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szego pokolenia mieszkaƒców (zarówno jeÊli
chodzi o wiek, jak i sta˝ zamieszkania) jest najcz´stszym impulsem do zainicjowania sàsiedzkiego wydarzenia. Co wi´cej, doÊwiadczenie pokazuje, ˝e takie dzia∏ania przynoszà realne efekty:
– Wychodz´ na skwer i ju˝ nie jest tak, ˝e jestem anonimowy, tylko spotykam ludzi i rozmawiamy: co u nich, co u mnie – opowiada radoÊnie Konrad, organizator tego Dnia Sàsiada.
Skwer, któremu sàsiedzi nadali nazw´ „Sierpnia
1944”, sta∏ si´ odtàd miejscem sàsiedzkich spotkaƒ i projekcji historycznych filmów.

Weê udzia∏ w Warszawskim Dniu Sàsiada!

NASZ PATRONAT

Chcesz poznaç sàsiada? Jest okazja!
Na prze∏omie maja i czerwca b´dziemy obchodziç Dzieƒ Sàsiada, czyli Êwi´to aktywnych mieszkaƒców, które ju˝ od kilkunastu
lat z sukcesem odbywa si´ na ca∏ym Êwiecie.
Tylko w zesz∏ym roku wydarzenie to zgromadzi∏o ponad 30 milionów uczestników z 36
krajów, którzy chcieli odkryç si∏´ swoich sàsiedzkich spo∏ecznoÊci. Tak˝e w Warszawie!

i przysmaków, zabawy podwórkowe, potaƒcówki pod go∏ym niebem, wyprzeda˝e gara˝owe czy
wspólne prace ogrodnicze przed blokiem.
A wszystko po to, ˝eby budowaç wspólnot´ aktywnych mieszkaƒców, którzy mogà na siebie
wzajemnie liczyç w potrzebie i razem dzia∏aç na
rzecz swojego najbli˝szego otoczenia.

W 2015 roku z okazji Warszawskiego Dnia
Sàsiada odby∏o si´ ponad 70 sàsiedzkich inicjatyw, takich jak sk∏adkowe pikniki czy grille na
skwerach i podwórkach, quizy wiedzy o osiedlu,
wystawy zdj´ç w kamienicach, konkursy ciast

Takie has∏o przyÊwieca∏o sàsiadom z okolic ulic
Wolskiej i P∏ockiej, którzy w zesz∏ym roku po raz
pierwszy zorganizowali Dzieƒ Sàsiada na pobliskim skwerze. To w∏aÊnie ch´ç poznania swoich
sàsiadów oraz zintegrowania m∏odszego i star-

„Bo dobry sàsiad, to znajomy sàsiad”

Jak Êwi´towaç Dzieƒ Sàsiada w swojej okolicy?
Mo˝liwoÊci jest wiele. To przede wszystkim okazja,
aby zapoczàtkowaç przyjazne relacje: spotkaç si´
i porozmawiaç z sàsiadami. Na poczàtek mo˝na po
prostu uÊmiechnàç si´ do sàsiada czy sàsiadki, powiedzieç „dzieƒ dobry”, wspólnie zastanowiç si´,
co mo˝emy zrobiç na rzecz naszego sàsiedztwa.
Tegoroczny fina∏ akcji odb´dzie si´ w sobot´
18 czerwca. JeÊli te˝ chcesz Êwi´towaç, ale nie
wiesz, od czego zaczàç – zg∏oÊ si´ do Q-Ruchu
Sàsiedzkiego, który wspiera sàsiedztwa w przygotowaniach do inicjatyw, a organizatorom zapewnia pakiety startowe Warszawskiego Dnia
Sàsiada, zawierajàce materia∏y do rozkr´cenia
sàsiedzkiej imprezy.
Zg∏oszenia i wi´cej informacji o Warszawskim
Dniu Sàsiada: www.inicjatywysasiedzkie.pl.
Warszawski Dzieƒ Sàsiada odbywa si´ w ramach projektu „Warszawa Lokalnie” wspó∏finansowanego ze Êrodków m.st. Warszawy.
Agata Konarzewska / Centrum
Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL

PIKNIK WESO¸A 2016

NA SZ PATR ON AT
4 czerwca br. w naszej dzielnicy ju˝ po raz szesnasty odb´dzie si´
coroczna impreza plenerowa PIKNIK WESO¸A. Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy organizujà na terenie OÊrodka Szkoleniowego Sportów Konnych i Rekreacji w Starej Mi∏oÊnie wspania∏e rodzinne Êwi´to dla mieszkaƒców Weso∏ej oraz wszystkich ch´tnych. Dzi´ki interesujàcej ofercie ka˝dego roku frekwencja na pikniku jest zaskakujàca.

W tym dniu zapraszamy najm∏odszych,
którzy b´dà mieç okazj´ do Êwietnej zabawy, jak równie˝ m∏odzie˝, doros∏ych i seniorów, zapewniajàc wszystkim uczestnikom
bogaty program rekreacyjny oraz intensywnà rozrywk´ i wspania∏à zabaw´. Proponujemy gry i zabawy, zawody sportowe, konkursy, pokazy plenerowe, place rekreacyjne,
wyst´py artystyczne oraz wiele innych atrakcji. Nie zabraknie te˝ urozmaiconego zaplecza gastronomicznego, a przede wszystkim
atrakcyjnego programu estradowego.
Gwiazdà PIKNIKU WESO¸A 2016 b´dzie
zespó∏ „POPARZENI KAWÑ TRZY” goszczà-

cy na najwi´kszych polskich scenach festiwalowych, takich jak „Przystanek Woodstock 2012”, „Ostróda Reggae Festiwal”,
„Czad Festiwal”, „Fina∏y WOÂP” oraz „Lato
Dwójki i Radia Zet”.
Zespó∏ znany jest z takich przebojów jak:
„Kawa∏ek do taƒca”, „By∏aÊ dla mnie
wszystkim”, „Wezm´ ci´”, „Okrutna z∏a
i pod∏a”. Dodatkowo na scenie pojawià si´
inne zespo∏y towarzyszàce: „SHANTEL”,
„JEM D˚EM”, „FUNKY TANK”.
Wzorem lat ubieg∏ych patronem medialnym imprezy zosta∏y media lokalne: „WiadomoÊci Sàsiedzkie”, Lokalnie TV, lokalne

portale internetowe oraz du˝e ogólnopolskie media: Radio WAWA i TVP 3.
Do organizacji imprezy przyczyni si´
udzia∏ partnerów finansowych, którymi b´dà mi´dzy innymi K&M Delikatesy i Polpain
Putka Piekarnie-Cukiernie, jako sponsorzy
strategiczni PIKNIKU WESO¸A 2016.
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Kiełbasa Śląska
cena za kilogram
Stół Polski
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Promocja obowiązuje do końca maj 2016 r. lub do wyczerpania zapasów
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Musztarda
Kamis sarepska

Dżem Łowicz
truskawkowy
niskosłodzony

185 g
Kamis

280 g
Agros Nova

9

1 szt.

Coca-Cola
2,25 l
Coca Cola

Bombonierka
Raﬀaello
150 g
Ferrero
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29
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37
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1
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1 szt.

Ketchup Pudliszki
pikantny, łagodny

Masło
Roślinne

Draże M&M
orzechowe

Lody Magnum
classic, almond, white

280 g
Heinz

250 g
Kruszwica

90 g
Mars Polska

100 ml
Unilever

Stan deweloperski,
inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.
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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
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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
Kwietniowa sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´
21 kwietnia. Rozpocz´∏a
si´ od z∏o˝enia Êlubowania przez nowà radnà p.
Mari´ Szyszko (PiS),
która zastàpi∏a radnà
Beat´ Nowosielskà (tak˝e PiS) po jej rezygnacji
w zwiàzku z obj´ciem funkcji dyrektora Biura Ministra Ârodowiska Jana Szyszki.
Nast´pnie rada zapozna∏a si´ ze sprawozdaniem z dzia∏alnoÊci OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej i po krótkiej dyskusji zaopiniowa∏a je pozytywnie. W kolejnych punktach
radni zapoznawali si´ z informacjami o:
- naliczaniu i Êciàganiu podatków lokalnych na terenie dzielnicy,
- prognozie demograficznej dla dzielnicy
Weso∏a,
- kosztach utrzymania oÊwiaty, kultury
i sportu w dzielnicy,
- stanie utrzymania czystoÊci w dzielnicy –
gospodarce odpadami,
- przygotowaniach do remontów obiektów
oÊwiatowych w okresie wakacji,

- przygotowaniach do Pikniku Weso∏a.
W dalszej cz´Êci sesji w zwiàzku ze zmianà swojego sk∏adu osobowego Rada dokona∏a korekty sk∏adów komisji Rady. I tak p.
Maria Szyszko do∏àczy∏a do Komisji Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych oraz Komisji Bezpieczeƒstwa i Ochrony Ârodowiska. Sk∏ad
Komisji Rewizyjnej uzupe∏ni∏ p. Miros∏aw
Macià˝ek (PiS), zaÊ nowà wiceprzewodniczàcà Komisji Rewizyjnej zosta∏a p. Joanna
Januszewska-MiÊków (niezrzeszona).
Tradycyjnie ju˝ sesj´ zakoƒczy∏a lawina
pytaƒ i spraw ró˝nych, cz´sto tak drobnych,
˝e nieustajàco nie mog´ si´ nadziwiç, ˝e komukolwiek chce si´ z ich poruszaniem czekaç a˝ do sesji. Wi´kszoÊç z nich du˝o wczeÊniej i du˝o efektywniej mo˝na by by∏o za∏atwiç jednym telefonem do urz´du. Zaczyna
mi si´ rodziç podejrzenie, ˝e przynajmniej
w cz´Êci, g∏ównà motywacjà nie jest ch´ç
za∏atwienia sprawy, ale zaistnienia w protokole jako autor interwencji.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

Graniczna gotowa i wreszcie otwarta!
Choç by∏y chwile, ˝e patrzàc na tempo
prac, wàtpi∏em, by si´ to uda∏o, to jednak
wykonawca (Przedsi´biorstwo Budowy
Dróg i Mostów z Miƒska Mazowieckiego)
wywiàza∏ si´ nawet przed zak∏adanym terminem z budowy ulicy Granicznej. Prace
budowlane zakoƒczy∏y si´ ju˝ 22 kwietnia,
Êwie˝o wylany asfalt lÊni nowoÊcià, a wygodne chodniki i, co wa˝niejsze, asfaltowa
Êcie˝ka rowerowa zach´cajà do spacerów.
Niestety, jak to cz´sto w Polsce bywa,
ulica, choç w pe∏ni gotowa, to oficjalnie

u˝ytkowana byç nie mo˝e, a˝ nie zostanie
dokonany jej oficjalny odbiór. A urz´dnicy
nadzoru budowlanego to te˝ ludzie i przed
d∏ugim weekendem majowym przecie˝
Êpieszyç si´ nie b´dà... Wi´c nowa droga,
choç by∏a gotowa ju˝ pod koniec kwietnia
i przez dobre dwa tygodnie kusi∏a kierowców (a ruch tam jest naprawd´ spory), pozostawa∏a wcià˝ zamkni´ta. Wiedzia∏a te˝
o tym policja, która od czasu do czasu rozstawia∏a si´ tam i rozdawa∏a mandaty. Troch´ pocieszajàce, ˝e swoje znaczenie, tzn.

Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicach Wawer i Weso∏a
Uprzejmie informuje, ˝e w maju dy˝ury
dla mieszkaƒców b´dà pe∏nione wed∏ug
poni˝szego harmonogramu:
■

■

■

4 maja, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
11 maja, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
18 maja, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona

Podczas dy˝urów mogà Paƒstwo zg∏aszaç
wszelkie nieprawid∏owoÊci wp∏ywajàce na
poczucie Paƒstwa bezpieczeƒstwa, zagra˝ajàce ˝yciu lub zdrowiu czy wynikajàce
z wandalizmu i innych negatywnych zjawisk.
Mogà Paƒstwo zg∏aszaç te sprawy bezpoÊrednio do osób pe∏niàcych dy˝ur, tj.
Przedstawicieli Komisariatu Policji Weso∏a
Przedstawicieli VII Oddzia∏u Terenowego
Stra˝y Miejskiej
Pracowników tut. Delegatury BBiZK

Serdecznie zapraszamy!

po∏àczenie z centrum Warszawy, ulica zyska dopiero jesienià, po zakoƒczeniu budowy tunelu pod torami kolejowymi
w Mi´dzylesiu, ale ta inercja urz´dnicza
i tak jest denerwujàca.
Wed∏ug najnowszych informacji pozosta∏o ju˝ tylko zatwierdzenie nowej organizacji ruchu, co ma nastàpiç do najbli˝szego piàtku, 6 maja. W chwili gdy b´dà Paƒstwo czytaç ten tekst (pisz´ go 4 maja),
przejazd b´dzie ju˝ oficjalnie otwarty. Jak
informuje ZMiD, jego otwarcie nastàpi
6 maja po godz. 13.00.
Marcin J´drzejewski

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.

Zespó∏ redakcyjny: Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Hanna Kowalska (sekretarz redakcji, tel. 607-288-793),
Anna Ksi´˝opolska, Marian Mahor, Martyna Nowosielska, Katarzyna Szaszkiewicz.
Redakcja: tel.: 22-810-26-04, e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Reklama: Bo˝ena Dole˝a∏ – tel. 607-306-979, e-mail: reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Adres do korespondencji: 03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.
Wydawca: J-PROPERTY. ISSN 2300-0414. Nak∏ad: 8200 egz. Gazeta bezp∏atna!

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Weso∏a”
Informacje o zasadach reklamowania pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego przedstawiciela
handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏ – tel. 607-306-979, e-mail: reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy Paƒstwa tak˝e do reklamowania si´ w pozosta∏ych wydaniach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”:
• Wawer • Grochów • Saska K´pa • Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 884-864-592, e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
• Rembertów – Bo˝ena Dole˝a∏, tel. 607-306-979, e-mail: reklama.rembertow@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Nowa ods∏ona strony Urz´du Dzielnicy
Nowy wyglàd
Nasza dzielnica w koƒcu doczeka∏a si´ nowoczesnej strony internetowej. Od poczàtku kwietnia pod adresem www.wesola.waw.pl mo˝emy korzystaç z w pe∏ni responsywnej (prawid∏owo dzia∏ajàcej na tabletach i smartfonach)
platformy dotyczàcej Weso∏ej. Nowa strona jest
mi∏a dla oka, przykuwa uwag´ i ma logicznie
uporzàdkowanà treÊç.

Bez wàtpienia z dotychczasowej pracy informatyków mo˝emy byç zadowoleni, ale to, jak
strona naszej dzielnicy b´dzie dalej si´ rozwijaç,
zale˝y tak˝e od nas.

Po staremu, ale na nowo
Wi´kszoÊç zak∏adek znana jest ze starej wersji
strony, jednak nieznacznie zmieni∏a si´ ich zawartoÊç. Oto co znajdziemy w poszczególnych z nich.
„Dla mieszkaƒców” – przeczytamy tu o aktualnoÊciach, odszukamy potrzebne urz´dy, dowiemy
si´ o ofercie edukacyjnej i kulturalnej dzielnicy. Ponadto sprawdzimy planowane i trwajàce remonty, inwestycje oraz dowiemy si´ o miejskich programach kierowanych do mieszkaƒców.
W „Radzie Dzielnicy” znajdziemy informacje
o radnych naszej dzielnicy, sprawdzimy, jak si´
z nimi skontaktowaç i kiedy majà dy˝ury. Dowiemy si´ o pracach dzielnicowych komisji i sesjach
Rady Dzielnicy Weso∏a.
„Zarzàd Dzielnicy” to zak∏adka poÊwi´cona
burmistrzom. Sprawdzimy w niej ich kompetencje i podzia∏ zadaƒ, by wiedzieç, do kogo mo˝emy si´ zwracaç z jakà sprawà. Dowiemy si´
równie˝, kiedy mo˝emy si´ z nimi spotkaç i jakie aktualnie dzia∏ania prowadzà, podejmujàc
uchwa∏y Zarzàdu.
„Urzàd Dzielnicy” wyjaÊnia nam struktur´
dzia∏ania ca∏ego urz´du. Znajdziemy tu podzia∏
zadaƒ i kontakty do poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym jednostek takich jak biblioteki i oÊrodki kultury.
W „Komunikatach” pojawiajà si´ komunikaty
i obwieszczenia, czyli najcz´Êciej wiadomoÊci

Zapraszamy na

Hubert Zieliƒski
REKL AMA

o inwestycjach, do których mieszkaƒcy mogà
wnosiç uwagi. Warto tu co jakiÊ czas zaglàdaç.
Czytajàc „O Weso∏ej” dowiemy si´ o historii
naszej dzielnicy, geografii, walorach turystycznych, zabytkach, znajdziemy informacje o parafiach oraz pobierzemy map´ dzielnicy.
„Kontakt” to oprócz adresu i dojazdu do urz´du dwie bardzo ciekawe zak∏adki, których nie
by∏o w poprzedniej wersji strony: „opinie na temat strony www” i „uwagi do urz´du”. Serdecznie zach´cam do komentowania obecnej ods∏ony ciàgle rozwijajàcej si´ strony, jak i dzielenia
si´ pomys∏ami na temat poprawy funkcjonowania naszego urz´du.

Wersja kontrastowa

koszar Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej
w Weso∏ej

To szczególne udogodnienie dla osób niedowidzàcych, s∏abowidzàcych lub tych, które z ró˝nych wzgl´dów majà problem z przeglàdaniem
stron internetowych w klasycznej kolorystyce.
˚eby w∏àczyç wersj´ kontrastowà, wystarczy na
samej górze strony kliknàç w odpowiednià zak∏adk´; klikajàc ponownie, wracamy do standardowego widoku.

22.05.2016 (niedziela)

Kafelki i stopka

DZIE¡ OTWARTY

Poczàtek o godzinie 12.00
W programie m.in.:
• pokazy sprz´tu ratowniczego,
• pokazy pierwszej pomocy,
• konkursy i zabawy dla dzieci,
• grill,
i wiele innych atrakcji.

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31
(w pobli˝u Urz´du Dzielnicy Weso∏a)
Wi´cej informacji: www.ospwesola.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Ponadto na samej górze strony mamy bezpoÊrednie odnoÊniki do facebookowych stron
„Sportu, Kultury i OÊwiaty” oraz „Bud˝etu Partycypacyjnego”.
Na samym zaÊ dole strony umieszczona jest
stopka z najwa˝niejszymi informacjami dotyczàcymi naszego Urz´du Dzielnicy. ˚eby sprawdziç
adres, telefon bàdê godziny otwarcia urz´du,
wystarczy przewinàç aktualnie otwartà zak∏adk´
na sam dó∏, a wszystkie te informacje b´dà od
razu widoczne.

Znany z starej strony panel boczny ewoluowa∏
w ikony tematyczne, a jest ich naprawd´ sporo.
Te, które pojawi∏y si´ ostatnio, zwiàzane sà z bie˝àcymi wydarzeniami: „Dla Seniorów” (Rada Seniorów), „M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy”, „Rodzina 500+” oraz „Âwiatowe Dni M∏odzie˝y”.
Dodatkowo na stronie g∏ównej mamy bezpoÊrednie odsy∏acze do stron takich jak Biuletyn Informacji Publicznej, Bud˝et Partycypacyjny czy
Konsultacje Spo∏eczne. ¸atwo te˝ znajdziemy
wa˝ne telefony oraz warszawski numer informacyjny 19115, gdzie od razu mo˝emy z∏o˝yç zg∏oszenie w wybranej przez nas kategorii.
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Trzeci sektor: konferencja i rozstrzygni´cie
konkursu Weso∏a Dzielnica NGO-sów
Ogólnomiejskà konferencjà „Lokalna
tora OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wesowspó∏praca – sprawdzone narz´dzie prze∏a m.st. Warszawy. Celem sympozjum by∏o przymian” zakoƒczy∏ si´ realizowany przez
bli˝enie mo˝liwoÊci i rozwoju w obszarze lokalOÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Wenej wspó∏pracy. Zast´pca Burmistrza Dzielnicy
so∏a
m.st.
Warszawy
projekt
„Spotkajmy
Weso∏a opowiedzia∏ o dzia∏alnoÊci weso∏owP
si´ – program inicjacji wspó∏pracy organiskich organizacji pozarzàdowych i ich wspó∏praA
T
zacji spo∏ecznych z terenu Dzielnicy Wesocy z Urz´dem Dzielnicy. Dyrektor Biura Pomocy
R
∏a”. Konferencja odby∏a si´ 27 kwietnia
i Projektów Spo∏ecznych podkreÊla∏ rol´ lokalO
w
sali
Klubu
Garnizonowego
„KoÊciuszkonych systemów wsparcia. Uczestnicy konferencji
N
wiec”. Na sympozjum obecni byli przedmogli pos∏uchaç równie˝ o tym, jakie wyzwania
A
stawiciele lokalnych w∏adz: Pan Edward
i korzyÊci p∏ynà z partnerstwa. Nie zabrak∏o te˝
T
K∏os – Burmistrz
konkretnych podpoDzielnicy Weso∏a, Pan Mawiedzi dla przysz∏ych
rian Mahor – Zast´pca Buri obecnych organizacji
mistrza Dzielnicy Weso∏a,
pozarzàdowych, które
Pan Piotr Zieliƒski – Naczelmogà skorzystaç z bonik Wydzia∏u Spraw Spogatej oferty wsparcia
∏ecznych i Lokalowych,
przygotowanej w raa tak˝e Pan Tomasz Pactwa
mach Sto∏ecznego Cen– Dyrektor Biura Pomocy
trum Wspierania Orgai Projektów Spo∏ecznych
nizacji Pozarzàdowych.
oraz wielu znamienitych
W czasie konferencji
prelegentów.
Pan Burmistrz Edward
Uczestników konferencji
K∏os i Pani Dyrektor AliDyr. OPS Alicja Pasztor wr´cza nagrod´
powita∏a Pani Alicja Pasztor
cja Pasztor wr´czyli
pe∏niàca obowiàzki Dyrek- Urszuli Milewskiej-Marzyƒskiej z Fundacji PDP symbol nagrody g∏ówN
A
S
Z

Zielony P∏omieƒ
Zapewne niektórzy z mieszkaƒców naszej
dzielnicy, którzy przechadzali si´ w sobot´
23 kwietnia po ulicy, z zaciekawieniem obserwowali grupki harcerzy w ró˝nobarwnych chustach,
biegajàce to tu, to tam. Z jakiej okazji tak niecodzienne zjawisko w Weso∏ej?
Otó˝ od piàtkowego popo∏udnia do niedzieli
na wschodnich rubie˝ach stolicy 18 dru˝yn z Mazowsza, a nawet z Suwalszczyzny, rywalizowa∏o
w ramach Zlotu Âwi´tego Jerzego o niezwyk∏e
trofeum – W∏óczni´, rokrocznie trafiajàcà do kolejnej zwyci´skiej dru˝yny. W tym roku, tak jak
i w poprzednim, nasza dru˝yna zaj´∏a III miejsce,

natomiast atrybut Âwi´tego pozosta∏ u 2 Mazowieckiej Dru˝yny Harcerzy „Oleandry”.
Co by∏o tematem rozgrywki? Kinematografia,
co widaç chocia˝by na pamiàtkowej naszywce,

nej – kampanii reklamowej dla Fundacji Partnerstwo dla Pracy, która zwyci´˝y∏a w konkursie
„Weso∏a Dzielnica NGO-sów”. Fundacja Partnerstwo dla Pracy przygotowa∏a „wizytówk´” Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pozosta∏e organizacje pozarzàdowe zosta∏y uhonorowane pamiàtkowymi medalami za udzia∏ w konkursie.
Ju˝ podczas przerwy w kuluarach pada∏y pomys∏y na zawiàzanie wspó∏pracy pomi´dzy konkretnymi organizacjami. Lokalna wspó∏praca to
wyraz najbardziej zaawansowanego dialogu
spo∏ecznego, który staje si´ sposobem na efektywne rozwiàzywanie problemów spo∏ecznych
i wykorzystanie szans rozwojowych. Konferencja
z pewnoÊcià nie koƒczy dzia∏aƒ OÊrodka dotyczàcych organizacji spo∏ecznych.
Marta Pletty-Sotomska

ukazujàcej Ksi´˝yc ze statkiem kosmicznym
tkwiàcym w jego oku – motyw z „Podró˝y na
Ksi´˝yc” z 1902 roku. Kwestia „ruchomego obrazu” zosta∏a równie˝ poruszona w grze zast´pów,
najwi´kszej podczas zlotu, w ramach której
ch∏opcy wykonywali zadania i zdobywali za nie
kolorowe karteczki z nazwami profesji zwiàzanych z powstawaniem filmu: monta˝ysty, re˝ysera czy aktora pierwszoplanowego. Z karteczek
„sk∏adano” filmy, te z kolei poddawano punktacji.
Niez∏a pogoda, zapa∏ i satysfakcja z tego, ˝e
my, harcerze ze „Stanicy”, mo˝emy dzia∏aç na naszym terenie, niewàtpliwie wp∏yn´∏y na utrzymanie pozycji, i... miejmy nadziej´, ˝e za rok b´dzie
jeszcze lepiej. Czuwaj!
wyw. Jan Stanis∏awski

REKL AMA

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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wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY

OKRESOWE PRZEGLÑDY PIECÓW
GAZOWYCH ORAZ DROBNE NAPRAWY
POD¸ÑCZANIE CZUJNIKÓW TEMPERATURY

dr Maria Dawyniak

&

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

Stomatolog Ogólny
●

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

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

●
●
●

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog
Transplantolog
Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców
oraz osób posiadajàcych broƒ

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. S∏owackiego 33

Tel. 602-174-916

www.drdom.pl
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

☛ 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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.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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Przeglàd Dzielnicowych M∏odych Talentów Artystycznych

– „Artystyczna Weso∏a”
W dniu 15 kwietnia 2016 r. w Klubie KoÊciuszkowca odby∏ si´ – po raz pierwszy – Przeglàd
Dzielnicowych M∏odych Talentów Artystycznych
– Artystyczna Weso∏a. Zorganizowano go w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, przy wsparciu finansowym Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy i pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Pana Edwarda K∏osa. Organizatorami wydarzenia byli: OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Urzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy oraz 1. Warszawska Brygada
Pancerna im. Tadeusza KoÊciuszki.
Przeglàd skierowany by∏ do dzieci i m∏odzie˝y reprezentujàcych przedszkola, oddzia∏y
przedszkolne w szko∏ach, szko∏y podstawowe,
gimnazja oraz inne instytucje z terenu dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy. Wzi´∏o w nim udzia∏
prawie 200 osób!

- Olga Mi∏aszewska (znana aktorka teatralna i filmowa,
mieszkanka dzielnicy Weso∏a),
- Jaros∏aw Szmytkowski (reprezentant Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, wieloletni pracownik Wydzia∏u
OÊwiaty, Kultury i Sportu
Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy).
Jury nie mia∏o ∏atwego zadania, bo poziom wyst´pów by∏
bardzo wyrównany. Po d∏ugich
i burzliwych naradach zdecydowa∏o przyznaç nast´pujàce miejsca i wyró˝nienia w poszczególnych kategoriach:

■

Kategoria „Przedszkola”
■

■

■

I miejsce – Przedszkole nr 262 za przedstawienie teatralne „Ekoprzedszkolaki”
II miejsce – oddzia∏y przedszkolne ze Szko∏y
Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich za
taniec Êredniowieczny
III miejsce – Przedszkole nr 260 za taniec do
piosenki „LeÊne wró˝ki” w wykonaniu grupy
5-latków SOWY

■

Kategoria „Gimnazja”
■

■

Kategoria „Szko∏y podstawowe klasy I–III”
■

■

Uczestnicy wyst´powali przed zgromadzonà
widownià solo, w duetach oraz w zespo∏ach. Recytowali, Êpiewali i taƒczyli. Tematyka wystàpieƒ
by∏a bardzo ró˝norodna. Jedno jest pewne
– w Weso∏ej nie brakuje talentów ☺.
M∏odzi artyÊci zostali ocenieni przez Jury
w sk∏adzie:
- Tadeusz Lempkowski (przewodniczàcy Jury,
absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego im.
Danuty Baduszkowej i Wychowania Muzycznego Carla Orffa Akademii Muzycznej im.
F. Chopina, aktor),

■

I miejsce – Szko∏a Podstawowa nr 353 za wyst´p zespo∏u wokalnego Odkrywcy
II miejsce – Szko∏a Podstawowa nr 353 za recytacj´ fragmentu z ksià˝ki o Mary Poppins
w wykonaniu Rozalii Smoderek
III miejsce – Szko∏a Podstawowa nr 171 za
wyst´p muzyczny Magdaleny Olczak

Kategoria „Szko∏y podstawowe klasy IV–VI”
■

■

I miejsce – Spo∏eczna Szko∏a Muzyczna
I stopnia im. W. Kilara za wyst´p duetu fortepianowego do filmu „Smuga cienia” W. Kilara w wykonaniu Jana Paka i Micha∏a Szczepaƒskiego
II miejsce – Klub 1. Warszawskiej Brygady
Pancernej za wyst´p teatru jednego aktora
w wykonaniu Amelii Ma∏eckiej „Harry
Potter na Pokàtnej”
■ III miejsce – Szko∏a
Podstawowa nr 172
za taniec latynoamerykaƒski w wykonaniu Angeliki
Szor i Filipa Okonia
W tej kategorii Jury
postanowi∏o przyznaç
wyró˝nienia dla:
■ Studia Muzycznego
im. W. Kilara za wyst´p zespo∏u instrumentalnego Veloce

6

Szko∏y Podstawowej nr 353 za przedstawienie
pt. „Czerwony Kapturek szuka ksi´cia” w wykonaniu grupy teatralnej Ziomki.pl
Szko∏y Podstawowej nr 173 za wyst´p wokalny Szymona Martusia, który zaÊpiewa∏ piosenk´ „Ostatni taki wóz”

■

I miejsce – Gimnazjum nr 120 za wyst´p duetu wokalnego Joanny Paw∏owskiej i Karoliny
Rogali
II miejsce – Gimnazjum nr 118 za wyst´p wokalny Julii Zdzieborskiej
III miejsce – Gimnazjum nr 119 za wyst´py
wokalne, recytatorskie i taneczne

Jury postanowi∏o przyznaç w tej kategorii wyró˝nienia dla:
■ Gimnazjum nr 120 za pokaz taneczny w wykonaniu Dominiki Jobczyk
■ Gimnazjum nr 119 za wyst´p wokalny Zofii
Alaya
Laureaci otrzymali pi´kne dyplomy i puchary
ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, Pana Edwarda K∏osa. Dodatkowo dla zwyci´zców Przeglàdu zorganizowane
zostanà warsztaty artystyczne z prezentowanych przez nich dziedzin sztuki. Laureaci zaprezentujà si´ tak˝e na scenie plenerowej podczas
Pikniku Weso∏a 2016.
Ponadto uczestnicy bioràcy udzia∏ w Przeglàdzie otrzymali podzi´kowania za udzia∏ oraz
drobne upominki. Dzi´kujemy wszystkim za
udzia∏, gratulujemy laureatom i zapraszamy na
Przeglàd w przysz∏ym roku!
Serdeczne podzi´kowania sk∏adamy Panu
Edwardowi K∏osowi – Burmistrzowi Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy za ufundowanie nagród,
Klubowi KoÊciuszkowca za udost´pnienie miejsca, Firmie Cukiernie-Piekarnie Putka za s∏odycze
dla uczestników Przeglàdu oraz nauczycielom za
przygotowanie dzieci i m∏odzie˝y do udzia∏u
w wydarzeniu.
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
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Santana
Mod

Butik

a przemija, styl pozostaj

e

Zapraszamy na wiosenno-letni

„Festiwal Sukienek”
- stylowo i elegancko
- wzory polskich projektantów
- krótkie serie
- częste dostawy
- rabaty dla stałych klientów

ul. Jana Pawła II 15 o
Godziny otwarcia:
pon.-pt. – 11.00-19.00, sob. – 10.30-14.30

REFLEKSOLOGIA STÓP
Zapraszamy do naszego certyfikowanego refleksologa stóp
do CORPOMED Centrum Rehabilitacji Miłosna

Reﬂeksologia pomaga m.in. w problemach:
układu kostnego, układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego,
układu limfatycznego, układu oddechowego, układu trawiennego,
układu moczowego, dermatologicznych, oczu, uszu.

POZYTYWNE EFEKTY TERAPII ODCZUWALNE SĄ JUŻ NA PIERWSZYM ZABIEGU!
ZABIEG TRWA 60-90 min
ul. Jana Pawła II 218
05-077 Warszawa - Wesoła
os. Stara Miłosna

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

tel. 22 773 00 27 | fax 22 786 05 05
mail: corpomed@corpomed.pl
www.corpomed.pl
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Fina∏y XLIX WOM w badmintonie w Weso∏ej
Po kilkunastu latach przerwy badminton wróci∏ do kalendarza zawodów mi´dzyszkolnych
w ramach Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y,
sztandarowych rozgrywek Szkolnego Zwiàzku
Sportowego Warszawy i Województwa Mazowieckiego. Tak wa˝ne i du˝e przedsi´wzi´cie nie
mog∏oby si´ obyç bez wsparcia finansowego ze
strony Miasta Sto∏ecznego Warszawy.

Rywalizacja w kategorii szkó∏ gimnazjalnych

Inauguracja zawodów badmintonowych
z udzia∏em p. Mariana Mahora – Zast´pcy Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, p. Renaty Mroczkowskiej – Naczelnika Wydzia∏u
OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy oraz p. Ewy Tucholskiej – Dyrektora Gimnazjum nr 119 mia∏a miejsce w Weso∏ej w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Gospodarzem reaktywowanej edycji zawodów
by∏o Gimnazjum nr 119, szko∏a z bogatymi tradycjami w tej dyscyplinie sportu. Przypomnijmy
w tym miejscu nazwiska uczniów naszego gimnazjum, multimedalistów Warszawy i Mazowsza
w badmintonie: Sandra Szafraƒska, Olga Matusiak, Martyna Matusiak, Martyna Mileszyk, Marek Szafraƒski, Jan Turzyƒski, Micha∏ Turzyƒski.
Wszyscy nasi multimedaliÊci byli zawodnikami
MUKS Victor, kierowanego nieprzerwanie od 18
lat przez p. Jacka Szafraƒskiego. Gratulacje!!!
Zawody fina∏owe XLIX WOM w badmintonie
rozgrywane by∏y na 7 kortach w kategorii szkó∏
podstawowych i gimnazjalnych, w konkurencjach dziewczàt i ch∏opców.
W dniu 13.04.2016 r. rywalizowa∏y szko∏y
podstawowe z 17 dzielnic Warszawy (86
uczestników). Aby wy∏oniç zwyci´zców, rozegrano ponad 150 meczów indywidualnych do
dwóch wygranych setów. W klasyfikacji dziewczàt I miejsce zaj´∏a Szko∏a Podstawowa nr
353 – Weso∏a (Barbara Seweryn, Magdalena
Krupa), pokonujàc w finale Szko∏´ Podstawowà
nr 341 – Bemowo. W klasyfikacji ch∏opców zwyci´˝y∏a Szko∏a Podstawowa nr 273 – Bielany,
przed Szko∏à Podstawowà nr 319 – Ursynów. Na
IV miejscu rywalizacj´ zakoƒczy∏a Szko∏a
Podstawowa nr 353 – Weso∏a (Filip Budzanowski, Micha∏ WiÊniewski).
W dniu 26.04.2016 r. rywalizowa∏y szko∏y
gimnazjalne z 17 dzielnic Warszawy (78 uczestników). Podobnie jak w turnieju poprzednim, do

Reprezentacja Weso∏ej (SP 353)
w kategorii szkó∏ podstawowych

wy∏onienia zwyci´zców nale˝a∏o rozegraç ponad
150 meczów. W klasyfikacji dziewczàt wygra∏o
Gimnazjum nr 92 – Ursynów przed Gimnazjum nr
42 – ÂródmieÊcie. Reprezentacja Gimnazjum nr
119 – Weso∏a (Zuzanna Kacprzyk, Karolina Nawrot) zakoƒczy∏a rywalizacj´ na miejscu VII–VIII. W klasyfikacji ch∏opców I miejsce przypad∏o
Publicznemu Gimnazjum im. P. Skargi – Wola,
przed Gimnazjum nr 86 – Bemowo. Gimnazjum
nr 119 – Weso∏a (Kacper Korczyƒski, Marcin
PaczeÊniak) zaj´∏o ostatecznie IX miejsce.
Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwa∏a komisja s´dziowska pod przewodnictwem
p. Jacka Szafraƒskiego i p. ¸ukasza Kaniewskiego.
Zawody odbywa∏y si´ pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Redakcja

Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 353 2016
W sobot´ 16 kwietnia w Szkole Podstawowej nr
353 odby∏ si´ coroczny, ju˝ czwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 353, który by∏ jednoczeÊnie III z edycji Grand Prix. SzachiÊci rywalizowali
w trzech grupach, rozgrywajàc 7 partii tempem
szachów szybkich po 15 min dla zawodnika.
Puchar Dyrektora oraz tytu∏ najlepszego zawodnika SP 353 wywalczy∏a Zofia ¸aszczuk z kl.
IVa, II miejsce i srebrny medal zdoby∏ Bernard
Grudziƒski z kl. IIIc, III miejsce oraz bràzowy
medal Katarzyna Pastuszko z kl. IIe.
W kategorii dzieci i m∏odzie˝ do 20 lat najlepszymi okazali si´:
I miejsce – Krystian Furmaƒski, KS Laura Chylice
II miejsce – Kinga Pastuszko, KSz „Polonia Warszawa”
III miejsce – Aleksandra Dàbrowska, UKS TSz Zieloni Zielonka.

Najwy˝sze wyniki w kategorii rocznik 2008
i m∏odsi osiàgn´li:
I miejsce – Marcelina ¸aszczuk, UKS „Gambit”Weso∏a (uczennica SP 353)
II miejsce – Filip Kim, Warszawa
III miejsce – Jagoda Dzierzgowska, KSz „Polonia
Warszawa”.

Najlepszym zawodnikiem z III kategorià
okaza∏ si´ Krzysztof Muniak, z IV kategorià
Piotr Kociszewski (zawodnicy MOK Józefów).
Najwi´cej punktów wÊród zawodników z V kategorià uzyska∏ Bart∏omiej Uzarek, Warszawa-Weso∏a.
W Turnieju o IV i V kategori´ szachowà
trzech zawodników uzyska∏o norm´ na IV kategori´ szachowà oraz pi´ciu szachistów zdoby∏o V kategori´.
Puchar, medale, dyplomy oraz nagrody
zwyci´zcom mia∏a zaszczyt wr´czyç Wicedyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353 Mariola
Wróblewska.
Szczegó∏owe wyniki turnieju dost´pne sà na
stronie www.chessarbiter.com.
Gratulujemy!!!
Teresa Osypiuk

REKL AMA

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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Kolebka ratownictwa

wo-rekreacyjnych. Tym miejscem jest
Przedszkole „Delfinek” w Sulejówku
z pe∏nym kompleksem basenowym przystosowanym do zaj´ç z nauki p∏ywania
dla najm∏odszych dzieci, jak równie˝
z ogromnym zapleczem przystosowanym
do dodatkowych celów wynikajàcych
z dzia∏alnoÊci przedszkola.

Jest to nowy obiekt, rozbudowany o sale do rehabilitacji i fizjoterapii, çwiczeƒ
sensorycznych oraz ponadprogramowych
zaj´ç przedszkolnych, do których zaliczajà si´: sport, sztuki walki, taniec, rytmika,
szachy, dramy, j´zyk angielski itp. Powsta∏a ogromna baza, w której wszystkie
marzenia ma∏ych dzieci spe∏niajà si´
w jednym miejscu, a ciep∏o i mi∏oÊç da-

wane przez najlepszà kadr´ pedagogiczno-instruktorskà promieniujà w sercu
ka˝dego m∏odego cz∏owieka, który zawita do „Delfinka”.
Przedsi´wzi´cie ma charakter wielowymiarowy. Nasze czasy sà coraz szybsze
i z up∏ywem lat zaczynamy zapominaç
o przygodach z lat m∏odzieƒczych. Zale-

˝y nam, ˝eby zatrzymaç czas i wspólnym
wysi∏kiem wpoiç dzieciom jak najwi´cej
wartoÊci, które b´dà przekazywane kolejnym pokoleniom.
Istotnym elementem dobrego samopoczucia jest kontrolowana ÊwiadomoÊç
bezpieczeƒstwa. RWR specjalizuje si´
w szkoleniach dla dzieci ju˝ od najm∏odszych lat i wprowadza odpowiednie kody
do ÊwiadomoÊci.
Po∏àczenie umiej´tnoÊci p∏ywania, znajomoÊci sztuki walki i udzielania pierwszej pomocy pomo˝e niejednokrotnie
uniknàç lub wyjÊç z trudnej sytuacji w ˝yciu, w której obecnie niewielki procent
ludzi potrafi si´ odpowiednio zachowaç.
¸àczy nas wspólny cel: pasja i mi∏oÊç
do dzieci, wi´c serdecznie zapraszamy do
naszego grona.
Wspó∏praca mi´dzy Ratownictwem
Wodnym Rzeczpospolitej a Przedszkolem „Delfinek” zaowocowa∏a
wzajemnym zaufaniem. Najbli˝sze
wspólne spotkanie z dzieçmi i rodzicami planujemy na PIKNIKU
WESO¸A 2016 w dniu 4 czerwca br.

Adres: Przedszkole „Delfinek”,
ul. Drobiarska 56, Sulejówek 05-070
Linki do stron:

- www.przedszkoledelfinek.eu
- www.rwr.pl
RWR & Delfinek
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

9

Tekst sponsorowany

Jest nam niezmiernie mi∏o poinformowaç Paƒstwa o przedsi´wzi´ciu na skal´
ogólnopolskà, którego bohaterami sà
najm∏odsze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ratownictwo
Wodne Rzeczpospolitej (RWR) odnalaz∏o swojà przystaƒ w miejscu nadzwyczajnym, które wyró˝nia si´ swoim charakterem wÊród innych obiektów sporto-

WESO¸A

PTTK zaprasza
na SupraÊl i do Wroc∏awia
Zapraszamy wszystkich mi∏oÊników kajakarstwa
na nasz kolejny tegoroczny sp∏yw kajakowy. Tym
razem b´dzie to dwudniowa przygoda na rzece
SupraÊl. Jest to rzeka silnie meandrujàca, bardzo
czysta, p∏ynàca otwartà dolinà. Szlak kajakowy nale˝y do niezbyt trudnych, jest jednak nieco ucià˝liwy ze wzgl´du na wyst´pujàce spi´trzenia wody,
niskie drewniane mostki i mo˝liwe nieliczne zatory
z powalonych drzew. Dzi´ki doskona∏ej przeêroczystoÊci wody mo˝na obserwowaç bujnie rozwini´tà
roÊlinnoÊç wodnà, ryby oraz, zale˝nie od pory roku, liczne ptaki, których wi´kszoÊç reprezentuje gatunki chronione. My b´dziemy pokonywaç odcinek
od ujÊcia Soko∏dy do SupraÊla, zaÊ drugiego dnia
od SupraÊla do Wasilkowa. To fragment doÊç malowniczy, na którym ka˝dy znajdzie coÊ odpowiedniego dla siebie, bo majàcy dwa warianty zakoƒczenia pierwszego dnia sp∏ywu – mo˝na zrobiç
jednà przeniosk´ i pop∏ynàç nowym, sp∏awnym
korytem, zaÊ ambitni i wytrwali mogà pop∏ynàç
starorzeczem, przez ˝eremia bobrów...
Uwaga! Uczestnicy ubieg∏orocznego sp∏ywu
¸ynà majà 20 z∏ rabatu na wpisowe na ten sp∏yw.
Wyjazd: 11 czerwca 2016, zbiórka na parkingu
pod halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 7.00

Aktywni
w Wawrze
Kolejny miesiàc dzia∏alnoÊci Komitetu. To
jeszcze bardzo m∏ody organizm, ma raptem
5 miesi´cy ☺.
Pewnie wi´kszoÊç z Was widuje nas na manifestacjach lub Êledzàc wydarzenia w telewizji. Marsze i pikiety sà najbardziej namacalnym
Êwiadectwem aktywnoÊci KOD-u, ale w rzeczywistoÊci najwi´cej dzieje si´ w grupach lokalnych. To tutaj rodzà si´ pomys∏y, tu trwajà dyskusje, powstajà przyjaênie i to tutaj mozolnie
tworzy si´ spo∏eczeƒstwo obywatelskie.
Regularnie obejmujemy dy˝ury pod licznikiem naprzeciwko KPRM. Licznik ten odmierza
dni od nieopublikowania wyroku Trybuna∏u
Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r. Podczas
tych ca∏odobowych dy˝urów mo˝na nas odwiedziç i poznaç, ale nie tylko: jako lokalna

Powrót: 12 czerwca 2016 w to samo miejsce ok.
godz. 21.00
Wpisowe: 220 z∏ doroÊli, 180 z∏ – dzieci do 15 roku ˝ycia, p∏atne do 5 czerwca br., zaliczka 50 z∏ od
osoby w ciàgu 7 dni od zg∏oszenia.
Noclegi: Zajazd „Wiking” (http://www.wiking.jard.pl)
Wy˝ywienie: Sobota – obiadokolacja, niedziela
– Êniadanie i obiad po sp∏ywie. W sobot´ wieczorem jest planowane ognisko, prosimy o zabranie
kie∏basek i innych artyku∏ów wg w∏asnych potrzeb.
Zg∏oszenia: do 5 czerwca 2016 r. Zapisy poprzez
stron´ www.pttkwesola.pl
Liczba miejsc: 52
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski, tel.: 601
31 48 22

W dniach 17–19 czerwca 2016 r. serdecznie
zapraszamy na wycieczk´ autokarowà, w czasie
której sp´dzimy 3 dni we Wroc∏awiu – Europejskiej Stolicy Kultury 2016 roku. Wroc∏aw jest
jednym z najstarszych miast Polski, chocia˝
przez wieki znajdowa∏ si´ poza granicami kraju.
Wroc∏aw jest niezwykle cennym zespo∏em zabytków, mo˝na w nim odnaleêç dzie∏a architektury wszystkich epok. W ciàgu tych 3 dni b´dziemy mieli czas na spokojne zwiedzenie naj-

grupa zorganizowaliÊmy ju˝ wystaw´ fotografii, tworzyliÊmy bransoletki z koralików, malowaliÊmy chodnikowe kola˝e, opowiadaliÊmy
równie˝ o naszych projektach itp.
Ruszy∏ ju˝ projekt warsztatów „W krainie
konstytucji”. Jest to cykl comiesi´cznych, bezp∏atnych zaj´ç edukacyjno-artystycznych dla
dzieci w wieku 8–12 lat, podczas których –
poprzez opowieÊç, rozmow´, zabaw´ i zaj´cia
plastyczne – przybli˝amy im wa˝ne poj´cia,
takie jak paƒstwo, konstytucja, demokracja,
Unia Europejska, prawo (w tym tak˝e prawa
dziecka). JesteÊmy Êwie˝o po warsztatach,
których tematem by∏o „Paƒstwo”, a przed nami ju˝ kolejne wyzwanie: tym razem zmierzymy si´ z równie ciekawym zagadnieniem i b´dziemy wspólnie zastanawiaç si´, co to jest
prawo i do czego nam s∏u˝y.
Ju˝ 21 maja o godz. 10.30 serdecznie zapraszamy dzieci do EZO Wawer przy ul. Patriotów
303 (nad Cafe Peron). Zapisy wy∏àcznie drogà
mailowà pod adresem edu.grupa.wawer@
gmail.com. Liczba miejsc ograniczona.

ciekawszych miejsc tego miasta z gotyckà zabudowà starówki na czele oraz na spacery wroc∏awskimi bulwarami, których jest naprawd´
du˝o, jako ˝e miasto le˝y nad rzekà Odrà oraz
kilkoma jej dop∏ywami, nad którymi zbudowano
oko∏o 130 mostów. Wi´cej informacji o programie na naszej stronie internetowej.
Wyjazd: 17 czerwca 2016, zbiórka na parkingu
pod halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 6.30
Powrót: w to samo miejsce 19 czerwca 2016 ok.
godz. 22.00
Wpisowe: 590 z∏ doroÊli, 550 z∏ – dzieci do 15 roku ˝ycia, zaliczka w wysokoÊci 100 z∏ p∏atna w ciàgu 7 dni od zg∏oszenia
Wy˝ywienie: obiad i kolacja 17 czerwca, Êniadanie,
obiad i kolacja 18 czerwca oraz Êniadanie i obiad
19 czerwca.
Nocleg: w hotelu SAVOY w centrum Wroc∏awia
Zg∏oszenia: do 15 czerwca 2016 r. Zapisy poprzez
stron´ www.pttkwesola.pl
Liczba miejsc: 49
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel.: 510
07 94 22

UWAGA! Informujemy osoby zainteresowane
naszà wycieczkà rowerowà do Ossowa (zapraszaliÊmy na nià w poprzednim numerze
WS), ˝e uleg∏ zmianie termin tego wyjazdu.
Odb´dzie si´ on 28 maja 2016 r.
Zarzàd Ko∏a PTTK Weso∏a

22 maja wspólnie z bliêniaczà grupà z Pragi-Po∏udnie planujemy rodzinny sp∏yw kajakowy.
Wybieramy si´ w okolice Twierdzy Modlin,
gdzie w zale˝noÊci od pogody b´dziemy wios∏owaç Wkrà lub Narwià. Po po∏udniu zamierzamy zwiedzaç Twierdz´ – tyle razy mija si´ to
miejsce, ale zawsze brakuje czasu, by stanàç
i zobaczyç, co kryjà te wysokie mury.
Wiosna ju˝ w pe∏ni, wi´c a˝ si´ prosi o wycieczki rowerowe. „Mówisz i masz” – nasza zakodowana grupa si´ integruje i wspólnie zwiedzamy najciekawsze rejony Wawra i nie tylko.
Udzielamy si´ te˝ w innych dziedzinach sportu.
Przedstawiciele KOD Wawer brali udzia∏ w PZU
Pó∏maratonie Warszawskim, Orlen Warsaw
Marathon, Maratonie Sztafet. Nic dziwnego –
w czasie marszów forma roÊnie ☺.
Na zakoƒczenie, jak zawsze, zapraszamy do
nas. Ka˝dy spotka si´ z mi∏ym przyj´ciem i szybko si´ u nas zadomowi. Mo˝na do nas trafiç
poprzez: kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Tadeusz Korablin

REKL AMA

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

tel. 694-747-213
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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
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

Warszawa-Weso∏a
ul. JEèDZIECKA 21F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05 00
(w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390

e-mail: przedszkolekubus@op.pl

WWW.PRZEDSZKOLEKUBUS.PL
Przedszkole realizuje projekt unijny, w ramach którego przyjmujemy dzieci
do przedszkola za darmo wg kryteriów: dzieci niechodzàce jeszcze do przedszkola,
dzieci z rodzin ˝yjàcych poni˝ej minimum socjalnego, dla opiekunów samotnie
wychowujàcych dzieci, dla dzieci z wadami postawy, autyzmem i deficytami
psychologiczno-pedagogicznymi. Rodzice wnoszà tylko op∏at´ za wy˝ywienie.
˚∏óbek realizuje projekt rzàdowy „Maluch 2015” w którym dzieci otrzymujà
dofinansowanie w kwocie 244 z∏ miesi´cznie.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Okiem coacha

koƒczenie niewygodnej dyskusji jest wstaç
i wyjÊç, to zapewne to w∏aÊnie zrobisz.

Jak nie byç nudziarzem... ;-)
Na Êwiecie wiosna, przybywa nam energii i pojawia si´ coraz wi´cej okazji do nawiàzywania kontaktów.
WÊród cech, które cenimy w sytuacjach zwiàzanych z ˝yciem towarzyskim, bardzo wysoko plasuje si´ poczucie humoru, inteligencja, lekkoÊç bytu, która sprawia, ˝e sp´dzony
wspólnie czas staje si´ atrakcyjny.
Jednak doÊç cz´sto s∏ysz´ samokrytyczne wypowiedzi osób, które uwa˝ajà si´ za
nieinteresujàce: „No ale o czym mam opowiadaç? W moim ˝yciu nie dzieje si´ nic
ciekawego” albo „Rozmowa si´ nie klei∏a, chyba jà kompletnie znudzi∏em”.
Co zatem zrobiç z poczuciem, ˝e nasze
˝ycie i my sami nie mamy do zaoferowania
nic atrakcyjnego?

Po pierwsze diagnoza
Zauwa˝, ˝e w „byciu interesujàcym”, cokolwiek to oznacza, nie chodzi o nagromadzenie ekscytujàcych faktów, które sprawiajà, ˝e jesteÊ wyjàtkowy. Nie musisz byç
agentem 007 ani gwiazdà rocka, aby ludzie
s∏uchali tego, co mówisz, z zapartym tchem.
Nawet najzwyklejsze ˝ycie dostarcza wielu interesujàcych bodêców, jeÊli jesteÊmy
uwa˝ni, otwarci i zainteresowani.

9 powodów, które sprawiajà, ˝e wydajesz
si´ nudziarzem
1. Ulegasz rutynie.
Ka˝dy dzieƒ wydaje si´ dok∏adnà kopià
poprzedniego. Wstajesz, zjadasz Êniadanie,
wychodzisz do pracy, wracasz, robisz zakupy, otwierasz komputer, jesz kolacj´, idziesz
spaç. W Twoich planach nie ma miejsca na
odst´pstwa, eksperymenty i nowoÊci.
2. JesteÊ dogmatyczny.
Kurczowo trzymasz si´ swoich przekonaƒ. Niewa˝ne, czy chodzi o Twój Êwiatopoglàd, upraw´ ogródka czy wychowanie dzieci. Nie dopuszczasz wàtpliwoÊci, nie ewoluujesz, nie zadajesz sobie pytaƒ.
3. Nie jesteÊ sobà.
Bardziej zale˝y Ci na wra˝eniu, jakie
chcesz wywo∏aç na otoczeniu, ni˝ na byciu sobà. Zatracasz spontanicznoÊç, poniewa˝ ca∏à
uwag´ kierujesz na tworzenie idealnego wizerunku. Np. nie Êmiejesz si´ z ˝artu, który na-

prawd´ jest zabawny, tylko dlatego, ˝e uzna∏eÊ, i˝ Twoja powaga mo˝e na tym ucierpieç,
lub wyg∏aszasz obce opinie, by wydaç si´ kulturalnym, màdrym. To czyni Ci´ sztucznym.
4. Nie jesteÊ ciekawy Êwiata.
Trzymasz si´ tego, co ju˝ znasz. Zamawiasz zawsze te same potrawy w restauracji,
kupujesz podobne do siebie fasony i kolory
ubraƒ, chodzisz w te same miejsca. JeÊli wyje˝d˝asz na wakacje, wystarcza Ci hotel
i basen. Zamiast zwiedzaç, kupujesz pocztówki i foldery.
5. Nie ˝yjesz chwilà obecnà.
˚yjesz przesz∏oÊcià lub marzysz o tym, jakie mog∏oby byç Twoje ˝ycie, gdyby… To
sprawia, ˝e chwila obecna umyka Ci, poÊwi´casz jej niewiele swojej uwagi. Zauwa˝,
˝e paradoksalnie tylko w teraêniejszoÊci
masz wp∏yw na swoje ˝ycie, to „tu i teraz”
tworzysz kapita∏, który czyni Ci´ interesujàcym dla otoczenia.
6. Nie anga˝ujesz si´.
Nie obchodzà Ci´ tematy niedotyczàce
Ci´ bezpoÊrednio. Nie musisz, rzecz jasna,
interesowaç si´ koniecznie globalnym ociepleniem czy te˝ wycinkà lasów równikowych, jednak gdy ˝yjesz w oderwaniu od
reszty Êwiata, tracisz szerszy kontekst swojej egzystencji i stajesz si´ wyalienowany.
7. Brak Ci pasji.
Pragmatyczny sposób, w jaki patrzysz na
˝ycie, sprawia, ˝e brak Ci czegoÊ, co dodaje
energii Twoim dzia∏aniom.
8. JesteÊ ca∏kowicie przewidywalny.
Mo˝na przewidzieç, co powiesz, jak zareagujesz. JeÊli np. Twoim sposobem na za-

9. Kierujesz si´ wy∏àcznie rozsàdkiem.
Nie mo˝na namówiç Ci´ na nic „szalonego”, choçby mia∏o to byç wyjÊcie na spacer
w deszczowà pogod´. Twoje racjonalne argumenty duszà w zarodku ka˝dy spontaniczny pomys∏.

JeÊli rozpozna∏eÊ u siebie niektóre
z symptomów i chcesz coÊ zmieniç, oto
co mo˝esz zrobiç:
1. UÊwiadom sobie, ˝e sztywnoÊç, rutyna,
przewidywalnoÊç wynikajà z l´ku. To
wzorce, których si´ trzymamy, aby dawa∏y nam poczucie bezpieczeƒstwa i kontroli nad ˝yciem. Jednak to w∏aÊnie sprawia,
˝e przestajemy byç spontaniczni, naturalni i otwarci.
2. Zastanów si´, jakie sytuacje wzmagajà
w Tobie uczucie niepokoju? Zmiany, nowe kontakty, konfrontacja z osobami, które majà odmienne zdanie, czy coÊ innego?
3. Zacznij ma∏ymi krokami prze∏amywaç
w sobie opór przed tymi sytuacjami, np.:
■ zmieƒ plan dnia, zostaw sobie codziennie pó∏ godziny na coÊ, co spontanicznie przyjdzie Ci do g∏owy;
■ otwórz si´ na dyskusje dotyczàce tematów, które uwa˝asz za trudne;
■ kiedy jesteÊ wÊród ludzi, skupiaj si´ na
tym, co czujesz, czy np. kogoÊ lubisz,
i staraj si´ wyra˝aç swoje emocje, np.
Êmiej si´, gdy coÊ Ci´ Êmieszy, nawet
gdy jest to wed∏ug Ciebie g∏upie;
■ zacznij eksperymentowaç z modà,
upodobaniami kulinarnymi itp., próbuj
nowych rzeczy, pójdê gdzieÊ, gdzie
jeszcze nie by∏eÊ;
■ pomyÊl, co jest dla Ciebie wa˝ne w ˝yciu, w Êwiecie, i zauwa˝, ˝e masz na to
wp∏yw tak˝e jako jednostka;
■ podà˝aj za swoimi zainteresowaniami,
potrzebami.
4. Ucz si´ bycia obecnym, czyli ˝yj tym, co
jest „tu i teraz”, zauwa˝ajàc swoje uczucia i odbierajàc sygna∏y od otoczenia.
5. Zapytaj siebie czasem: co bym teraz zrobi∏, gdybym si´ nie ba∏, i zrób to, nawet
jeÊli si´ boisz!
Powodzenia
Joanna Godecka

REKL AMA

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa-Weso∏a
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tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
zarządzanie stresem
Joanna Godecka
life coach,
praktyk Integracji Oddechem
501 715 646 w godz. 10-20

poczucie własnej wartości

odkrywanie talentów
poprawa relacji
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Witajcie
wÊród
nas

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.

1050 rocznica chrztu Polski
– wycieczka Ko∏a Seniorów
Z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski i ksi´cia
Mieszka grupa 40 seniorów wyruszy∏a Szlakiem
Piastowskim na spotkanie z historià. Pierwszego
dnia wycieczki zwiedziliÊmy w Poznaniu Ostrów
Tumski, plac Mickiewicza i Stary Rynek oraz Lednogór´ – Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
Zm´czeni, ale pe∏ni wra˝eƒ dotarliÊmy wieczorem do Pobiedzisk, gdzie zatrzymaliÊmy si´ na
nocleg w uroczym motelu „Aleksandra”.

Kàcik bibliofila
„Jak upolowaç
faceta. Po
pierwsze dla
pieni´dzy”
Janet Evanovich

Nast´pnego dnia, tj. 23 kwietnia, w sobot´,
na naszym szlaku by∏o Gniezno – pierwsza stolica Polski, miasto Âwi´tego Wojciecha, oraz Kórnik z pi´knym zamkiem fundacji Miko∏aja Górki
i przylegajàcym do niego rozleg∏ym parkiem.
Posileni smacznym obiadem w „Bia∏ej Damie”
i po zakupie rogali Âwi´tego Marcina po˝egnaliÊmy wspania∏ego przewodnika, który z wielkim
kunsztem przekaza∏ nam histori´ naszych dziejów.
W drodze powrotnej skierowaliÊmy si´ do Rogalina, posiad∏oÊci rodziny Raczyƒskich. ZakoƒczyliÊmy naszà lekcj´ historii, zorganizowanà
w ramach programu „Akademii Spotkaƒ Pokoleniowych” PKPS, pe∏ni zadowolenia z tych dwóch
dni poznawania historii i zwiedzania miejsc z nià
zwiàzanych.
HK

Wznowienie znakomitej serii ze Stephanie Plum jako ∏owczynià nagród
w roli g∏ównej. Bohaterka to pi´kna
dziewczyna w sanda∏kach ze z∏otymi
paseczkami i rewolwerem kaliber 38.
Stephanie wylatuje z pracy, windykator
zajmuje jej samochód, na domiar z∏ego
mama usilnie chce jà wyswataç. W tych
okolicznoÊciach ka˝dy normalny cz∏owiek chwyta∏by si´ wszystkiego, tak te˝
uczyni∏a nasza bohaterka. Teraz b´dzie
∏apaç bandziorów i zgarniaç du˝e pieniàdze. Niestety Stephanie Plum ma
talent do pakowania si´ w k∏opoty...
Âwietna lekka literatura, napisana
dobrym j´zykiem i okraszona specyficznym humorem.
Polecam!

REKL AMA

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Evanovich J. – Jak upolowaç faceta.
Po pierwsze dla pieni´dzy
2. Child L. – Czasami warto umrzeç
3. Bocek E. – Ostatnia arystokratka
4. McCall Smith A. – Niebieskie buty
5. Kuêmiƒscy M. i M. – Pionek
6. Puzyƒska K. – Wi´cej czerwieni
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Nowak E. – Mecz o wszystko, czyli
dzieƒ z ˝ycia pi∏karza
2. Kinney J. – Stara bieda
3. DiTerlizzi T. – Star Wars: przygody
Luke'a Skywalkera, rycerza Jedi
Literatura popularnonaukowa:
1. Weiner E. – Genialni: w pogoni za
tajemnicà geniuszu
Iza Zych

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
Spotkanie varsavianistyczne
– Zabytki starej Pragi
21 kwietnia rozpocz´liÊmy cykl spotkaƒ realizowanych przez Stowarzyszenie Przewodników
Turystycznych „Z∏ota Kaczka” w ramach projektu
„Warszawa te˝ jest seniorkà” finansowanego
przez m.st. Warszaw´.
Praga – warszawska dzielnica – zawsze by∏a
postrzegana jako ta gorsza cz´Êç Warszawy.
Okazuje si´ jednak, ˝e ma do zaoferowania wiele wspania∏ych miejsc, które naprawd´ warto
i trzeba zobaczyç. Takie budowle jak bazylika katedralna Âwi´tych Micha∏a i Floriana czy cerkiew
Âwi´tej Równej Aposto∏om Marii Magdaleny to
centralne i najbardziej znane (prócz ZOO) miejsca
tej dzielnicy. Inne warte obejrzenia to Port Praski
czy wiele odrestaurowanych lub czekajàcych na
remont praskich kamieniczek. Ta najbli˝sza nam
dzielnica pr´˝nie si´ rozwija, nie zapominajàc
o swojej historii.

Szko∏y i przedszkola zainteresowane lekcjami
bibliotecznymi zapraszamy do Biblioteki G∏ównej
i Filii nr 1 w Starej Mi∏oÊnie.

XIII Ogólnopolski Tydzieƒ
Bibliotek „Biblioteka inspiruje”
W dniach 8–15 maja obchodzimy ju˝ po raz kolejny, og∏aszany corocznie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Ogólnopolski Tydzieƒ Bibliotek
– w tym roku pod has∏em „Biblioteka inspiruje”.
W ramach Tygodnia Bibliotek zapraszamy na
wydarzenia:
■ 7 maja (sobota) –„Odjazdowy Bibliotekarz”
– rajd rowerowy
■ 10 maja (wtorek) – Rozstrzygni´cie konkursu
na recenzj´ „Wszystkie ksià˝ki mówià”
■ 12 maja (czwartek), godz. 18.30 – Spotkanie
autorskie z Marià Wilczek-Krupà, autorkà ksià˝ki
„Kilar. Geniusz o dwóch twarzach”. Spotkanie
uÊwietni minikoncert muzyki filmowej Kilara
w wykonaniu uczniów i absolwentów Spo∏ecznej
Szko∏y Muzycznej im. Wojciecha Kilara w Weso∏ej.

Wystawa prac
Romana Piotra Ko∏akowskiego
w Filii nr 1 w Starej Mi∏oÊnie

Po Pradze oprowadza∏ nas Pawe∏ ¸oÊ, który
w niezwykle interesujàcy sposób opowiada∏ o historii powstania tej cz´Êci Warszawy oraz jej losach na przestrzeni wieków. Dzielàc si´ ze s∏uchaczami swojà wiedzà i ciekawostkami dotyczàcymi
Pragi, byç mo˝e niejednà osob´ zach´ci∏ do spaceru po Pradze i spojrzenia na nià ˝yczliwym okiem.
Korzystajàc z okazji, zach´camy do odwiedzenia
Muzeum Warszawskiej Pragi (ul. Targowa 50/52).
Nast´pne spotkanie ze Z∏otà Kaczkà – „Weso∏a i jej historia” – odb´dzie si´ 23 czerwca. Bardzo serdecznie zapraszamy!

Roman Piotr Ko∏akowski (ur. 21.10.1943 r.) zajmuje si´ rzeêbà amatorsko. Rzeêbi od lat m∏odzieƒczych dla przyjemnoÊci, w wolnych chwilach. Jest samoukiem i u˝ywa tradycyjnych narz´dzi. Inspiracjà dla jego twórczoÊci jest cz´sto sam
materia∏, jego struktura, barwa, naturalne
ukszta∏towanie, np. korzenie ja∏owca, stare pnie
gruszy puste wewnàtrz, palety przemys∏owe
z drzew egzotycznych. Tworzy rzeêby i p∏askorzeêby o ró˝nej tematyce – motywy naturalistyczne, postaci mityczne i karykaturalne, abstrakcyjne
i funkcjonalne (lampy, solniczki, ∏y˝ki do butów,
podstawki do jajek itp.). W ostatnich latach, mimo niepe∏nosprawnoÊci wynikajàcej z choroby,
nadal kontynuuje swojà pasj´. Prezentowane
prace sà jedynie wàskim wycinkiem efektów jego
pasji, która towarzyszy mu przez ca∏e ˝ycie.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy do koƒca
maja w godzinach pracy biblioteki: pon. 12–20,
wt. 12–18, Êr. 12–18, czw. 10–15, pt. 12–18.

Biblioteka ma∏ego pacjenta
– wielka zbiórka ksià˝ek dla dzieci
Wspólnie ze Szko∏à Podstawowà nr 171 pragniemy wesprzeç akcj´, dzi´ki której tworzone
sà biblioteki dla ma∏ych czytelników w szpitalach, hospicjach i domach dziecka. W zwiàzku
z tym zwracamy si´ do Paƒstwa – naszych drogich Czytelników – o przekazanie ksià˝ek o tematyce dzieci´cej lub m∏odzie˝owej. Zbiórka b´dzie prowadzona w okresie 22.04.2016 –
22.05.2016 we wszystkich naszych placówkach.
Prosimy o ksià˝ki nowe lub prawie nowe wydane w latach 2010–2016. Liczymy jak zawsze na
Paƒstwa szczodroÊç i zainteresowanie. Za przekazane ksià˝ki z góry bardzo dzi´kujemy. Wi´cej
informacji o akcji na www.zaczytani.org.

Ankiety
Przez ostatnie pó∏tora miesiàca we wszystkich
naszych placówkach by∏a przeprowadzana ankieta na temat pracy Biblioteki. Wszystkim osobom, które wzi´∏y udzia∏ w ankiecie i podzieli∏y
si´ z nami swoimi spostrze˝eniami, uwagami
i proÊbami, pragniemy bardzo serdecznie podzi´kowaç. Analiza wyników pozwoli nam poprawiç jakoÊç wykonywanej dla Paƒstwa pracy.
Wyniki zostanà wkrótce opublikowane na naszej
stronie i profilu FB.

Filia nr 1 w Starej Mi∏oÊnie
Do koƒca maja Filia nr 1 w Starej Mi∏oÊnie
w poniedzia∏ki b´dzie czynna w godz. 12–20.

Komunikat
W zwiàzku z inwentaryzacjà zbiorów bibliotecznych dwie biblioteki b´dà nieczynne:
• Filia nr 3 w Woli Grzybowskiej – w dniach
23–27 maja
• Biblioteka G∏ówna – w dniach 30 maja –
3 czerwca
Za utrudnienia z tego powodu przepraszamy!
Biblioteka w Weso∏ej

Lekcje biblioteczne
W trakcie dwóch spotkaƒ w Bibliotece G∏ównej goÊciliÊmy uczniów ze Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12 w Weso∏ej. Nasi goÊcie zapoznali si´ z pracà Biblioteki, poznali ksi´gozbiór przeznaczony dla dzieci w ich wieku, wys∏uchali
fragmentu ksià˝ki. Póêniej mieliÊmy czas na rozmow´ o ksià˝kach i nie tylko.
Filia nr 2 w Zielonej mia∏a przyjemnoÊç goÊciç
cztery grupy przedszkolaków z Przedszkola abc
oraz grup´ dzieci z Przedszkola nr 262. Nasi najm∏odsi z du˝ym zainteresowaniem s∏uchali czytanych fragmentów ksià˝ek, a póêniej z wielkà
radoÊcià wykonali prace plastyczne. Bardzo cieszymy si´, ˝e kolejne grupy dzieci odwiedzajà
naszà Bibliotek´. Mamy nadziej´, ˝e pozostali
uczniowie i przedszkolaki równie˝ b´dà chcieli
nas odwiedziç, do czego wszystkich zach´camy.
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WARTO ZOBACZYå:

Noc Muzeów
Noc Muzeów 2016
w Warszawie zosta∏a zaplanowana na 14 maja.
W wielu miastach muzea,
instytucje kultury, uczelnie, urz´dy i inne ciekawe
miejsca b´dà dost´pne za
darmo w nocy z soboty
14 maja na niedziel´
15 maja. Na p´tli tramwajowej przy pl. Narutowicza tego dnia odb´dzie si´ XI Mi´dzynarodowy Zlot Zabytkowych Autobu-

sów, b´dzie te˝ mo˝na podziwiaç zabytkowe tramwaje.
Noc Muzeów jest wydarzeniem gromadzàcym t∏umy ch´tnych, którzy chcà poznaç
najbardziej ciekawe, a czasem niedost´pne
na co dzieƒ miejsca w stolicy. Pierwsza warszawska Noc Muzeów odby∏a si´ w 2004 r.,
zg∏osi∏o si´ do niej 11 placówek, a zwiedzi∏o je 16 tys. osób. W zesz∏orocznej, 12. edycji muzea, instytucje kultury, budynki administracji paƒstwowej i samorzàdowej, siedziby policji, wojska i stra˝y po˝arnej,
uczelnie, kluby i wiele innych miejsc odwiedzi∏o ponad 200 tys. osób.
Mimo t∏umów warto si´ wybraç!
Maria Surawska
Nr 180 / Maj 2016

WESO¸A

Globtrotersko, muzycznie, filmowo i rodzinnie
– tak b´dzie w maju w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
W niedziel´ 15 maja
o godz. 17.00 zapraszamy
do OÊrodka Kultury na „Humor i piosenk´ z tamtych
lat”, czyli kabaret 20-lecia
mi´dzywojennego, który
przedstawi Miros∏aw Kowalczyk. B´dzie to podró˝ po scenach kabaretowych Warszawy i Lwowa. W programie znajdà si´ piosenki, skecze,
monologi i dowcipy, a to wszystko na podstawie
tekstów m.in. M. Hemara, J. Tuwima i T. Boya-˚eleƒskiego. Na to wydarzenie zapraszamy
równie˝ m∏odzie˝, bo bez wàtpienia b´dzie to
wspania∏a lekcja historii i literatury.
Mi∏oÊników podró˝y chcemy zabraç do Meksyku. 21 maja o godz. 17.00 w OÊrodku Kultury odb´dzie si´ spotkanie z Markiem ¸asiszem,
który przedstawi slajdy i opowie o swojej kolejnej wyprawie do jednej z najwi´kszych metropolii na Êwiecie. Poznamy kultur´, obyczaje, kuchni´, muzyk´ oraz mieszkaƒców Mexico City.
Tych, którzy próbujà swoich si∏ w ceramice lub
dopiero zastanawiajà si´, czy zg∏´biç wiedz´ na
ten temat, zapraszamy 14 maja o godz. 18.00
do Filii OÊrodka „Pogodna” na wernisa˝ wystawy ceramiki Kingi Szczeniowskiej pt. „Z mi∏oÊci
do gliny”.

OczywiÊcie nie zapominamy o dzieciach. Zapraszamy 22 maja o godz. 16.00 do Filii OÊrodka „Pogodna” na spektakl w wykonaniu Teatru
Lalek IGRASZKA pt. „Podró˝ za horyzont”. Jest to
opowieÊç o przyjaêni i o tym, ˝e nie nale˝y nikogo oceniaç zbyt pochopnie. JednoczeÊnie przypominamy, ˝e na przedstawienia dla dzieci obowiàzujà wejÊciówki. Mo˝na je odebraç na tydzieƒ przed odbywajàcym si´ spektaklem
w siedzibie OÊrodka Kultury i Filii „Pogodna”.
Ponadto w tym miesiàcu odb´dzie si´ MARATON FILMOWY Z OKAZJI DNIA DZIECKA. Jest to
drugi z cyklu Maratonów Filmowych, które b´dà
zorganizowane w tym roku. Wydarzenie to realizowane jest w ramach II edycji bud˝etu partycypacyjnego. Zapraszamy na bezp∏atnà projekcj´
trzech filmów do auli Gimnazjum nr 119 przy ul.
Klimatycznej 1 w dniu 28 maja w godz.
16.00–21.00. Obejrzymy m.in. film komediowy
„Wakacje Miko∏ajka”. Informacj´ o tytu∏ach, które b´dà wyÊwietlane, mo˝na uzyskaç w OÊrodku
Kultury (tel. 22 773 61 88) lub w Filii „Pogodna”
(tel. 22 427 37 74).
Nie zabraknie oczywiÊcie sta∏ych punktów
programu, takich jak: BaÊniowa Sobota, Klub Mi∏oÊników Gier Planszowych – Weso∏a Kostka, Pogodne Planszówki, oraz Spotkaƒ z Muzykà.

Przypominamy równie˝ o spotkaniach ze sztukà Jerzego Nowosielskiego. W maju odbywajà
si´ dwa takie spacery: pierwszy by∏ 7 maja,
a drugi jeszcze przed nami – 22 maja o godz.
16.00 w koÊciele pw. OpatrznoÊci Bo˝ej przy ul.
ks. Piotra Skargi 2. O tym m.in. kim by∏ Jerzy Nowosielski, czy by∏ malarzem sztuki sakralnej czy
nowoczesnej oraz dlaczego koÊció∏ w Weso∏ej
jest cennym zabytkiem, opowie historyk sztuki
Zofia ¸ukomska-Chojecka.
Szczegó∏ów oraz plakatów informujàcych
o wydarzeniach organizowanych przez OÊrodek szukajcie równie˝ na fanpage'u w portalu Facebook:

www.facebook.com/okwesola
www.facebook.com/pogodnafilia
OK Weso∏a

Materia∏y organizatorów. Redakcja nie
ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.

REKL AMA

Oferujemy do sprzeda˝y (nowe i u˝ywane):
● Komputery, notebooki, serwery, tablety.
● Monitory, drukarki, skanery, urządzenia LAN/WIFI.
● Akcesoria komputerowe, tusze, tonery.
● Kasy ﬁskalne i drukarki ﬁskalne.

ul. Wspólna 39A,
Warszawa-Wesoła
Czynne:
pon.-pt. 9:00-19:00
sob. 10:00-15:00

tel. 502-923-453

22-292-37-53

Usługi informatyczne:
● Kompleksowa obsługa ﬁrm, klientów indywidualnych.
● Instalacja i konﬁguracja oprogramowania.
Serwis komputerowy:
● Naprawa, modernizacja PC, notebooków.
● Usuwanie wirusów, awarii, problemów IT.
● Odzyskiwanie i archiwizacja danych.
● Reinstalacja i aktualizacja oprogramowania.
● Naprawa i instalacja sieci LAN/WIFI.
● Stałe umowy serwisowe, dojazd do klienta.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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DLACZEGO? To wcià˝ najlepszy festiwal w Polsce, jeÊli chodzi o dobór artystów. Tegoroczny line-up pozostawia wiele do ˝yczenia w porównaniu do lat ubieg∏ych, ale i tak jest bardzo dobrze, a nie jest w ca∏oÊci zamkni´ty. Âwie˝e
odkrycia i legendy w jednym miejscu. Chcesz
znaç to co najlepsze przed wszystkimi? Marsz do
Doliny Trzech Stawów!

QLTURKA

Przewodnik po sezonie
festiwalowym w Polsce
CO? Orange Warsaw Festival
KIEDY? 3–4 czerwca
GDZIE? Tor WyÊcigów Konnych Warszawa-S∏u˝ewiec
KTO? Daughter, Die Antwoord, Editors, Julia
Marcell, Kaliber 44, Lana Del Rey, MØ, Skrillex,
Skunk Anansie, Tom Odell i inni
ZA ILE? 379 z∏ za dwudniowy karnet
DLACZEGO? Przede wszystkim – jest blisko. Poza tym warto zobaczyç Die Antwoord, których
koncerty zawsze sà doskona∏e, wzruszajàcych
Daughter, Editors, Toma Odella i energetycznà
MØ. Poza tym osobiÊcie jestem ciekawa, jak festiwal wypadnie pod nowà banderà Alter Artu,
znanego g∏ównie z organizacji Open'era.

CO? Open’er Festival
KIEDY? 29 czerwca – 2 lipca
GDZIE? Lotnisko Gdynia-Kosakowo
KTO? At the Drive-In, Bastille, Beirut, Caribou,
Chvrches, Florence + The Machine, Foals, Grimes, Kurt Vile & the Violators, Kygo, LCD Soundsystem, M83, Mac DeMarco, Paul Kalkbrenner,
PJ Harvey, Rebeka, Red Hot Chili Peppers, Savages, Sigur Rós, Tame Impala, The 1975, The Last
Shadow Puppets, Vince Staples, Wiz Khalifa, Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra
and Choir i inni
ZA ILE? 549 z∏ za czterodniowy karnet
DLACZEGO? To najwi´kszy festiwal w Polsce
i w tym roku wyjàtkowo dobry, jeÊli chodzi o li-
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ne-up. Wyglàda na to, ˝e Alter Art rozrzuca
wi´kszoÊç mainstreamu na Live Festival oraz
OWF, a na Open'erze rozwija bardziej alternatywnà scen´ (poza kilkoma potkni´ciami, jak
RHCP, ale rozumiem – bileciki muszà si´ sprzedaç). W tym roku naprawd´ warto!

CO? Audioriver
KIEDY? 29–31 lipca
GDZIE? P∏ock, pla˝a nad Wis∏à
KTO? Antigone, Black Sun Empire, Crystal Castles, DJ Shadow, Jamie Woon, Shackleton presents Powerplant, Sven Vath i inni
ZA ILE? 260 z∏ za trzydniowy karnet
DLACZEGO? Jest relatywnie tanio w porównaniu do tego, co b´dziemy mieli okazj´ zobaczyç.
Poza tym – kto nie lubi imprezowaç na pla˝y?!

CO? OFF Festival
KIEDY? 5–7 sierpnia
GDZIE? Dolina Trzech Stawów, Katowice
KTO? Anohni, Basia Bulat, Beach Slang, Brodka,
Daniel Avery, Devendra Banhart, DJ Koze, Flatbush Zombies, GusGus, Islam Chipsy, Jenny
Hval, Kaliber 44, Kiasmos, Lush, Machinedrum,
Masecki vs Sienkiewicz, Mg∏a, Mudhoney, Napalm Death, Rysy, SBB, Sleaford Mods, Syny, The
Kills, Thundercat, Yung Lean, Zomby i inni
ZA ILE? 310 z∏ za trzydniowy karnet

CO? Kraków Live Festival
KIEDY? 19–20 sierpnia
GDZIE? Lotnisko – Muzeum Lotnictwa Polskiego, Kraków
KTO? Cage the Elephant, Haim, Massive Attack
+ Young Fathers, Sia, The Neighbourhood, The
Chemical Brothers i inni
ZA ILE? 379 z∏ za dwudniowy karnet
DLACZEGO? JeÊli lubisz muzyk´ popularnà, to
miejsce dla ciebie. Sia w tym roku mia∏a jeden
z najlepszych wizualnie (i zapewne wokalnie) wyst´pów na Coachelli, a Haim to zespó∏ kobiecy
z ogromnà energià. Wi´kszoÊç to odgrzewane kotlety, ale festiwalowym Êwie˝akom si´ spodoba.

CO? Festiwal Tauron Nowa Muzyka
KIEDY? 18–21 sierpnia
GDZIE? Muzeum Âlàskie, Katowice
KTO? Snarky Puppy, King Midas Sound & Fennesz, The Orb, Deadbeat, Stara Rzeka, Battles,
Floating Points Live, Beneficjenci Splendoru, Tiga, Kassem Mosse, Clouds i inni
ZA ILE? 300 z∏ za trzydniowy karnet
DLACZEGO? Dla fanów elektroniki to wydarzenie kultowe, a tegoroczni artyÊci mogà zadowoliç równie˝ pozosta∏ych.

CO? Asymmetry Festival
KIEDY? 22–24 wrzeÊnia
GDZIE? Firlej, Wroc∏aw
KTO? Jesu/Sun Kil Moon, Discharge, Yob, Conan,
Slim Cessna's Auto Club, Swallow The Sun, De
Staat
ZA ILE? 240 z∏ za trzydniowy karnet
DLACZEGO? Wroc∏awski Asymmetry Festival
z roku na rok roÊnie – nie tylko jeÊli chodzi o iloÊç
i jakoÊç artystów, ale równie˝ miejsce (imprezy
typu „before” odbywajà si´ ju˝ w innych polskich miastach). To mo˝e byç jedna z ostatnich
szans na pojechanie tam i niestanie w gigantycznym t∏umie. No i Sun Kil Moon, w dodatku razem z Jesu, zawsze warto pos∏uchaç.
ZALE˚NIE OD CZASU I LICZBY DNI ORAZ EWENTUALNEGO WYKUPIENIA POLA NAMIOTOWEGO CENY BILETÓW MOGÑ ULEGAå ZMIANIE
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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...˝eby bardziej uwierzy∏o w siebie! – cz´Êç 1
Poczucie w∏asnej wartoÊci to jeden z kluczowych elementów dobrego samopoczucia i prawid∏owego rozwoju psychospo∏ecznego naszych dzieci. Majà na nie wp∏yw ró˝ne czynniki:
relacje z innymi, sukcesy i pora˝ki, poczucie
bezpieczeƒstwa lub jego brak, jakoÊç wi´zi
z bliskimi osobami. Bez wzgl´du na to, czy nasza pociecha jest duszà towarzystwa, czy woli
wàskie grono sprawdzonych przyjació∏, wiara
w siebie pomo˝e jej podejmowaç wyzwania
i przezwyci´˝aç trudnoÊci.
Jak budowaç poczucie w∏asnej wartoÊci
u dziecka? Kszta∏tujàc adekwatnà samoocen´.
Adekwatnà, czyli nie zawy˝onà, ale te˝ nie zani˝onà. JeÊli dziecko b´dzie mia∏o zawy˝ony
obraz siebie, b´dzie przecenia∏o swoje mo˝liwoÊci, np. b´dzie rysowa∏o, wycina∏o, wyst´powa∏o, uczy∏o si´... dopóty, dopóki b´dzie
przekonane, ˝e wykona t´ czynnoÊç perfekcyjnie. W obliczu trudnoÊci obudzi si´ w nim obawa, ˝e nie podo∏a, poniewa˝ jego wewn´trzne
standardy nie dopuszczajà pope∏niania b∏´dów. Dà˝àc do perfekcji, b´dzie wola∏o przerwaç dzia∏anie, nie podejmowaç wyzwania,
któremu nie jest w stanie sprostaç w 100%.
Dziecko z zani˝onà samoocenà równie˝ niech´tnie b´dzie podejmowa∏o nowe wyzwania,
zak∏adajàc, ˝e przekraczajà one jego mo˝liwoÊci. B´dzie wola∏o unikaç wyzwaƒ, aby nie ryzykowaç ewentualnej pora˝ki. Zarówno jedno,
jak i drugie dziecko doÊwiadczà wewn´trznej
bariery w realizowaniu swoich zdolnoÊci, rozwijaniu predyspozycji, zdobywaniu doÊwiadczeƒ. Adekwatna samoocena, czyli ÊwiadomoÊç mocnych stron oraz akceptowanie w∏asnych ograniczeƒ, to punkt wyjÊcia do
stawiania sobie realnych celów, osiàgania sukcesów, przezwyci´˝ania trudnoÊci ˝yciowych.

Co robiç, ˝eby zbudowaç adekwatnà samoocen´? Krok pierwszy – zrezygnujmy z pochwa∏,
zamieniajàc je na dowartoÊciowanie.
Czym ró˝ni si´ dowartoÊciowanie od pochwa∏y?
Pochwa∏a to nasza deklaracja: „Pi´knie narysowa∏eÊ!” – mówimy naszemu dziecku, choç
ono wie, widzi, ˝e kole˝anka z przedszkola lepiej radzi sobie z rysowaniem, i z rozczarowaniem twierdzi: „Bo dla ciebie, mamo, zawsze
jest Êwietnie, a ja przecie˝ nie umiem narysowaç kotka”. Z czasem wi´c nasze pochwa∏y tracà na wartoÊci, zaÊ dowartoÊciowanie – nie.
W dowartoÊciowaniu chodzi o to, by dziecko
samo siebie doceni∏o. JeÊli opiszemy wykonanà
przez dziecko prac´, nie oceniajàc jej (rysunek,
budowl´ z klocków), dziecko poczuje si´ docenione. Technicznie rzecz ujmujàc, wyglàda to
tak: dziecko biegnie do nas rozpromienione
i wo∏a: „Patrz mamo, jak pi´knie narysowa∏em”, pokazujàc nam swoje dokonania. Czasem
praca naszego dziecka stawia nas przed nie lada wyzwaniem, bywa, ˝e nie jesteÊmy nawet
pewni, co przedstawia rysunek, wi´c mamy
jeszcze trudniejsze zadanie, chcàc dowartoÊciowaç dziecko. Co wówczas mówimy? Opisujemy: „Widz´ trzy d∏ugie zielone linie biegnàce
w poprzek (czasem nie wiemy, czym sà owe linie, jednak poÊwi´cajàc im naszà uwag´, nadajemy im wa˝nosç)... i stworzonko, ró˝owe, czy
mi si´ wydaje, czy widz´ tu ogonek? (dziecko
czasem dopowiada, np. „mamo, to wiewórka,
ona ma tu oko, a tu ∏apki i ogon”), widz´ s∏oƒce i na dole czerwone kó∏ko („to pi∏ka wiewórki” – powie nam dziecko)... widz´ b∏´kitnà
chmurk´, takà jak ta, którà widzia∏yÊmy nad
morzem, pami´tasz?” – pytamy, a wtedy rysunek jest ju˝ pomostem, budujàcym wi´ê mi´dzy
nami... Mo˝emy dodaç nasze pozytywne od-

czucia, zwiàzane z pracà dzieckà: „Kiedy patrz´
na to promienne s∏oƒce, sama mam ochot´
pójÊç na spacer”. Zapytane: „Jak myÊlisz, czy
twój rysunek podoba∏ si´ mamie?” 98% dzieci
powie, ˝e tak, bo poczu∏y si´ dowartoÊciowane. Pozostajàc przy opisie, nie uogólniamy –
nie przydzielamy etykietki typu „Êwietne” – nie
mówi ona dziecku, co w jego pracy stanowi
wartoÊç. Opisujàc, unikamy te˝ pu∏apki porównywania dziecka z innymi. Dziecko zbiera nasze dowartoÊciowania jak cegie∏ki, z nich budujàc gmach poczucia w∏asnej wartoÊci. Gdy ktoÊ
inny skrytykuje jutro inny rysunek, który wykona nasze dziecko, to nadal wa˝na pozostaje dla
naszej pociechy informacja: wczoraj mama doceni∏a mój rysunek, a przedwczoraj dziadziuÊ
laurk´, którà narysowa∏em. Dzisiejsza krytyka
przekreÊla tylko to jedno doÊwiadczenie plastyczne, poprzednie pozostajà w mocy, budujàc u dziecka realny obraz siebie. JeÊli zaÊ powtarzamy tylko „Êwietnie”, „wspaniale”, to
dzia∏a to jak tytu∏, pod którym brak treÊci, na
której mog∏oby budowaç si´ poczucie kompetencji i wp∏ywu na efekty w∏asnych poczynaƒ.
W nast´pnym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” przestawimy Paƒstwu kolejne kroki do zbudowania adekwatnej samooceny u dziecka: zastàpienie krytyki wyra˝eniem oczekiwaƒ, stosowanie komunikatu „ja...” oraz sp´dzanie
z dzieçmi czasu w taki sposób, ˝eby by∏y przekonane, ˝e kochamy je bezwarunkowo.
Dorota Zientak
psycholog
Literatura: R. Campbell „Sztuka zrozumienia”,
E. Mazlish, A. Faber „Jak mówiç, ˝eby dzieci nas
s∏ucha∏y. Jak s∏uchaç, ˝eby dzieci do nas mówi∏y”.
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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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

• Mechanika pojazdowa
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja
• Diagnostyka komputerowa
• Prostowanie felg

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

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Bezpieczeƒstwo cz∏owieka w miejscu pracy

Mamo, tato? Tak, znam swoje prawa!
Czy wiesz, ˝e kodeks pracy zosta∏ znowelizowany i teraz przys∏uguje Ci
szerszy pakiet uprawnieƒ rodzicielskich? Oto niektóre z nich.
Urlop macierzyƒski
Kobieta po urodzeniu dziecka ma prawo do
20 tygodni urlopu macierzyƒskiego od dnia urodzenia dziecka. Z tych 20 tygodni pracownica
mo˝e wykorzystaç cz´Êç przed datà porodu, jednak nie wi´cej ni˝ 6 tygodni.
Po urodzeniu dziecka i wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyƒskiego pracownica b´dzie
mog∏a zrezygnowaç z dalszej cz´Êci urlopu macierzyƒskiego i t´ pozosta∏à cz´Êç b´dzie móg∏
wykorzystaç ojciec dziecka.

Urlop rodzicielski
Po wykorzystaniu urlopu macierzyƒskiego
mo˝na skorzystaç z urlopu rodzicielskiego – jego
d∏ugoÊç to 32 tygodnie. Ten okres przys∏uguje
obojgu rodzicom ∏àcznie, co oznacza, ˝e jeÊli
matka dziecka wykorzysta 20 tygodni, to ojciec
dziecka b´dzie móg∏ wykorzystaç pozosta∏e
12 tygodni. Co wi´cej, oboje rodzice mogà korzystaç z urlopu rodzicielskiego w tym samym

czasie. Na przyk∏ad – matka i ojciec dziecka ∏àcznie korzystajà z urlopu od 1 dnia po wykorzystaniu urlopu macierzyƒskiego, co oznacza, ˝e oboje sp´dzà czas z dzieckiem i nie b´dà chodziç do
pracy przez 16 tygodni.
Urlop ten mo˝e byç wykorzystany jednorazowo bàdê w cz´Êciach (tych cz´Êci nie mo˝e byç
wi´cej ni˝ cztery), z tym ˝e nie póêniej ni˝ do koƒca roku, w którym dziecko ukoƒczy 6 rok ˝ycia.
Pracownik mo˝e ∏àczyç wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, jednak w wymiarze nie wy˝szym ni˝
po∏owa pe∏nego wymiaru czasu pracy. W tym
przypadku okres urlopu rodzicielskiego ulega
proporcjonalnie wyd∏u˝eniu w czasie.

cia. Urlop taki tata dziecka mo˝e wykorzystaç
jednorazowo albo w dwóch cz´Êciach, a ka˝da
z tych cz´Êci nie mo˝e byç krótsza ni˝ tydzieƒ.
CoÊ wi´cej? Tak, rodzicom przys∏uguje jeszcze
urlop wychowawczy i po nowelizacji przepisów
prawa pracy, tj. od tego roku, mo˝na go wykorzystaç a˝ do koƒca roku kalendarzowego,
w którym dziecko koƒczy 6 lat. D∏ugoÊç tego
urlopu wynosi 3 lata i mo˝e on byç wykorzystywany w cz´Êciach (nie wi´cej ni˝ w pi´ciu), a rodzice mogà korzystaç z niego ∏àcznie.
Uwaga! Nale˝y pami´taç, ˝e z uprawnieƒ
mo˝na skorzystaç dopiero po z∏o˝eniu odpowiednich wniosków pracodawcy. Przepisy wyznaczajà
okresy, w których trzeba z∏o˝yç te wnioski!
Urszula Milewska-Marzyƒska
Fundacja Partnerstwo dla Pracy
www.pdp.waw.pl
Podziel si´ z nami swoimi doÊwiadczeniami, piszàc na adres: biuro@pdp.waw.pl.

Urlop ojcowski
Ojciec, który wychowuje dziecko, ma prawo
do urlopu ojcowskiego przez okres 2 tygodni,
z zastrze˝eniem, ˝e mo˝e go wykorzystaç najpóêniej do ukoƒczenia przez dziecko 2 roku ˝y-

Kilka minut dla serca Seniora
Nadesz∏a wiosna, to najpi´kniejsza pora roku,
kiedy wszystko budzi si´ do ˝ycia. Wst´pujà
w nas nowe si∏y witalne i warto t´ okazj´ wykorzystaç, by popracowaç nad lepszà kondycjà. åwiczyç mo˝na w domu, w ogrodzie, w lesie, czyli wsz´dzie. Proponuj´ Paƒstwu 4 proste çwiczenia. Mo˝na je wykonywaç w pozycji
siedzàcej lub w staniu w ma∏ym rozkroku.

åwiczenie 4
Po∏ó˝ d∏onie na biodrach i krà˝ biodrami w prawà
i lewà stron´. Wykonaj çwiczenie 10 razy w ka˝dà stron´. Mo˝na çwiczyç w siadzie i w staniu
w niewielkim rozkroku. åwiczenie wzmacnia
mi´Ênie tu∏owia.

åwiczenie 1
Ugnij r´ce w ∏okciach i d∏onie unieÊ w gór´. Odwiedê ∏okcie na zewnàtrz i wykonaj wdech przez
nos. Nast´pnie z∏àcz przedramiona i wolno wydmuchuj powietrze przez usta. åwiczenie powtórz
10 razy. åwiczenie wzmacnia mi´Ênie oddechowe.

tym bardziej zwi´kszasz ruchomoÊç stawów barkowych. åwicz powoli, tempo nie jest potrzebne. åwiczenie zwi´ksza ruchomoÊç stawów barkowych i wzmacnia mi´Ênie oddechowe.

åwiczenie 3

åwiczenie 2
Po∏ó˝ d∏onie na barkach, ∏okcie opuÊç w dó∏. Narysuj ∏okciami 10 obszernych kó∏. åwiczenie wykonaj w przód i w ty∏. Powtórz 10 razy w ka˝dà
stron´. Im bli˝ej g∏owy podnosisz ∏okcie w gór´,
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Usiàdê wygodnie, zamknij oczy. Wciàgnij powietrze przez nos i opuszczajàc g∏ow´, wydmuchaj
powietrze przez usta. Powtórz 5 razy. Nast´pnie
powtórz çwiczenie, skr´cajàc g∏ow´ w prawo,
wróç do pozycji wyjÊciowej i skr´ç g∏ow´ w lewo.
Powtórz 3 razy w ka˝dà
stron´. åwiczenie wzmacnia mi´Ênie oddechowe
i zwi´ksza ruchomoÊç
mi´Êni szyi i karku.

WSZYSTKICH ch´tnych zapraszam
w ka˝dy czwartek do wspólnego
çwiczenia na si∏owni plenerowej
przy ul. Warszawskiej w osiedlu
Zielona. Zaczynamy 5 maja o godzinie 10.00. Zaj´cia sà bezp∏atne i b´dà prowadzone spo∏ecznie dla seniorów i osób dysponujàcych czasem w czwartkowe przedpo∏udnia.
åwiczenia odb´dà si´ w dniach 5,
12 i 19 maja, tylko w pogodne dni.
W∏ó˝ strój sportowy, weê butelk´
niegazowanej wody i przyjdê na
çwiczenia. Razem çwiczy si´ milej.
Zapraszam,
Bo˝ena Borys
przewodniczàca
Dzielnicowej Rady Seniorów
Nr 180 / Maj 2016
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Kàcik seniora
Czas podsumowaƒ w UTW
Ju˝ wkrótce rozstaniemy si´ na wakacje, ale
przed nami jeszcze wiele
atrakcji. W maju rozpoczyna si´ czas wycieczek.
7 maja zaczynamy od
Ciechanowa i Opinogóry. Potem Poznaƒ i Kórnik, a cz´Êç s∏uchaczy
wybiera si´ do Holandii. W roku akademickim 2015/2016 potwierdzi∏o swój udzia∏
w zaj´ciach 178 osób. Oferta zaj´ç by∏a tak
bogata, ˝e nie zawsze mieliÊmy czas we
wszystkich uczestniczyç. Podsumowaniem
ca∏orocznej pracy zajmiemy si´ 10.06

o godz. 15.45 (pierwszy termin) i o 16.00
(drugi termin) w czasie Walnego Zebrania
UTW Weso∏a. Spotkanie odb´dzie si´ w sali multimedialnej w Szkole Podstawowej nr
171 przy ul. Armii Krajowej.
11 czerwca o godz. 11.00 w OÊrodku Kultury przy ul. Starzyƒskiego odb´dzie si´
uroczyste zakoƒczenie kolejnego roku akademickiego UTW.
14 czerwca w godzinach 9.30–16.00 na
terenie OSP Weso∏a przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku odb´dzie si´ piàta impreza „Seniorzy majà talent”. Gospodarzem b´dzie
nasz dzielnicowy OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej, a udzia∏ weêmie 8 warszawskich
dzielnic. Seniorzy zaprezentujà si´ w zakresie r´kodzie∏a, grafiki, malarstwa, rzeêby, literatury, teatru i taƒca. Na zwyci´zców czekajà statuetki i dyplomy. Przewidzianych jest wiele atrakcji oraz wyst´p
niezawodnych „Niebieskich Migda∏ów”.

Sukces
za sukcesem

Gra˝yna Weber

Ostatnie osiàgni´cia Dominika to:
✓ wyró˝nienie w III Mi´dzynarodowym Konkursie Piosenki im. Edmunda Fettinga
w Baranowie
✓ III miejsce w XV Mazowieckim Festiwalu
Dzieci´cej i M∏odzie˝owej TwórczoÊci Artystycznej
✓ wyró˝nienie w II Ogólnopolskim Konkursie
Piosenki Angielskiej „theptak” w P∏ocku

Mieszkaniec Weso∏ej, pozytywny cz∏owiek, zawsze z uÊmiechem na ustach,
ale przede wszystkim posiadajàcy nieprzeci´tny talent muzyczny...

Cz´sto mówi „Chcieç to móc”... Dominik Sieƒko to niezwyk∏y cz∏owiek na miar´ wielkich czasów, który ju˝ w nastoletnim wieku powoli wspina si´ na muzyczne wy˝yny. ProfesjonaliÊci widzà w nim dobrze zapowiadajàcego si´ muzyka,
a ja wspania∏ego i kochanego przyjaciela...

Dominik Sieƒko edukacj´ muzycznà zaczà∏ w PSM I stopnia im. Stanis∏awa
Moniuszki w Warszawie. Obecnie
ucz´szcza do ZPSM im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.
Jego najwi´kszà pasjà jest Êpiew i to w tej
dziedzinie odnosi liczne sukcesy. Ju˝ od najm∏odszych lat wyró˝nia∏ si´ niezwyk∏à muzykalnoÊcià,
którà przez ca∏y czas pomaga∏a mu rozwijaç rodzina. Od zawsze pami´tam, jak przy ka˝dej
okazji Êpiewa∏, zara˝ajàc wszystkich dooko∏a pozytywnà energià.
Jego mi∏oÊcià jest Êpiew, z którym wià˝e dalszà karier´, ale specjalizuje si´ tak˝e w grze na
pianinie i fagocie. W celu rozwijania si´ w kierunku wokalnym oraz zdobywania doÊwiadczenia w obyciu na scenie ucz´szcza na przeró˝ne
warsztaty z wybitnymi muzykami, takimi jak Danuta B∏a˝ejczyk, Kuba Badach czy El˝bieta Zapendowska. Uczestniczy∏ w wielu projektach ar-

Bardzo liczymy na du˝à frekwencj´ mieszkaƒców naszej dzielnicy.
Na koniec podsumowanie sezonu teatralnego. Od listopada do maja wykupi∏am ponad 600 biletów do warszawskich teatrów
na 22 tytu∏y. Najcz´Êciej byliÊmy w Teatrze
Narodowym (328 biletów), z czego 120 to
spotkania poetyckie „Ostry Dy˝ur Poetycki”. W Polonii by∏o nas 276 osób, z czego
150 na spektaklu o Marii Callas, zaÊ 60
osób goÊci∏o w Teatrze Polskim na spotkaniu muzycznym z Jackiem Cyganem.
Znakomite prywatne warszawskie teatry nie otrzyma∏y w tym roku dotacji,
w zwiàzku z czym same muszà walczyç
o przetrwanie. Dlatego serdecznie zach´cam do kupowania biletów lub finansowego wspierania tych placówek. Bez kultury
nie ma narodu!

Aleksandra Bakiera
uczennica Gim. nr 120

Borkowska & Sieƒko

tystycznych, m.in. w Charytatywnym Koncercie
SGH w Palladium, oraz wielu festiwalach, jest
laureatem m.in. festiwalu Fetting Festiwal oraz
konkursu Klawe Piosenki. Pracuje równie˝ nad
autorskim materia∏em muzycznym, poniewa˝
wed∏ug niego to jest jedyna droga do stania si´
szanowanym artystà.

Koncert Urszuli Borkowskiej oraz Dominika
w fantastycznym klimacie z dobrà polskà
i zagranicznà muzykà. Akompaniowaç
b´dà: Kasia Mazurkiewicz (piano), Szymon
Kowalski (gitara).
13 maja, godzina 20.00
Cynamon & Kardamon (ul. Pereca 2, ÂródmieÊcie). Wst´p wolny
Wi´cej informacji na https://www.facebook.
com/events/1706939992921805/

REKL AMA

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 22 773 29 67•22 760 86 74•605 40 38 42

PROTEZY • NAPRAWA
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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CyberKapturek
Jest nam niezmiernie mi∏o zakomunikowaç, i˝
Fundacja CyberEtyka po raz kolejny postanowi∏a
aktywnie zadzia∏aç w Weso∏ej w kwestii szerzenia ÊwiadomoÊci wÊród dzieci i m∏odzie˝y z zakresu cyberbezpieczeƒstwa. Tym razem wraz
z uczniami jednej z klas Szko∏y Podstawowej nr
172 przygotowujemy spektakl teatralny, którego
premiera zaplanowana jest na maj.

Autorski scenariusz sztuki pt. „CyberKapturek”
napisany zosta∏ przez p. Macieja ZapaÊnika we
wspó∏pracy z pracownikami Fundacji CyberEtyka
i zosta∏ przekazany do opinii dyrektorowi Zespo∏u Szkó∏ nr 94 oraz wychowawcy klasy celem jego konsultacji i akceptacji. Dyrektor szko∏y po zapoznaniu si´ z ww. materia∏em wypowiedzia∏a
si´ pozytywnie na temat scenariusza, który zosta∏ oceniony jako ciekawy i nowatorski, dostosowany do grupy wiekowej. Scenariusz spotka∏
si´ równie˝ z du˝ym zainteresowaniem dzieci

majàcych uczestniczyç w projekcie. W scenariuszu pojawiajà si´ poj´cia z zakresu informatyki
i bezpieczeƒstwa informacji, przez co stanowi on
doskona∏e uzupe∏nienie programu nauczania.
Przedstawianie oparte jest na autorskim scenariuszu Fundacji CyberEtyka, stanowiàcym parafraz´
popularnej baÊni o Czerwonym Kapturku. Akcja
„CyberKapturka” dzieje si´ we wspó∏czesnym Êwiecie, w którym na bohaterów czyha Wilk-Cyberprzest´pca. W wyniku niezachowania przez Babci´
ostro˝noÊci podczas korzystania z Internetu Wilk-Cyberprzest´pca infekuje komputer Babci,
przejmujàc nad nim kontrol´, a nast´pnie po∏yka
Babci´. Po∏kni´ty zostaje
równie˝ Kapturek, który
przybywa do Babci celem usuni´cia wirusów
z jej komputera. Babci´
i Kapturka ostatecznie
ratuje Âwiadomek – autorska postaç stworzona
przez Fundacj´ CyberEtyka, promujàca prawid∏owe zachowania
w cyfrowym Êwiecie.
Celem sztuki jest edukacja dzieci oraz ich rodziców i opiekunów na temat zagro˝eƒ zwiàzanych
z wykorzystywaniem sieci Internet oraz zasad
bezpiecznego korzystania z nowych technologii.
Wszystkie postacie sztuki zostanà odegrane przez
uczniów jednej z klas Szko∏y Podstawowej nr 172
z dzielnicy Weso∏a. Poni˝ej znajdziecie Paƒstwo
fragment autorskiego scenariusza:
„Kapturek przyglàda si´ Babci i jej komputerowi. Jest zdziwiony, zaniepokojony.

Babciu! Patrz´ w twój monitor i rzecz to nie do
poj´cia,
Jakie wielkie majà oczy na „fejsbuku” twoje
zdj´cia!
Babcia Wilk
Wytrzeszczy∏am tak êrenice, gdy dzielony na trzy
raty
Kwit dosta∏am zamiast kremu z ponagleniem do
zap∏aty.
Kapturek
No, a czemu twoje r´ce jakby od innego cia∏a,
Takie d∏ugie sà, jak gdybyÊ chwyciç kogoÊ mocno chcia∏a?
Babcia Wilk
Wyciàga∏am ja te r´ce – stare, chude, spracowane
Po to z∏oto, co przez zbirów w mailu by∏o obiecane.
Kapturek
A tu w jakàÊ strasznà paszcz´ si´ zmieni∏y usta
twoje.
Babciu droga, musz´ przyznaç, ˝e si´ jej po prostu boj´!
Babcia Wilk
Paszcz´ mam, ˝eby ci´ po∏knàç i nie tracàc wi´cej czasu,
K∏apn´ szcz´kà, by ci´ wciàgnàç w mrocznà czeluÊç cyberlasu.
Wilk po∏yka Kapturka!”
Adrian Pupek, Maciej Che∏miƒski,
Aleksander Zawada
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

Dwuj´zycznoÊç-WielokulturowoÊç-Przysz∏oÊç.
Sukces konferencji Smart School w Zakr´cie
Dwuj´zyczne Szko∏y Podstawowe z Oddzia∏ami Przedszkolnymi Smart School w Zakr´cie, ZamoÊciu i ¸odzi oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dwuj´zycznoÊci „Bilinguis” to organizatorzy
II Ogólnopolskiego Zjazdu Szkó∏ Dwuj´zycznych pod has∏em: „Nauczanie dwuj´zyczne
szansà dla nowoczesnej edukacji”, który odby∏ si´ w dniach 21–22 kwietnia 2016 r. w Hotelu Mela Verde w Zakr´cie ko∏o Warszawy
oraz Dwuj´zycznej Szkole Podstawowej Smart
School w Zakr´cie.
W dwudniowym spotkaniu udzia∏ wzi´∏o ponad 100 uczestników reprezentujàcych blisko
50 szkó∏ dwuj´zycznych z ró˝nych miast Polski
(Warszawa, Kraków, Bia∏ystok, ¸ódê, Opole,
Wroc∏aw, Gdaƒsk, Sopot, Poznaƒ, Lublin...).
Zjazd zosta∏ obj´ty patronatem przez Instytut Badaƒ Edukacyjnych w Warszawie oraz Ogólnopolski Program Powszechnej Dwuj´zycznoÊci „Dwuj´zyczne Dzieci”.
Konferencja zorganizowana pierwszego dnia
Zjazdu mia∏a na celu popularyzacj´ idei naucza-
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nia dwuj´zycznego. Poprzez zebranie grona dyrektorów i nauczycieli szkó∏ dwuj´zycznych z terenu ca∏ej Polski, dyrektorów szkó∏ ch´tnych do
tworzenia oddzia∏ów dwuj´zycznych oraz zaproszenie do prelekcji pracowników naukowych ÊciÊle zwiàzanych z zagadnieniem dwuj´zycznoÊci
organizatorom uda∏o si´ zwróciç uwag´ na
koniecznoÊç dostosowania systemu polskiej
edukacji do potrzeb i oczekiwaƒ uczniów eg-

zystujàcych w ciàgle zmieniajàcej
si´ rzeczywistoÊci XXI wieku.
Drugi dzieƒ Zjazdu by∏ ukierunkowany na doskonalenie warsztatu
pracy uczestników w aspekcie edukacji dwuj´zycznej. Renomowane
warszawskie placówki dwuj´zyczne – Dwuj´zyczna Szko∏a Podstawowa Smart School w Zakr´cie,
Zespó∏ Szkó∏ nr 67 im. Narcyzy ˚michowskiej oraz XLVI Liceum Ogólnokszta∏càce z Oddzia∏ami Dwuj´zycznymi im. Stefana Czarnieckiego
– otworzy∏y szeroko swoje drzwi dla goÊci, dajàc
uczestnikom mo˝liwoÊç obserwacji lekcji prowadzonych dwuj´zycznie oraz prowadzàc warsztaty dla nauczycieli dwuj´zycznych.
Organizatorzy, majàc na uwadze ogromne zainteresowanie dwuj´zycznà edukacjà w polskiej
szkole – ju˝ zapowiadajà kolejnà, III edycj´.
Artur St´pniak, Kinga Go∏danowska
Nr 180 / Maj 2016
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Adaptacja dla dzieci 3-letnich – czwartki godz. 16.00
Dowo˝enie dzieci autobusem szkolnym od wrzeÊnia 2016
Ostatnie miejsca w dwuj´zycznej klasie pierwszej,
ostatnie miejsca w grupie 3-latków.

Zapisy do 31 maja
Kontakt: 666 840 640
600 226 224
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.smartschool.edu.pl
facebook.com/smartschoolwarszawa
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Dron, zdrowie, wynalazki…
– projekty edukacyjne w Gimnazjum nr 118 w Warszawie
Sukces jest sumà ma∏ych wysi∏ków
powtarzanych dzieƒ po dniu... Sukcesem okaza∏a si´ tegoroczna prezentacja projektów gimnazjalnych w Zespole Szkó∏ nr 94 w Warszawie, przygotowana przez uczniów. Ich
ró˝norodnoÊç tematyczna stanowi
odzwierciedlenie zainteresowaƒ i pasji naszych uczniów. PublicznoÊç licznie zgromadzona w auli – uczniowie,
rodzice oraz nauczyciele wraz z Panià
Dyrektor – z ogromnym zainteresowaniem Êledzi∏a ka˝de wystàpienie,
b´dàce efektem wspólnego dzia∏ania
uczniów. PoznaliÊmy zagadnienia z zakresu profilaktyki uzale˝nieƒ i zdrowia, czyli jak groêne sà
dopalacze oraz jak zadbaç o swój kr´gos∏up. DowiedzieliÊmy si´, ˝e termos i barometr wodny to
wynalazki niemieckie, natomiast barwnà foto-

grafi´ zapoczàtkowa∏ Polski Edison – Jan Szczepanik, którego wynalazek zastosowa∏y firmy Agfa i Kodak. Pierwszy most spawany, pierwsza kopalnia ropy naftowej, tkanina kulochronna – to
myÊli polskich konstruktorów i wynalazców. Pre-

zentacja projektu Drony, co latajà jak wrony, to
pe∏na pasji opowieÊç o konstruowaniu drona,
wraz z demonstracjà w∏asnor´cznie skonstruowanego modelu. Jeden z projektów porusza∏
wa˝ne zagadnienie, jakim jest sport niepe∏nosprawnych, podkreÊlajàcy ide´ wspó∏zawodnictwa, a tak˝e przybli˝a∏ poj´cie AMP-futbol. PoznaliÊmy zachowania asertywne, wskazówki, nie
tylko co znaczy mówienie nie, ale tak˝e jak przyjmowaç pochwa∏´ i krytyk´. Wraz z autorami projektu Ciekawa Weso∏a poznaliÊmy sylwetk´ aktora dramatycznego i filmowego – Krzysztofa Stelmaszyka, zwiedzieliÊmy ciekawe zakàtki naszej
dzielnicy, a tak˝e odkryliÊmy onomastyczne korzenie nazwy Osiedle Groszówka.
Uczniowie Gimnazjum nr 118 w nowatorski
i pe∏en pasji sposób prezentowali swoje zainteresowania i efekty pracy zespo∏owej, uczàc si´
przy tym sztuki wystàpieƒ publicznych. Tegoroczna prezentacja projektów nagrodzona zosta∏a gromkimi brawami, zarówno dla uczniów, jak
i nauczycieli – opiekunów projektów.
Zespó∏ Szkó∏ nr 94

Warsztaty dramy w SSP nr 12
W Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12 metoda dramy pojawia si´ na ró˝nych zaj´ciach.
Jest szczególnie lubiana przez nauczycieli j´zyka polskiego i j´zyków obcych ze wzgl´du na
liczne atuty. Drama to metoda aktywnego dzia∏ania, w której, wykorzystujàc swojà wyobraêni´, uczniowie rozwiàzujà jakiÊ problem. Wcielanie si´ w okreÊlone role i symulacja sytuacji,
które mog∏yby mieç miejsce w rzeczywistoÊci,
pobudza dzieci do twórczego dzia∏ania. NaÊladowanie okreÊlonych zachowaƒ i emocji pozwala w naturalny sposób przyswajaç wiedz´
i zapami´tywaç. Dzi´ki temu metoda ta przygotowuje uczniów do aktywnego udzia∏u w ˝y-

ciu i wykorzystania szkolnej wiedzy
w praktyce.
W kwietniu w naszej szkole uczniowie klas 5 mieli okazj´ uczestniczyç
w serii warsztatów dramy prowadzonych w j´zyku angielskim, której efektem koƒcowym by∏y dwa przedstawienia prezentujàce zabawne sytuacje,
z którymi mo˝emy si´ spotkaç na lotnisku i w restauracji. Podczas obu wystàpieƒ piàtoklasiÊci mieli za zadanie
wcieliç si´ w powierzone im role: rozmawiali
z kelnerem, zamawiali potrawy z karty daƒ, p∏acili za swoje zamówienia, wykonywali czynnoÊci

REKL AMA

zwiàzane z odprawà paszportowà i przewo˝eniem baga˝u.
W podobny sposób na lekcjach j´zyka polskiego uczniowie klas piàtych mogli poznaç bogów
olimpijskich. Ka˝dy z nich przebiera∏ si´ za wyznaczonà postaç, opowiada∏ o sobie, swoich
zdolnoÊciach i przygodach, popijajàc ambrozj´
podczas olimpijskiej uczty zorganizowanej nie
gdzie indziej, tylko w klasie. SzóstoklasiÊci natomiast lubià wchodziç w role Êwiadków, adwokatów i s´dziów podczas omawiania szkolnych lektur. Niejeden bohater zosta∏ ju˝ w ten sposób
ukarany za swoje literackie przewinienia lub
uniewinniony.
Dzi´ki wykorzystywanej w szkole dramie
uczniowie wzbogacajà swoje s∏ownictwo w obszarze j´zyka polskiego i angielskiego. W niecodzienny sposób dzielà si´ swojà wiedzà i prezentujà zdobyte umiej´tnoÊci. Ponadto odkrywajà
tajniki komunikacji niewerbalnej, doskonalà
swojà mimik´ i zdolnoÊç operowania cia∏em,
a co najwa˝niejsze, nie nudzà si´, bo wchodzenie w role i naÊladowanie doros∏ych jest dla nich
dobrà zabawà.
Agnieszka Szpond-Franczyk
Piotr Szostak
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W SP 353 dêwi´kowo i fotograficznie
Nagrania do s∏uchania
Nasz projekt pt. „Nagrania do s∏uchania” realizowany przy wspó∏pracy z Dzielnicowym Biurem Finansów OÊwiaty Weso∏a m.st. Warszawy,
który dosta∏ ubieg∏orocznà nominacj´ do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, doczeka∏ si´ wydania w∏asnego audiobooka z nagraniami wierszy Jana Brzechwy w interpretacji
uczniów SP 353. Ka˝dy uczeƒ uczestniczàcy
w przedsi´wzi´ciu otrzyma∏ egzemplarz takiej
p∏yty, na której znalaz∏y si´ nie tylko wiersze
czytane przez dzieci, ale równie˝ „Humor szkol-

ny” i kilka piosenek – w tym hymn SP 353. Nasz
audiobook sta∏ si´ ogólnodost´pny, bowiem
mo˝na go wypo˝yczyç z biblioteki szkolnej i zaznajomiç si´ z twórczoÊcià Jana Brzechwy. Pod
koniec tego roku planujemy wydaç podobnà
p∏yt´, tym razem z nagraniami Juliana Tuwima
oraz kilkoma s∏uchowiskami. Ponadto w maju
zaczniemy nasz autorski projekt pt. „Kulturalna
koszulka na kulturalny dzieƒ”. B´dzie on polega∏
na tym, ˝e nauczyciel ka˝dego dnia przyjdzie do

klasy w koszulce, na której zamieszczone b´dà ró˝ne has∏a. Nadruki na
T-shirtach b´dà dotyczy∏y ortografii,
patriotyzmu, edukacji zdrowotnej,
gramatyki, hase∏ i myÊli przewodnich,
a tak˝e j´zyka angielskiego. B´dzie to
bezpoÊredni zwrot do ucznia, aby
w sposób naturalny zaaran˝owaç pogadank´ w klasie, utrwaliç poznane
ju˝ wczeÊniej treÊci, rozbudzajàc przy
tym zainteresowania najm∏odszych.
Zobaczymy, jak „Kulturalne koszulki”
sprawdzà si´ w praktyce. Byç mo˝e
w przysz∏oÊci zaprojektujemy ich wi´cej. Wspólne dokonania b´dzie mo˝na na bie˝àco Êledziç na naszej stronie internetowej, na którà serdecznie zapraszamy:
www.nagraniadosluchania.pl.
Warsztaty fotograficzne
W dniach 12 i 13 kwietnia 2016 roku uczniowie klas szóstych uczestniczyli w niecodziennym przedsi´wzi´ciu. Do szko∏y zawitali paƒstwo Marzena i Maurycy Âmierzchalscy wraz ze
swojà ekipà, by poprowadziç nietypowe warsztaty fotograficzne pt. „Weso∏a Szko∏a Odkrywców”. Ka˝da klasa dosta∏a inny temat przewodni, zwiàzany z jednym z wielkich odkrywców.
Zadaniem uczniów z poszczególnych klas by∏o
przygotowanie scenografii do zdj´cia klasowego, a w dniu nast´pnym przebranie si´ do zdj´cia portretowego. Klasa VIa za patrona dosta∏a
Alberta Einsteina. Wyobraêcie sobie ca∏à klas´
przebranà za tego genialnego uczonego! Klasie
VIb przewodzi∏ nasz ubieg∏oroczny patron Mi-

ko∏aj Kopernik. Klasa VIc wylosowa∏a tegorocznego patrona, czyli Krzysztofa Kolumba, a klasie VId przypad∏a w udziale nasza noblistka
Maria Sk∏odowska-Curie. Zabawy przy szykowaniu scenografii i indywidualnych przebraƒ
by∏o co niemiara. Uczniowie wraz z wychowawcami stan´li na wysokoÊci zadania. Zdj´cia, które powsta∏y w efekcie koƒcowym, sà
wed∏ug nas rewelacyjne! Uczniowie, bioràc
udzia∏ w warsztatach i obserwujàc prac´ ekipy
fotografów, uÊwiadomili sobie, jaka to ci´˝ka
praca i ˝e czasem trzeba wielu uj´ç, by efekt
koƒcowy by∏ zadowalajàcy. A czy jest? Mo˝ecie
Paƒstwo sami oceniç, odwiedzajàc stron´ internetowà naszej szko∏y.
¸ukasz Trawczyƒski
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Joanna Sonnenberg
koordynator projektu „Weso∏a Szko∏a Odkrywców”

Edukacja przez szachy
w Szkole Podstawowej nr 174 z oddzia∏ami integraycjnymi
„Edukacja przez Szachy
w Szkole” to projekt ogólnopolski, który realizowany jest ju˝
trzeci rok w Szkole Podstawowej
nr 174. Na zaj´ciach uczymy si´ prawid∏owych ruchów figur i pionów,
debiutów, gry Êrodkowej i koƒcówek oraz przygotowujemy si´ do gry w turniejach szachowych. Ta
królewska gra rozwija i çwiczy wyobraêni´ przestrzennà dziecka, uczy logicznego myÊlenia wed∏ug
torów przyczynowo-skutkowych, analizowania sytuacji i wyciàgania wniosków, uczy skutecznego
dzia∏ania nawet w trudnej sytuacji, zdrowej rywalizacji i szacunku wobec przeciwnika, a tak˝e odpo-

wiedzialnoÊci i ponoszenia konsekwencji w∏asnych decyzji. Na turniejach szachowych dziecko uczy si´ radziç sobie ze stresem i pora˝kà
oraz poznaje innych graczy. Gra
w szachy rozwija opanowanie,
koncentracj´, cierpliwoÊç, wytrwa∏oÊç i odwag´.
W ramach projektu ju˝ w czerwcu jedziemy
z goÊcinnà wizytà do Szko∏y Podstawowej w Osinie na towarzyski turniej szachowy. OczywiÊcie
oprócz gry zwiedzimy Kazimierz Dolny, przep∏yniemy promem i odwiedzimy Janowiec, a tak˝e Magiczne Ogrody. Warto pami´taç, ˝e oprócz wszystkich walorów edukacyjnych i wychowawczych

szachy sà równie˝ ciekawà grà, rozrywkà, Êwietnà
zabawà i mogà staç si´ dla naszych pociech pasjà
i sposobem na ˝ycie.
Monika D´bicka
koordynator i realizator projektu
wychowawca klasy III
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W Bu∏haku si´ dzieje, czyli o edukacyjnych projektach ekonomicznych
Tradycyjne formy kszta∏cenia to ju˝ sztampa!
U nas w Pierwszym Spo∏ecznym Liceum im. Emanuela Bu∏haka w Warszawie-Weso∏ej stawiamy
na innowacyjne metody zdobywania kompetencji uczniowskich. Rozwijamy zdolnoÊci naszych
uczniów w myÊl zasady „learning by doing”.
Lekcje podstaw przedsi´biorczoÊci nie muszà
byç nudne! M∏odzie˝y w naszej szkole proponujemy na nich poszerzanie wiedzy ekonomicznej
oraz nabywanie sprawnoÊci w tym obszarze
w programie edukacji finansowej „Moje finanse”. To nowoczesne narz´dzie dydaktyczne jest
zorientowane na modelowanie umiej´tnoÊci
efektywnego zarzàdzania finansowego w kilku
obszarach: Êwiat finansów (instytucje rynku finansowego czy system bankowy w Polsce), polubiç banki (kredyty), inwestycje w przysz∏oÊç

(fundusze emerytalne), mój bud˝et (m.in. tworzenie osobistego bud˝etu i zarzàdzanie nim),
bezpieczne finanse (np. zapisy prawne, e-bankowoÊç etc.). We wspomaganiu rozwoju w ww.
obszarach pomocne sà interaktywne materia∏y
dydaktyczne, znajdujàce si´ na platformie edukacyjnej (sà one skierowane zarówno do ucznia,
jak i nauczyciela).
Du˝à popularnoÊcià wÊród naszych licealistów
cieszy si´ tak˝e program edukacyjny „Zarzàdzanie firmà”. Jest to komputerowa symulacja procesów gospodarczych, polegajàca na podejmowaniu jak najbardziej trafnych decyzji o takim
charakterze. Dzi´ki tej zespo∏owej grze uczeƒ ma
szans´ na zdobycie umiej´tnoÊci spo∏ecznych,
a mianowicie podejmowanie strategicznych decyzji firmowych zale˝y od wszystkich cz∏onków

danego zespo∏u. Kszta∏cimy wi´c te˝ kompetencje negocjacji, argumentacji oraz zdrowej rywalizacji pomi´dzy dzia∏ajàcymi firmami, a ponadto: analizy dokumentów prawnych, interpretacji
sytuacji finansowo-rynkowych itp. Decyzje podejmowane sà na kilku p∏aszczyznach (wielkoÊci
produkcji, ceny, marketingu, inwestycji, badaƒ
i rozwoju).
Powy˝sze propozycje dla m∏odzie˝y Bu∏haka
uczà jà samodzielnoÊci, pomagajàc wejÊç w doros∏y Êwiat szeroko poj´tych finansów. Takie
dzia∏ania sà nieocenione w kszta∏ceniu „ju˝ za
chwil´” doros∏ych obywateli. Rozwijaj si´ z nami
i przyjdê do Bu∏haka!

Wieloletnià tradycjà Gimnazjum nr 119 jest organizacja wycieczek „Szlakiem tolerancji religijnej”,
podczas których m∏odzie˝ odwiedza ró˝ne miejsca kultu i zapoznaje si´ ze specyfikà innych wyznaƒ.
Efektem tych doÊwiadczeƒ sà ciekawe spostrze˝enia i przemyÊlenia. Zapraszamy Paƒstwa do lektury
jednej z prac powsta∏ych po tegorocznym wyjeêdzie.

imam podczas swych ujmujàcych opowieÊci za
ka˝dym razem po wymienieniu imienia matki Jezusa dodaje „pokój z nià”. Widaç, ˝e wyznawcy
islamu sà z nià zwiàzani prawie tak samo jak z Allahem. Imam w koƒcu przechodzi do jednej z najbardziej nurtujàcych nas spraw – czyli kobiet.
Opowiada wiele o szacunku wobec tej p∏ci, co
ka˝dy przyjmuje doÊç sceptycznie, nawet ja. Co
ciekawe, wyjaÊnia te˝ powód, dla którego burki
sà niezb´dne w codziennym ubiorze ka˝dej
z nich. Chodzi o spraw´ kuszenia. Muzu∏manin
musi pozostaç czysty. Imam uÊmiecha si´ lekko
i dodaje: „Do Êlubu nie mo˝emy kobiety nawet
dotknàç”. W sali roznosi si´ szmer. Ma∏o kto
o tym wiedzia∏. „Zapewne niewielu z was ma poj´cie, dlaczego równie˝ w∏osy kobiety muszà
mieç zakryte. Macie przecie˝ takie pi´kne kosmyki” – znów rzuca ˝yczliwy uÊmiech. „Otó˝ w islamie jest to symbol erotyczny. Tak samo burki muszà byç luêne, nie mogà podkreÊlaç kszta∏tów ani
przylegaç do cia∏a”. Trudno wyobraziç sobie, ˝e
z takimi zasadami muzu∏manie muszà ˝yç na co
dzieƒ. Dla nich jest to normalne, ale nam, chrzeÊcijanom lub te˝ ateistom, ci´˝ko wyobraziç sobie
podobny rygor. Bo tak to mo˝na nazwaç. Wyobraêmy sobie te wszystkie pary okazujàce sobie
uczucia, idàce za r´k´, czy obejmujàce si´ w parku. I nagle to wszystko znika. Zakaz dotyku a˝ do
Êlubu. Trzeba przyznaç, ˝e to spore wyrzeczenie.
Bo jak inaczej okazywaç sobie uczucia?
Nie powinniÊmy szufladkowaç wyznawców
islamu. Nawet jeÊli kojarzà nam si´ z zamachami
terrorystycznymi czy czymkolwiek innym, pami´tajmy, jak poÊwi´cajà si´ swojej religii, jak rezygnujà z okazywania uczuç drugiej po∏ówce, z pokazywania pi´knych, opadajàcych na ramiona
w∏osów, zak∏adania kostiumów kàpielowych czy
krótkich szortów latem. Jak wreszcie pi´ç razy
dziennie, nawet w Êrodku nocy modlà si´, aby
oddaç czeÊç swojemu Bogu. Nauczmy si´ tolerancji religijnej i zanim wypowiemy si´ o jakimkolwiek wyznaniu, najpierw nieco si´
o nim dowiedzmy. Imam z pewnoÊcià niejednemu otworzy∏ oczy...

Nauczyciele Gimnazjum nr 119

Islam – co to za wyznanie?
Kiedy ktoÊ us∏yszy s∏owo „Allah”, „meczet” lub
„muzu∏manin”, natychmiast si´ denerwuje. Dlaczego? Wszystkiemu winne sà wydarzenia ostatnich miesi´cy, o których ka˝dy nie tylko wie, ale
i mówi. I w wi´kszoÊci nie sà to pob∏a˝liwe s∏owa. Owszem, zdarzajà si´ i tacy, co mówià „nie
generalizujmy”, „nie twórzmy stereotypów”, ale
ka˝dy przyzna, ˝e tematyka dotyczàca islamu
wywo∏uje kontrowersje. Czy s∏usznie?
Siedz´ na sad˝d˝adzie – dywanie, na którym
ka˝dy muzu∏manin modli si´ do swojego Boga,
Allaha. Nos dra˝ni mi jakiÊ specyficzny zapach.
Rozglàdam si´ po pomieszczeniu urzàdzonym
bardzo skromnie; nie jest to bowiem meczet, tylko sala modlitewna. Klimat zdecydowanie mi si´
udziela; nerwowo spoglàdam na zawieszonà na
Êcianie tablic´. Pokazuje ona nie tylko obecnà
godzin´, ale i czas na salat, czyli czas modlitwy,

którà muzu∏manin odmawia pi´ç razy dziennie,
o ró˝nych porach dnia i nocy. Imam nieco si´
spóênia, ale na mi´kkim dywanie jest mi doÊç
wygodnie. Wpatruj´ si´ w tablic´, próbujàc rozszyfrowaç ciàg nic dla mnie nieznaczàcych
szlaczków, które dla Arabów sà alfabetem.
Nagle daje si´ s∏yszeç cichy odg∏os kroków;
m´˝czyzna nadchodzi. Wyglàda zupe∏nie tak, jak
si´ spodziewa∏am: ciemna broda, màdre oczy
i Êniada skóra pokryta odrobinà zmarszczek. Ma
na sobie luênà szat´ w kolorze oliwki. Si´ga mu
ona a˝ do kostek, widaç tylko skarpetki w podobnym kolorze. OczywiÊcie nie nosi butów. Posy∏a wszystkim zebranym uÊmiech i przedstawia
si´. Nie jestem w stanie nawet powtórzyç jego
imienia, ale brzmi tak jak brzmieç powinno – egzotycznie. M´˝czyzna mieszka w Polsce od dwudziestu lat, jednak nieco ∏amanà polszczyznà
zaczyna swojà opoREKL AMA
wieÊç o religii równie
w dzisiejszych czaPRYWATNY GABINET LEKARSKI
sach niezrozumia∏ej,
co fascynujàcej.
Islam wcale nie jest
taki, za jaki go uwa˝amy. Przede wszystkim
Lekarz chorób wewn´trznych
muzu∏manie modlà
Specjalista medycyny rodzinnej
si´ do tego samego
Boga, co my, tylko naBadania do prawa jazdy, do pracy
zywajà go Allahem.
na stanowiskach bez szkodliwoÊci
Mo˝e zdziwi Ci´, drogi Czytelniku, ˝e mu05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19
zu∏manie
wierzà
w
Abrahama,
a
tak˝e
zapisy tel.
Maryj´. Na potwierdzenie mych s∏ów

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

603-373-968
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Natalia Grabska
nauczycielka Gimnazjum i Liceum Bu∏haka

Dominika Horaczy, kl. IIg
Nr 180 / Maj 2016
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Wycieczka do NadleÊnictwa Drewnica
Od pewnego czasu przyroda zwiastowa∏a, ˝e wiosna zbli˝a
si´ wielkimi krokami. Wraz z jej nadejÊciem, 5 kwietnia, najstarsze grupy z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” wybra∏y si´ na wycieczk´ do NadleÊnictwa
Drewnica w Zàbkach.

Kontynuacjà Âcie˝ki Edukacyjnej by∏a lekcja multimedialna przeprowadzona w budynku NadleÊnictwa. Dzieci mog∏y
rozwijaç swojà spostrzegawczoÊç s∏uchowà poprzez uczestnictwo w „leÊnym koncercie”. W sali zosta∏a zaprezentowana tablica z odg∏osami zwierzàt. Wszyscy z zainteresowa-

niem s∏uchali dêwi´ków wydawanych przez ró˝ne zwierz´ta
leÊne oraz zapoznali si´ z ich wyglàdem i charakterystycznymi zachowaniami. Przedszkolaki podziwia∏y mi´dzy innymi
pieƒ nadgryziony przez bobry oraz fragmenty rogów i poro˝a, mog∏y te˝ ich dotknàç. Dzieci by∏y równie˝ zach´cane do
szanowania przyrody i dbania o las poprzez film edukacyjny,
który mog∏y obejrzeç podczas spotkania z panià leÊnik.
Wycieczka zakoƒczy∏a si´ ogniskiem z kie∏baskami, które
wszyscy zjedli z wielkim apetytem.
Nasze przedszkolaki poznajà przyrod´ nie tylko w czasie
zaj´ç wychowawczo-dydaktycznych w sali, ale tak˝e obserwujàc naturalny ekosystem roÊlin i zwierzàt. Wzbogacajà
swoje wiadomoÊci, patrzàc na otaczajàcy je Êwiat, s∏uchajàc i dotykajàc go.
Marta Piotrowska, Anna Podstawka
nauczycielki Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Iwona Bzd´ga – lekarz stomatologii ogólnej
dr n. med. Wojciech Bzd´ga

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 20.05.2016 i 17.06.2016

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Nasza „ma∏a wyprawa” rozpocz´∏a si´ spacerem Âcie˝kà
Edukacji LeÊnej, którego celem by∏o obserwowanie zmian zachodzàcych w przyrodzie wiosnà oraz poznanie prawid∏owych
zachowaƒ w lesie. Dzieci mia∏y mo˝liwoÊç zaobserwowaç wybrane gatunki roÊlin oraz ptaki w ich naturalnym Êrodowisku.
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Ekologicznie, przyrodniczo i nie tylko… w SP173
Wiosnà wpadajà nam do g∏owy niesamowite pomys∏y. ZagoÊci∏y u nas na zaj´ciach jajka w najprzeró˝niejszej postaci.
By∏y jaja strusia, przepiórki, kacze, g´sie
i jaja perliczki. Naprawd´ by∏y prawdziwe
dzi´ki uprzejmoÊci pani Magdy, która je dla
nas przywioz∏a.
BawiliÊmy si´ nimi – oczywiÊcie bardzo
ostro˝nie. Uk∏adaliÊmy jajka wed∏ug wielkoÊci, rozpoznawaliÊmy, od kogo pochodzà, opisywaliÊmy je i sprawdzaliÊmy,
czym si´ ró˝nià. Na koniec jaja zosta∏y komisyjnie rozbite, a my obserwowaliÊmy
ró˝nice w budowie i kolorze ˝ó∏tka i bia∏ka. By∏o bardzo fajnie, bo mogliÊmy je zbadaç dotykiem i w´chem, a tak˝e zaobserwowaç konsystencj´ bia∏ka i zobaczyç, czym si´ ró˝nià. Niestety jaja strusia nie uda∏o nam si´ rozbiç, niemniej
jednak próby „wysiadywania” by∏y. StwierdziliÊmy zgodnie, ˝e lubimy jajka i ch´tnie b´dziemy
je jeÊç w ka˝dej postaci.
Dziewczynki z klas 0abc wzi´∏y udzia∏ w dzielnicowym przeglàdzie „Artystyczna Weso∏a”.
Wyst´p by∏ bardzo udany. Ma∏e artystki w oryginalnych strojach z powodzeniem zaprezentowa-

Nie musisz byç lekarzem, by ratowaç
˝ycie!! Zapraszamy!

∏y taniec Êredniowieczny. Taniec podoba∏ si´ i jury przeglàdu przyzna∏o im II miejsce.
Wszyscy jesteÊmy dumni z sukcesu naszej najm∏odszej delegacji.
Klasa trzecia realizowa∏a program „Warszawska Energia”. Fina∏ programu odby∏ si´ w MDK
na ¸azienkowskiej. By∏ to turniej planszowych
gier ekologicznych, które dzieci uczestniczàce
w programie równie˝ wykona∏y i prezentowa∏y.
By∏a Êwietna zabawa, upominki i s∏odki pocz´stunek. PrzywieêliÊmy dyplom mistrzów eko-gier
planszowych.

Modelowy angielski „Pod D´bami”
Rozporzàdzenie Ministra Edukacji z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego na∏o˝y∏o na przedszkola
jedenasty cel: pos∏ugiwanie si´ przez dzieci j´zykiem obcym nowo˝ytnym. Przedszkolaki majà os∏uchiwaç si´ z j´zykiem obcym, a uczàcy powinni budowaç pozytywnà motywacj´ do nauki j´zyków.
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spo∏ecznych i Szkoleƒ zorganizowa∏o w roku
szkolnym 2015/16 Pilota˝owy Warszawski Model
Nauczania J´zyka Obcego w Wychowaniu Przedszkolnym. WCIES zaprosi∏ do modelu placówki
przedszkolne, które z sukcesem realizujà edukacj´
obcoj´zycznà dzieci. Celem comiesi´cznych spotkaƒ
jest m.in. wypracowanie metod nauczania j´zyka
obcego w przedszkolach. Przedszkole nr 261 „Pod
D´bami” jest jednà z placówek modelowych
i 8 kwietnia do Weso∏ej zawita∏o oko∏o trzydziestu
osób na otwarte zaj´cia z j. angielskiego. „Pod D´bami” goÊci powitali p. Edward K∏os, burmistrz
dzielnicy Weso∏a i p. Ma∏gorzata Riedel, dyrektor
placówki. Zaj´cia z dzieçmi zaprezentowa∏y nauczycielki: p. Agnieszka Stachowiak, p. Anna Sowa
i p. Magdalena Dworzyƒska. Ka˝da z nich jest jedyna w swoim rodzaju i buduje z dzieçmi niezwyk∏à
atmosfer´ podczas zaj´ç z j´zyka.
Pani Agnieszka Stachowiak z 4-letnimi Motylkami podczas lekcji angielskiego dok∏ada do „Magic
box” („magiczne pude∏ko”) malutki przedmiot
– symbol poszerzanego s∏ownictwa. Dzieci wykaza∏y si´ imponujàcà znajomoÊcià nazw zwierzàt
i przedmiotów u˝ytku codziennego – figurek by∏o
oko∏o 30. Jedno z nich spyta∏o, czy b´dà mog∏y na-
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zwaç wszystkie przedmioty z „Magic box”. Pani
Agnieszka odpowiedzia∏a, ˝e umiejà ju˝ bardzo du˝o i te zaj´cia musia∏yby wówczas trwaç kilka godzin... Zaj´cia p. Agnieszki cechowa∏y spokój
i spontaniczne zachowania dzieci.

Pani Anna Sowa zaprosi∏a 5-letnie Jagody na dynamiczny piknik „Let’s have a picnic”, podczas którego zaproponowa∏a ciekawe zabawy çwiczàce
spostrzegawczoÊç, precyzj´ i celnoÊç. Dzieci Êwietnie si´ bawi∏y, rozpoznajàc przez dziurk´ od klucza
obrazki z jedzeniem i nazywajàc je z uwzgl´dnieniem liczby przedmiotów i „koƒcówki”: jedno z nich
krzykn´∏o rozemocjonowane „dwa eggs”. Na zakoƒczenie „pikniku” p. Anna podzieli∏a dzieci na
dru˝yny, które ∏owi∏y w´dkami miniobrazki (przygotowane w∏asnor´cznie przez p. Ani´). Element rywalizacji dzia∏a∏ mobilizujàco – dzieci wspó∏pracowa∏y i pomaga∏y sobie w zrealizowaniu zadania.

W naszej szkole (ul. Trakt Brzeski 18) podczas
Festynu Rodzinnego 27 maja br. b´dzie ambulans
do pobierania krwi. Stajàc si´ honorowym dawcà
krwi, mo˝esz jednoczeÊnie zarejestrowaç si´ jako
potencjalny dawca szpiku koÊci. Na miejscu przed
pobraniem przejdziesz podstawowe badania
(z pobraniem próbki krwi), po których dopiero b´dziesz zakwalifikowany lub nie do oddania krwi.
Kto mo˝e byç dawcà?? Ka˝dy kto: ma 18–65 lat,
wag´ powy˝ej 50 kg i jest osobà ogólnie zdrowà.
Kto nie mo˝e oddaç krwi: http://www.rckik-warszawa.com.pl/kto-nie-mo˝e-oddaç-krwi.html.
Jak przygotowaç si´ do pobrania: dzieƒ wczeÊniej pij du˝o wody (oko∏o 2 litry), wyÊpij si´,
zjedz lekki posi∏ek, ogranicz palenie papierosów,
przyjdê trzeêwy!
Aby akcja si´ odby∏a, szko∏a musi wys∏aç do
RCKiK zg∏oszenie oko∏o 50 ch´tnych osób, dlatego
prosimy o zg∏oszenia na adres: j.denisiuk@gmail.com. Pani Joanna Denisiuk ch´tnie odpowie
równie˝ na wszelkie pytania i wàtpliwoÊci.
Danuta Czarnecka-Jagoda,
Bernadetta Gierczycka

Jako autorka tekstu nie mog´ napisaç o swoich
zaj´ciach, dlatego o komentarz poprosi∏am p. Ann´
Sow´: Ostatnie zaj´cia poprowadzi∏a z 5-latkami
z ˚abek p. Magdalena Dworzyƒska. Przywita∏a si´
optymistycznà piosenkà „Hello”, a potem dzieci
wspólnie z nauczycielkà zataƒczy∏y i zaÊpiewa∏y
energetyczne „The Hokey Pokey Shake”. Przedszkolaki çwiczy∏y nazwy zwierzàt wiejskich, rozwijajàc
spostrzegawczoÊç podczas zabawy „Who
switch places?” (kto zamieni∏ miejsca?).
Ostatnim punktem by∏o wys∏uchanie przez
dzieci angielskiej ksià˝ki pt. „Click, clack,
moo: Cows That Type” („Klik, klak, moo:
Krowy, które piszà”) autorstwa Doreen
Cronin. Nie by∏o to zwyczajne story telling.
Pani Magda dos∏ownie zaczarowa∏a dzieci
(i ca∏à doros∏à publicznoÊç). Interpretacja
przygód zwierzàt w jej wykonaniu to mistrzostwo i mieszanka gry aktorskiej, doskona∏ej angielszczyzny i nie∏atwej umiej´tnoÊci skupienia uwagi dzieci przez d∏ugi
czas. Obserwatorzy byli pe∏ni podziwu
i uznania dla tak wysokich umiej´tnoÊci
pani Magdaleny, która „Pod D´bami” jest nauczycielkà Rybek, a angielskiego uczy tutaj od kilku lat.
To by∏o niezwyk∏e doÊwiadczenie zarówno dla
prowadzàcych zaj´cia, jak i dla wspania∏ych, odwa˝nych i màdrych przedszkolaków tak skupionych
na zaj´ciach, ˝e nie zauwa˝a∏y publicznoÊci. Obserwatorzy mogli podpatrzeç propozycje ciekawych
sposobów prowadzenia zaj´ç w j´zyku nowo˝ytnym, podczas których oprócz realizacji zamierzonego programu dzieci çwiczà pozosta∏e umiej´tnoÊci
wymagane przez ustawodawc´.
Magdalena Dworzyƒska
Nr 180 / Maj 2016
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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.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

◗Potrzebna Pani do prac domowych (bez
gotowania). Praca od zaraz na terenie
os. Stara Mi∏osna. tel. 502 25 48 27.
◗Matematyka ogólniak, równie˝ zakres
rozszerzony. Stara Mi∏osna, tel. 514 371
495.
◗FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiadczony nauczyciel. Kontakt: 606
898 895.
◗Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej
dla uczniów i doros∏ych, cena 50 z∏/60
min. tel. 694 210 279.

DORABIANIE KLUCZY

◗Nauczycielka angielskiego udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego. Szko∏a
podstawowa i gimnazjum. Dojazd do
ucznia. Cena 40 z∏. tel. 733 250 300.

◗Sprzedam zadbany, parterowy, wolnostojàcy dom 288 m na pi´knej dzia∏ce
665m przy ul. Cyklamenowej 10 w Starej Mi∏oÊnie. 885-885-420.

◗Sprzedam mieszkanie w∏asnoÊciowe
42,47m, trzy pokoje z kuchnià i ∏azienkà, I pi´tro – do remontu. Warszawa
– Weso∏a (Zielona) ul. Warszawska 3.
Telefon 660 51 38 54.

◗Niania z du˝ym doÊwiadczeniem i referencjami zaopiekuje si´ ma∏ym dzieckiem od wrzeÊnia w Wawrze lub Starej
Mi∏osnej 510 081 369, wieczorem.

◗REMONTY (ró˝ne) mieszkaƒ (domów)
oraz tarasów (wg najnowszych technologii). tel. 500 43 55 77.

◗Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student. 533-404-404.

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

◗Sprzedam komplet mebli dzieci´cych-m∏odzie˝owych: biurko, rozk∏adana
sofa do spania ze skrzynià na poÊciel,
stojàca szafka. Tel.: 22 773 19 33 /
606 318 044.

◗Z¸OTA RÑCZKA – CoÊ si´ w domu zepsu∏o? • elektryka • drzwi okna meble
• instalacja wodna • RTV komputer
szwankuje. Sprawnie, uprzejmie i TANIO – tel. 663 066 572.

◗Sprzàtanie, pomoc domowa. Spokojna,
kulturalna, odpowiedzialna. Posiadam
referencje. tel. 889 482 516.
Mi´dzyleski Szpital Specjalistyczny
◗M
w Warszawie ul. Bursztynowa 2 zatrudni
osoby do pracy: Sprzàtanie pomieszczeƒ
szpitalnych, ciàgów komunikacyjnych,
holi. Oferujemy: umowa o prac´, pe∏ny
etat, praca zmianowa, ZFÂS. Kontakt:
tel.: 22 47-35-346, 22 47-35-208,
e- mail: kadry@mssw.pl
◗Sprzedam poddasze o powierzchni
29 m2 przy ulicy GoÊciniec. Dobre do
adaptacji na ma∏e mieszkanie, biuro lub
cichà pracowni´. Tel. 667 500 996.

Z¸OTA RÑCZKA

„HORTUS”

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

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

US¸UGI OGRODNICZE

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD I DZIA¸K¢

HYDRAULIK

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

– TANIO I SOLIDNIE –

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

506 173 607

MIEJSCE POSTOJOWE

RATOWNIK P¸YWALNI

W GARA˚U PODZIEMNYM

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

Stara Mi∏osna, ul. Sarenki
SPRZEDA˚ – WYNAJEM
608 415 915 biuro@inspiro.waw.pl

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

Tel. 601 262 086.

160

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

USŁUGI OGRODOWE

tel. 513 148 238

UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO
Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

www.anteny-kamery.pl

www.dogadajciesie.pl

ODKOMARZANIE

RENAULT • CITROEN • PEUGEOT • DACIA

503 065 403

Tel. 22 783 38 38
25
6

tel. 663-677-701

196

MALOWANIE I G¸ADZIE

DRZEWA TRAWNIKI

malowanie r´czne i agregatem,
konkurencyjne ceny, krótkie terminy,
du˝e doÊwiadczenie, nie pijàcy.

• CI¢CIE
• WYCINANIE

3

13
4

DROBNE REMONTY I NAPRAWY,
SPRZÑTANIE STRYCHÓW
I PIWNIC

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR

Tel. 660-769-211

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

BIURA, WSPÓLNOTY OSIEDLA,
PARKINGI

MEBLE NA WYMIAR

790 55 47 46

291

SPRZÑTANIE,
PIEL¢GNACJA ZIELENI

502 162 254

PRACE OGRODNICZE, WYWÓZ ZIELENI

– fachowo i niedrogo

Tel. 695-622-848
36

ROZNOSZENIE ULOTEK
231

tel. 503-759-763

29

SULEJÓWEK, TRAKT BRZESKI 172

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

• ZAK¸ADANIE
• PIEL¢GNACJA

Telefon: 608-636-289
lub 608-538-718

222

260

anteny TV i SAT
■ domofony

245

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

SERWIS FRANCUSKI

■

503 065 403

8

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

- POSIADAM REFERENCJE -

514 731 889

M O N TA ˚ :
kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

www.hortus.waw.pl

US¸UGI OGRODNICZE,
PORZÑDKOWE,
MALOWANIE itp.

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

WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

tel. 691 260 269

13
7

14
8

503 065 403

48

503 150 991

DACHY

SOLIDNIE – TANIO – UCZCIWIE

SPRZEDA˚, MONTA˚

883 466 477

501 14 14 40

268

17
4

tel.: 692 905 352

tel.

22
1

czynne: wt-pt 1200-1800, sob 1000-1400

21
5

ul. Trakt Brzeski 71 (obok Biedronki)

GITARA – NAUKA GRY

288

mieszkaniowych i samochodowych

■

◗Hotelik dla psów Szorstek, Stara Mi∏osna, zapraszamy pieski do pobytu kilkudniowego lub na godziny. Tel. kontaktowy 502 372 779.

251

OG¸OSZENIA DROBNE

27

WESO¸A

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

28

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

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

Nr 180 / Maj 2016

WESO¸A

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

Nr 180 / Maj 2016

