pów dzieci z naszej szko∏y. Przedszkolakom
bardzo spodoba∏y si´ prezentowane piosenki,
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Z tà myÊlà przez ostatnie
dwa miesiàce realizowaliÊmy
projekt czytelniczy w grupie 6latków. Na poczàtku by∏ pomys∏
na stworzenie w∏asnej ksià˝ki.
Nie by∏o gotowych odpowiedzi
na pytanie, jak to zrobiç, a jedynie prowokowanie dzieci do zadawania pytaƒ i aktywizacja ich
myÊlenia w procesie poznania. SzukaliÊmy osób,
które jako eksperci mogà pomóc w znalezieniu
odpowiedzi na nurtujàce pytania. Pomagali
w tym rodzice, inni nauczyciele oraz pracownicy
biblioteki. Niecodziennym wydarzeniem by∏a
wycieczka do Biblioteki Publicznej. W ka˝dym
projekcie jest czas na wydarzenie kulminacyjne.
Dla dzieci takim wydarzeniem by∏o stworzenie

Dzielnicy Weso∏a. Wyrazista gra m∏odych aktorów
zrobi∏a na widzach ogromne wra˝enie. Fantastyczna scenografia, bogate stroje i oprawa muzyczna by∏y zas∏ugà Rodziców uczniów, którzy

wykazali si´ zaanga˝owaniem i ch´tnie pomagali
re˝yserowi przedstawienia – pani wychowawczyni Renacie Marculi. W sztuce zagrali wszyscy
uczniowie. Mogli zaprezentowaç swoje ró˝norodne talenty: aktorski, wokalny, taneczny, a nawet...
gimnastyczny. Pani Bo˝ena Borys (trener gimnastyki sportowej dziewczàt) przygotowa∏a gimnastyczki, które wystàpi∏y w roli kwiatów i wykona∏y niepowtarzalny uk∏ad taneczno-gimnastyczny.
Wiosennego nastroju doda∏y kolorowe bratki, zielone brzozy oraz bazie. To kolejne przedstawienie
w ramach projektu Miniatury Teatralne. Przed nami nast´pne... I wiele emocji i niepowtarzalnych
doznaƒ estetycznych.
Zespó∏ Szkó∏ nr 94

od podstaw w∏asnej ksià˝ki, tj. zilustrowanie,
wydrukowanie, z∏o˝enie i oprawienie jej. Do
utworzenia naszej w∏asnej, kreatywnej opowieÊci wykorzystane zosta∏y kostki z obrazkami (piktogramami) – Story Cubes i z ich pomocà oraz
dzi´ki dzieci´cej wyobraêni powsta∏a pi´kna
opowieÊç o naszych marzeniach, podró˝ach
i przygodach. Nie by∏o ∏atwo, ale by∏o warto.
I tak maluchy zosta∏y autorami, ilustratorami,
drukarzami i wydawcami i sà z tego dumne!
A w pierwszy dzieƒ wiosny w Êwietlicy szkolnej odby∏y si´ pokazy „Miss Marzanny 2016”.

Gwarnym i kolorowym pochodem przeszliÊmy
wokó∏ szko∏y z Pannami Marzannami, ˝egnajàc
zim´ i cieszàc si´, ˝e nadesz∏a wiosna.
Danuta Czarnecka-Jagoda,
Magdalena Pawlak
Nr 179 / Kwiecieƒ 2016
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SUKCESY SMART SCHOOL W ZAKR¢CIE
Cała klasa druga wzi´ła udział w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu OLIMPUS
z nast´pujàcymi wynikami:
G
G
G

Dwoje dzieci osiàgn´ło 210 pkt na 210 mo˝liwych i miejsce pierwsze w Polsce,
2 dzieci zaj´ło miejsca 2 i 3, z wynikami 208 i 205 pkt,
4 dzieci uplasowało si´ na miejscach od 7 do 13 z wynikami powy˝ej 185 pkt.

Ârednia wyników całej naszej klasy to 190,8 pkt przy Êredniej ogólnopolskiej 139 pkt
W konkursie wzi´ło udział 8617 uczniów z klas drugich w całej Polsce.

21–22 KWIETNIA ODB¢DZIE SI¢ W NASZEJ SZKOLE
DRUGI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SZKÓŁ DWUJ¢ZYCZNYCH
www.smartschool.edu.pl

Kontakt: 666 840 640
600 226 224

facebook.com/smartschoolwarszawa

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

21

WESO¸A

Lubi´ czytaç
Z bardzo wielu ksià˝ek, jakie dotychczas przeczyta∏am, postanowi∏am napisaç recenzj´ w∏aÊnie tej historii. Dlaczego to zrobi∏am? MyÊl´, ˝e
dlatego, ˝e jestem fangirl.
„Fangirl” autorki Rainbow
Rowell to opowieÊç o przyjaêni i o trudnej sztuce dojrzewania. To opowieÊç o ludziach, którzy kochajà ksià˝ki tak bardzo, ˝e stajà si´
one ich ca∏ym Êwiatem.
PowieÊç przedstawia histori´ dwóch bliêniaczek
– Wren i Cath, które sà do
siebie bardzo podobne, ale
tylko z wyglàdu. Wren to
szalona imprezowiczka, która chce spróbowaç w swoim
˝yciu wszystkiego, lubi randkowaç i poznawaç nowych
przyjació∏. Natomiast Cath to
jej zupe∏ne przeciwieƒstwo. Dziewczyna woli
sp´dzaç czas samotnie, piszàc fanfiction o Simonie Snowie – nastoletnim czarowniku, którego
mo˝na porównaç do Harry'ego Pottera. Co najwa˝niejsze – jej fanfik „Rób swoje, Simonie” ma
rzesz´ fanów, którzy z niecierpliwoÊcià wyczekujà nowych rozdzia∏ów. Mimo sporych ró˝nic mi´dzy siostrami dziewczyny sà wr´cz nieroz∏àczne.
Do czasu... Wszystko zmienia si´, gdy trafiajà do
REKL AMA

college’u. Wren chce korzystaç z ˝ycia studentki
i odseparowuje si´ od siostry. Cath nie jest szcz´Êliwa (wr´cz rozpacza), kiedy okazuje si´, ˝e bliêniaczki nie b´dà razem mieszkaç w akademiku.
O ile w fikcyjnym Êwiecie Cath czuje si´ doskonale, o tyle w tym prawdziwym nie daje sobie rady.
Na swojej drodze dziewczyna spotyka rudow∏osà Regan
i wiecznie uÊmiechni´tego
Leviego. Dzi´ki tym m∏odym
ludziom Cath si´ zmienia,
mo˝e nie jakoÊ znaczàco, ale
z pewnoÊcià dziewczyna
otwiera si´ na ludzi. Ca∏a ta
historia pisana jest lekko
i przyjemnie, mo˝e w∏aÊnie
dlatego tak bardzo jà polubi∏am. Warto równie˝ wspomnieç o ok∏adce, która wr´cz
zach´ca do lektury.
Przez ca∏y czas z opowieÊcià przeplata∏y si´ krótkie
fragmenty ksià˝ki o Simonie
Snowie, które osobiÊcie bardzo przypad∏y mi do gustu. Nie mog´ jednak
powiedzieç samych dobrych rzeczy o „Fangirl”.
Zakoƒczenie tej ksià˝ki bardzo mnie rozczarowa∏o. Zastanawia∏am si´, czy ktoÊ z mojego egzemplarza nie wyrwa∏ paru stron. Niestety nie.
Spodziewa∏am si´ na koniec jakiejÊ „bomby”.
Sàdzi∏am, ˝e czymÊ mnie „Fangirl” zaskoczy.
I rzeczywiÊcie – zaskoczy∏a, ale nie tak, jak bym
tego oczekiwa∏a. Po prostu mia∏am ochot´ na
wi´cej, ale tego nie
otrzyma∏am. By∏am
nienasycona. Emocje,
jakie wzbudza∏a we
mnie ksià˝ka, to
przede wszystkim radoÊç, bo zabawnych
scen by∏o doÊç sporo.

– Przeczytaj mi swoje tajne sproÊne opowieÊci fanowskie.
– Nie sà sproÊne.
– Trudno, i tak mi przeczytaj.
– Czyta∏eÊ ksià˝ki z serii?
– Widzia∏em filmy.
Cath tak mocno wywróci∏a oczami, ˝e a˝ jà
zabola∏o.
Uwa˝am jednak, ˝e nie ka˝dy t´ ksià˝k´ zrozumie i polubi, ale warto zauwa˝yç, ˝e pokocha∏o jà milion fangirl.
Kim jest fangirl? JeÊli nià jesteÊ, to wiesz.
JeÊli nià nie jesteÊ, nie zrozumiesz.
W ksià˝ce znajdujà si´ równie˝ cytaty, które
wr´cz mnie urzek∏y, i z pewnoÊcià inni fani tej
ksià˝ki równie˝ roztapiajà si´ przy nich jak mas∏o.
– Po co piszemy? – powtórzy∏a profesor Piper.
Cath spojrza∏a na swój notatnik.
„˚eby zniknàç”.
– Nic mi nie jest. Wróci∏em do gry.
– Co jest tà grà?
– ˚ycie.
Podsumowujàc, jest to lekka i bardzo przyjemna powieÊç m∏odzie˝owa o nietypowej fabule.
Mo˝e inni te˝ jà polubià.
Paulina Borsuk, kl. 2c
Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich
W naszym gimnazjum prowadzimy akcj´ „Uwolnij ksià˝k´”. Zach´cam do czytania. Mo˝ecie Paƒstwo podarowaç nam przeczytane dawno ksià˝ki, które wesprà akcj´ promujàcà czytelnictwo.
Jadwiga Ros∏oniec
opiekun biblioteki
REKL AMA
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BU¸HAK STOI J¢ZYKAMI!

poczàtku istnienia placówki, czyli od 26 lat,
j´zyk angielski jest nauczany od pierwszej
klasy, aktualnie w wymiarze 5 godzin lekcyjnych tygodniowo, w grupach poziomowanych. Od roku szkolnego 2013/2014
dzia∏ajà klasy dwuj´zyczne: oprócz sta∏ego
godzinowego pakietu j´zyka angielskiego
inne przedmioty, np. plastyka, wf., matematyka, nauczane sà w tym j´zyku. Od
19 lat prowadzone sà, równie˝ od pierwszej klasy, obowiàzkowe lekcje drugiego
j´zyka obcego: niemieckiego, francuskiego
i, od 3 lat, hiszpaƒskiego, w wymiarze:
w klasach I–II 1 godzina i od III klasy 2 godziny lekcyjne tygodniowo. Oprócz rozszerzonej oferty podstawowej nauczania j´zyków obcych szko∏a proponuje zaj´cia j´zykowe, szkolne, pozalekcyjne: w szkole
dzia∏a 6 kó∏ j´zykowych i prowadzonych
jest 5 zaj´ç o charakterze konsultacyjnym.

Najwi´kszà popularnoÊcià cieszà si´ ko∏a
kulinarne: francuskie „Napoleonka” i angielskie „Cooking with English”.
W Zespole J´zykowym
SSP 12 pracuje oÊmiu wykwalifikowanych nauczycieli (w tym 1 native speaker), którzy realizujà bardzo zindywidualizowany
proces nauczania j´zyka,
dostosowany do potrzeb
uczniów dyslektycznych
i z trudnoÊciami, jak i tych
zdolnych i uzdolnionych.
Lekcja w grupie j´zykowej
toczy si´ na wielu p∏aszczyznach i wybrzmiewa
na ró˝nych tonach. Chodzi o to, ˝eby ka˝dy uczy∏
si´ zgodnie ze swoimi
mo˝liwoÊciami i tempem
pracy. Stosowane na co
dzieƒ przez nauczycieli
metody aktywizujàce wraz z narz´dziami
TIC motywujà uczniów do uczenia si´, podnoszà skutecznoÊç i jakoÊç nauczania, uczà
wspó∏pracy i komunikacji w grupie. Taka
idea nauczania j´zyków motywuje te˝
nauczycieli, którzy
stale uczestniczà
w ró˝nych szkoleniach krajowych
i zagranicznych.

projekty europejskie i Êwiatowe: e-Twinning,
Comenius oraz Global Scholars. Co roku
przyje˝d˝ajà do szko∏y nauczyciele-wolontariusze z ca∏ego Êwiata w ramach AIESEC
Uniwersytet Warszawski i opowiadajà
o ró˝nych kulturach w j´zyku angielskim.
Od 2014 szko∏a jest Centrum Egzaminacyjnym British Council i realizuje program
wspó∏pracy British Council dla szkó∏ i instytucji Addvantage. Rocznie ponad 100 uczniów
zdaje Mi´dzynarodowy Egzamin z J´zyka
Angielskiego Cambridge, na ró˝nych poziomach: STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET.
Mniejsze grupy uczniów przyst´pujà do egzaminów mi´dzynarodowych z j´zyka francuskiego DELF i niemieckiego FIT DEUTSCH.
Szkolny Zespó∏ J´zykowy SSP12

Aby umo˝liwiç
uczniom bezpoÊredni i aktywny
kontakt z j´zykami
obcymi, SSP 12
wspó∏pracuje z ró˝nymi instytucjami
zewn´trznymi, realizujàc, z sukcesem,

Ju˝ 23 kwietnia 2016 r.
w godz. 10:00–12:00 w naszej szkole
odb´dà si´ warsztaty j´zykowe:

„BU¸HAK NA J¢ZYKACH”.
Zapraszamy wszystkie 6- i 7-latki, które
chcia∏yby si´ Êwietnie pobawiç, efektywnie
pouczyç, a w przysz∏oÊci zostaç uczniami
Bu∏haka i kszta∏ciç swój j´zyk razem z nami!
Prosimy o potwierdzenie udzia∏u w warsztatach
do 22 kwietnia pod nr. tel. 22 773 55 92.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Tekst sponsorowany

W Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12
efektywne nauczanie j´zyków obcych by∏o
zawsze jednym z g∏ównych celów strategii
dydaktycznej Fundacji i Dyrekcji szko∏y. Od
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Spo∏ecznoÊç SP nr 353
wspiera wileƒskie hospicjum
W dniach od 14 lutego do 4 marca wraz z ca∏à spo∏ecznoÊcià szkolnà SP 353 przystàpiliÊmy
do akcji charytatywnej, której celem by∏o wsparcie polskiego hospicjum w Wilnie, prowadzonego przez siostr´ Michael´ Rak.
Wileƒskie hospicjum Êwiadczy nieodp∏atnà
pomoc osobom dotkni´tym chorobà nowotworowà i innymi chorobami w ich terminalnej fazie.
Chorzy obj´ci sà opiekà w zale˝noÊci od ich stanu zdrowia w domu pacjenta lub w oddziale stacjonarnym hospicjum.
W czasie trwania akcji staraliÊmy si´ wesprzeç
je finansowo, zbierajàc pieniàdze do puszek, ale
te˝ rzeczowo. Lista potrzeb by∏a ogromna. Za-

ch´caliÊmy wszystkich do w∏àczenia
si´ w pomoc ludziom cierpiàcym, by
ich codziennoÊç uczyniç l˝ejszà, pe∏nà
nadziei, mi∏oÊci oraz ciep∏a.
Wspania∏a postawa Rodziców,
Uczniów, Pracowników szko∏y oraz
osób spoza szko∏y pozwoli∏a nam zebraç kwot´ 1200 z∏ oraz zgromadziç
wiele artyku∏ów higienicznych, materia∏ów opatrunkowych, pampersów itp.
Dzi´ki hojnoÊci jednej z ofiarodawczyƒ pozyskaliÊmy równie˝ dwa wózki inwalidzkie, kilka
kompletów poÊcieli, poduszki, r´czniki.
Za zaanga˝owanie w akcj´ i postaw´ godnà

Co wiemy o naszych prawach?
W Gimnazjum nr 119 im. Józefa Pi∏sudskiego
odby∏o si´ spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka – panem Markiem Michalakiem. Wydarzenie
to mia∏o miejsce 1 marca 2016 r., a rozpocz´∏a je
wypowiedê pani dyrektor Ewy Tucholskiej, po
czym cz∏onkowie Samorzàdu Uczniowskiego zaprezentowali naszà szko∏´. Prezentacja mia∏a form´ zarówno multimedialnà, przedstawiajàcà osiàgni´cia oraz formy ˝ycia w gimnazjum jako wspólnocie uczniów, jak i artystycznà – po raz
kolejny mogliÊmy zobaczyç wyst´p zwyci´˝czyni naszego szkolnego konkursu
„Mam Talent” – Karoliny Gajewskiej. Zosta∏
on po∏àczony z uk∏adem tanecznym w wykonaniu grupy tanecznej z klas drugich, co
da∏ozjawiskowy efekt.
Nast´pnie na scenie pojawi∏ si´ Rzecznik Praw Dziecka. Wypowiedê pana Marka Michalaka by∏a ciekawa, a mimo formalnego j´zyka uda∏o mu si´ zainteresowaç nià ponad 200 osób. Mówi∏ mi´dzy
innymi o sytuacji Polski w dziedzinie
obrony praw nieletnich w stosunku do innych paƒstw Europy i ca∏ego globu.
Przedstawi∏ nam wiele intrygujàcych faktów.
Jednym z nich by∏o odbieranie przez ró˝ne kraje
tego samego poj´cia – „dziecko ulicy”. Przyk∏adowo w Rosji mówi si´ tak o bezdomnych ma∏oletnich, mieszkajàcych w kana∏ach.
Gdy Rzecznik zapyta∏ nas, uczniów, które
z praw nam przys∏ugujàcych jest wed∏ug nas najwa˝niejsze, wi´kszoÊç moich rówieÊników odrzek∏a, ˝e wolnoÊç s∏owa, po czym urz´dnik powiedzia∏: „Gdybym zapyta∏ w Afryce, to te proporcje
by∏yby zupe∏nie inne. Tam prawo do edukacji traktowane jest jako wielkie dobrodziejstwo”. Na tym
kontynencie w szkole do jednej klasy potrafi chodziç 80–120 osób. Pan Marek Michalak wspomnia∏ te˝ s∏owa ch∏opca z Libii, który mówiàc nie
tylko swoim imieniu, ale i przyjació∏, stwierdzi∏:
„ChcielibyÊmy mieç pewnoÊç, ˝e po wyjÊciu do
szko∏y wrócimy jeszcze do domu”. Na co dzieƒ nie
zwracamy uwagi na to, jak wielkie szcz´Êcie mamy, mieszkajàc w Polsce – sà paƒstwa, w których
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dzieci marzà o tak naturalnych wed∏ug nas przywilejach jak prawo do bezpieczeƒstwa.
Obecnie 50% interwencji w Polsce dotyczy
problemów rodzinnych, a sami ma∏oletni najcz´Êciej zg∏aszajà si´ z powodu k∏opotów zwiàzanych ze szko∏à. Pan Marek Michalak uÊwiadomi∏
nam, ˝e Rzeczpospolita jest pionierem w bronieniu naszych praw – praw dziecka. To w∏aÊnie nasi rodacy stworzyli „Konwencj´ Praw Dziecka”,

którà obecnie ratyfikujà wszystkie kraje na Êwiecie, z wyjàtkiem USA. W 2000 r. dodano do niej
„Protokó∏ fakultatywny do Konwencji o Prawach
Dziecka w sprawie handlu dzieçmi, dzieci´cej
prostytucji i dzieci´cej pornografii”. Duplikaty
obu aktów prawnych zosta∏y przekazane na w∏asnoÊç naszemu gimnazjum.
Ciekawostkà jest te˝, i˝ w naszym kraju, z inicjatywy samej m∏odzie˝y, uchwalono prawo do
sukcesu i do pora˝ki. Obecnie wynikajà one
z prawa do rozwoju.
DowiedzieliÊmy si´ te˝, ˝e na zainteresowanie
problemami nieletnich obecnego Rzecznika Praw
Dziecka bezpoÊredni wp∏yw mia∏ jego pobyt w szpitalu, gdy by∏ on niewiele starszy od nas. Pozna∏ tam
wielu wspania∏ych ludzi, jak sam mówi∏, a po powrocie do domu postanowi∏ stworzyç grup´ wolontariuszy. Z poczàtku sk∏ada∏a si´ ona z pi´ciu osób.
Pan Marek Michalak od 25 lat zajmuje si´ pomaganiem dzieciom, a swoje stanowisko pe∏ni

naÊladowania oraz za wszystkie dary, w imieniu
swoim i Siostry Michaeli prowadzàcej hospicjum
w Wilnie, wszystkim darczyƒcom bardzo serdecznie dzi´kuj´.
Majka Delura
szkolny koordynator akcji

ju˝ drugà kadencj´. W zesz∏ym roku wzià∏ udzia∏
w 400 post´powaniach sàdowych, reprezentujàc nieletnich, niektóre z nich trwajà ju˝ nawet
osiem lat. Jego celem jest stawanie po stronie
osoby majàcej racj´, ale zawsze stara si´ on
wspieraç m∏odych ludzi, chocia˝by przez uÊwiadamianie ich, negocjacje czy mediacje.
Odpowiadajàc na pytanie jednego z uczniów,
urz´dnik powiedzia∏, ˝e jego autorytetem, idolem jest Janusz Korczak, którego okreÊla mianem
Pierwszego Rzecznika Praw Dziecka. Ta wielka
postaç, która na zawsze wpisa∏a si´ we wspó∏czesnà histori´ Rzeczpospolitej, upomina∏a si´ o prawo dziecka do szacunku i na jego podstawie tworzy∏a inne.
W czasie tego spotkania poznaliÊmy te˝
anegdot´ dotyczàcà nadania Orderu UÊmiechu pani Irenie Sendlerowej. BezpoÊredni
wp∏yw na to wydarzenie mia∏a wymiana e-maili pomi´dzy panem Markiem Michalakiem i ch∏opakiem z Zielonej Góry, który
myÊla∏, ˝e tylko przez b∏àd w druku nazwiska bohaterki nie ma na liÊcie laureatów. To
dzi´ki niemu „Matka dzieci Holokaustu” dosta∏a nagrod´. Gdy kobieta dowiedzia∏a si´
o nadaniu jej tego odznaczenia, powiedzia∏a, ˝e zaraz po liÊcie od Ojca Âwi´tego jest
to najpi´kniejsza rzecz, jaka jà w ˝yciu spotka∏a.
Obecny Rzecznik Praw Dziecka mia∏ przyjemnoÊç poznaç t´ wspania∏à kobiet´ – by∏o to spotkanie najstarszej osoby odznaczonej Orderem
UÊmiechu z najm∏odszà.
Grupa m∏odzie˝y reprezentujàca naszà szko∏´
by∏a bardzo aktywna w czasie tego wydarzenia,
a sam pan Michalak, zwracajàc si´ do grona pedagogicznego, powiedzia∏: „Gratuluj´ otwartoÊci
grupy. To znaczy, ˝e w szkole jest bezpiecznie”.
Pan Marek Michalak mówi∏, ˝e stara si´ czuwaç nad tym, by jak najlepiej dbano o dobro
dzieci. Nie pomija on ˝adnego zg∏oszenia, sprawy, a przez oddanie swojej pracy pokazuje, ˝e
naprawd´ wierzy w s∏owa: „Dziecku prawa
przys∏ugujà tylko i a˝ dlatego, ˝e jest dzieckiem”.
Gimnazjum nr 119 jest bardzo dumne, ˝e mog∏o goÊciç Rzecznika Praw Dziecka.
Sonia Âwi´chowicz, klasa IIIG
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OKRESOWE PRZEGLÑDY PIECÓW
GAZOWYCH ORAZ DROBNE NAPRAWY
POD¸ÑCZANIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY

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

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

Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 154/28
tel. 507 130 389, 500 322 255

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego
zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069
Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna

wielospecjalistyczny
KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

Tel. 22 745-55-00 (w godz. 1000–1700),
602-22-69-64, adw.konaszewska@wp.pl
www.kancelaria-konaszewska.waw.pl

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

Wesoła-Zielona, ul. Brata Alberta róg ul. Warszawskiej

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA
☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

www.drdom.pl
PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog
Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców i kandydatów na
kierowców kat. A, B, C, D, E, T oraz poj. uprzywilejowanych
ul. S∏owackiego 33
05-075 Warszawa-Weso∏a

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

Nasz adres: Weso∏a-Stara Mi∏osna,
ul. Jana Paw∏a II 264, tel. 22-773-14-97
www.rehabilitacja-staramilosna.pl
gabinet@rehabilitacja-staramilosna.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW
NA ZABIEGI Z FIZYKOTERAPII

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Lapbook o Warszawie – jak
uczniowie SP 174 utrwalajà wiedz´
Uczniowie klasy 1a i 1b Szko∏y Podstawowej
nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi w ramach
realizacji projektu Szko∏a Varsavianistyczna
przygotowali prace „Lapbook o Warszawie”.
Co to jest lapbook? To inaczej „ksià˝ka na kolana”. Jest to rodzaj w∏asnor´cznie wykonanej
ksià˝ki, ∏àczàcej wiedz´ na okreÊlony temat. Mo˝e byç np. lapbook o Polsce, o ˝abach, motylach,
klubie sportowym, pogodzie itp. Zawrzeç w nim

mo˝na informacje, zagadki, puzzle, zadania matematyczne, obrazki... i inne ró˝noÊci.
Dzieci po przeprowadzonych lekcjach o Warszawie mog∏y zebrane informacje przedstawiç
w∏aÊnie w takiej formie. Przynios∏o im to wiele
satysfakcji, a efekty swojej pracy mog∏y zaprezentowaç uczniom innych klas.
Marzena Delak
wychowawca klasy 1b

Uczniowie klasy 1b

IV edycja Mi´dzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego
bliotekarz w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Weso∏a i Pani Martyna
Chuderska – pedagog, autorka prowadzàca pasma popo∏udniowe w rozg∏oÊni radiowej Radio Bajka.

Konkurs przebieg∏ w bardzo mi∏ej i serdecznej atmosferze. Jury mia∏o nie
lada problem z wyborem zwyci´zców, gdy˝ wszyscy uczestnicy byli Êwietnie przygotowani i prezentowali bardzo wysoki poziom. Po burzliwych obradach uda∏o si´ wy∏oniç zwyci´zców:
■
■
■

■

3-latki: I miejsce – Rados∏aw Ràczka (Przedszkole nr 158)
4-latki: I miejsce – Anna Rek (Przedszkole nr 262)
5-latki: I miejsce – Sara ˚bikowska (Przedszkole Niepubliczne „KubuÊ
Puchatek i Przyjaciele” w Rembertowie)
6-latki: I miejsce – Adam Wroc∏awski (Szko∏a Podstawowa nr 353).

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i pamiàtkowe dyplomy.
Podczas konkursu goÊcinnie wystàpili: oÊmioletnia baletnica Hania Woênica – uczennica Centrum Artystycznego Scena, która zaczarowa∏a wszystkich pi´knym taƒcem, oraz dzieci z grupy Tygryski i Pszczó∏ki z naszego
przedszkola z przedstawieniem o tematyce zdrowotnej pt.: „Czarownica
w opa∏ach”. Na zakoƒczenie uroczystoÊci dyrektor przedszkola i jurorki serdecznie podzi´kowa∏y wszystkim uczestnikom konkursu za wspania∏e wyst´py, a placówkom, nauczycielom i opiekunom za aktywny udzia∏.
M∏odym uczestnikom ˝yczymy dalszych sukcesów. Do zobaczenia za rok!!
Wi´cej informacji na stronie www.przedszkole.csd.pl.
Iwona Pluciƒska i Marzena Kowalczyk
nauczycielki Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
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Tekst sponsorowany

W Przedszkolu Niepublicznym „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” dnia
15 marca 2016 r. po raz czwarty odby∏ si´ Mi´dzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski pod has∏em „Przedszkolak wie, jak o zdrowie troszczyç si´”,
którego celem by∏o kszta∏towanie u dzieci nawyków prozdrowotnych.
W konkursie wzi´∏o udzia∏ 27 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z placówek
dzielnic Weso∏a i Rembertów. Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas przedstawiciele Przedszkoli nr 158, 259, 260, 262, 423, Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” z Rembertowa, a tak˝e Szkó∏ Podstawowych
nr 173, 174 i 353 oraz dzieci z naszego przedszkola.
Zmagania uczestników w konkursie ocenia∏a Komisja Konkursowa
w 4 kategoriach wiekowych. W sk∏ad Komisji weszli: Pani Anna Iwaniukowicz – lekarz w Klinice Kardiologii Wieku Dzieci´cego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pani Beata Zowczak – bi-
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DORABIANIE KLUCZY
ul. Trakt Brzeski 71 (obok Biedronki)
czynne: wt-pt 1200-1800, sob 1000-1400

◗Nauczycielka angielskiego udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego. Szko∏a podstawowa i gimnazjum. Dojazd do ucznia.
Cena 40 z∏. tel. 733 250 300.
◗REMONTY (ró˝ne) mieszkaƒ (domów)
oraz tarasów (wg najnowszych technologii). tel. 500 43 55 77.
◗Native Speaker udzieli skutecznych lekcji
konwersacji w j´zyku angielskim: j´zyk
ogólny oraz dziedziny specjalistyczne. tel:
729 363 576.

◗Dzia∏ka leÊna, ogrodzona, 3100 m na
wyspie, 50 km od Warszawy, mo˝na zbudowaç domek. tel. 609 683 192.

HYDRAULIK

DRZEWA TRAWNIKI

PROTEZA CA¸KOWITA 450 z∏
PROTEZA ELASTYCZNA ACETAL 600 z∏

• CI¢CIE
• WYCINANIE

• ZAK¸ADANIE
• PIEL¢GNACJA

506 173 607
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- bardzo du˝e doÊwiadczenie
- ci´˝kie przypadki

PRACE OGRODNICZE, WYWÓZ ZIELENI

790 55 47 46

– TANIO I SOLIDNIE –

291

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

PRACOWNIA PROTETYCZNA
507 221 820, Majdan gm. Wiàzowna

◗Sprzedam mieszkanie na osiedlu Stara
Mi∏osna, 58 m, rok budowy 2002, parter,
dwa pokoje plus aneks kuchenny z salonem. tel. 509 22 20 23.

Wymagania: Uprawnienia Ratownik MSW,
Uprawnienia KPP,
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt: 663-887-881
287

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

◗ANGIELSKI szybka powtórka do matury.
DoÊwiadczony nauczyciel. Indywidualny
program. tel. 602 207 626.

Z¸OTA RÑCZKA

„HORTUS”

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

US¸UGI OGRODNICZE

◗Sprzedam przestronny segment w Starej
Mi∏osnej o powierzchni 250 m2, do wykoƒczenia 609 618 981.
◗Sprzedam dzia∏k´ 1184 m2 z domem do
remontu w Rembertowie tel. kontaktowy
502-570-580.
◗Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
PROMOCJA! Student. 533-404-404.

RATOWNIK P¸YWALNI

tel.

251

◗Matematyka ogólniak, równie˝ zakres
rozszerzony. Stara Mi∏osna tel. 514
371 495.

◗ELEKTRYK WESO¸A. Oferuj´ kompleksowe us∏ugi elektryczno-teletechniczne. Posiadam wy˝sze wykszta∏cenie, doÊwiadczenie, uprawnienia elektryczne. Profesjonalnie i niedrogo 663-586-299.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4

tel. 691 260 269

503 150 991

www.hortus.waw.pl

BezpoÊrednio SPRZEDAM
MIESZKANIE 67 m2 w Starej Mi∏oÊnie
przy ul. Diamentowej 9, pi´tro 3/3,
cena 350 tys. z∏otych do negocjacji.
tel. 505 513 597
257

NADZORY BUDOWLANE
PRZEGLÑDY OKRESOWE BUDYNKÓW
INWENTARYZACJE BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE
501-758-140 biuro@s2invest.pl

SERWIS FRANCUSKI

SPRZÑTANIE,
PIEL¢GNACJA ZIELENI

231

◗Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej
dla uczniów i doros∏ych, cena 40 z∏/60
min. tel. 694 210 279.

◗Zatrudni´ Fryzjerk´ damsko-m´skà do salonu w Starej Mi∏oÊnie tel. 606 882 607.

48

22
1

◗Us∏ugi KSI¢GOWE dla firm, KPiR, Rycza∏t,
VAT, ZUS. Licencja MF nr 3682/2003. Odbiór dokumentów od klienta: osobisty
lub korespondencyjny. tel. 609 53 77 47.

503 065 403

tel.: 692 905 352

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

SPRZÑTANIE, KOPANIE, KOSZENIE, OPRYSKI,
PRZYCINANIE, ZAK¸ADANIE TRAWNIKÓW
14
8

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 mo˝na dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail: drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.

◗Student III roku Politechniki Warszawskiej
oferuje korepetycje z matematyki. Zakres:
szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum.
Przygotowania do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów tel. 516-309-589.

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD I DZIA¸K¢

mieszkaniowych i samochodowych

293

OG¸OSZENIA DROBNE

GITARA – NAUKA GRY

Us∏ugi – PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki
samochodowe. Dojazd do klienta.

TWÓJ OGRÓD PO ZIMIE

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...
36

Dekoracja Okien
Szyte na miar´ tekstylia domowe

502 162 254

DACHY

SZKOLENIE PSÓW DOGadajcie si´
w Starej Mi∏oÊnie. Szkolenia grupowe,
indywidualne, wyprowadzanie psów.
Agnieszka Kaniewska, tel. 501 379 779.

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

17
4

501 14 14 40

www.dogadajciesie.pl
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REKL AMA

■

anteny TV i SAT
■ domofony

www.anteny-kamery.pl
tel. 663-677-701

196

ROZNOSZENIE ULOTEK
SOLIDNIE – TANIO – UCZCIWIE

Tel. 532 365 303
www.marlenkubuj.pl
marlena.kubuj@wp.pl

883 466 477
268

292

13
4

Aquapark Wesolandia poszukuje
pracownika na stanowisko
KONSERWATOR. Wymagania:
specjalnoÊç elektryk, uprawnienia SEP
do 1 kV. Kontakt tel. 663 887 883.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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DROBNE REMONTY I NAPRAWY,
SPRZÑTANIE STRYCHÓW
I PIWNIC

503 065 403

BIURA, WSPÓLNOTY OSIEDLA,
PARKINGI

SULEJÓWEK, TRAKT BRZESKI 172

SPRZEDA˚, MONTA˚

503 065 403
8

Tel. 660-769-211

Tel. 22 783 38 38

UPORZÑDKUJEMY

25
6

Tel. 601 262 086.

260
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RENAULT • CITROEN • PEUGEOT • DACIA

13
7

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

27

WESO¸A

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI
- OBSŁUGA I NAPEŁNIANIE KLIMATYZACJI

05-077 Warszawa-Weso∏a
UL. JEèDZIECKA 4
Tel. 693 84 22 84
(22) 773 18 61 – 9-17
E-mail: autobartosz@o2.pl
www.autobartosz.prv.pl

K L I N I K A D E N T YST YC Z N A

Galeria Sosnowa
ul. Jeździecka 21f, lok. 5, Warszawa-Wesoła
tel. (22) 773 21 12; 518 662 799

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

Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:
w

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

Diagnostyka radiologiczna na miejscu: rtg cyfrowe,
pantomogram, cefalometria, tomograﬁa szczęk i zatok
Możliwość płatności kartą

www.klinikaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Klinika Dentystyczna Elixir
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

Licencja nr 51

POSZUKUJEMY: DOMÓW, MIESZKA¡
I DZIA¸EK W STAREJ MI¸OSNEJ

601 355 130

oddzwoni´

Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!
04-076 Warszawa
ul. Waszyngtona 79/81 m. 1
(przy rondzie Wiatraczna)

tel. 22 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl

OKAZJA
Stan deweloperski,
inwestycja zakończona, gotowe do użytkowania.

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

Ciche, kameralne osiedle. Dobra lokalizacja: Warszawa-Mi´dzylesie
Nr 179 / Kwiecieƒ 2016

