W ES O¸A

Nr

181

Czerwiec
2016 r.
GAZETA BEZP¸ATNA

MIESI¢CZNIK MIESZKA¡CÓW DZIELNICY WESO¸A I OKOLIC

ISSN 2300-0414

PIKNIK WESO¸A 2016
fot. Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

?
e
i
c
Ê
i
l
i
w
a
b
´
i
s
Jak

Koncert zespo∏u Poparzeni Kawà Trzy

Zabytkowy „Ogórek” rusza na Piknik

PublicznoÊç wpatrzona w gwiazdy... na scenie

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kiełbasa podwawelska extra
cena za kilogram
Stół Polski

99

3

1 szt.

39

Promocja obowiązuje do końca czerwca 2016 r. lub do wyczerpania zapasów
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49
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1 szt.

Kukurydza
Bonduelle

Sok Hortex
pomarańczowy

340 g
Bounduelle

1l
Hortex

1,5 l
Coca Cola

500 g
Maspex

29

48

9

1 szt.

99

8

1

1 szt.

1 szt.

Olej
Kujawski

Krem Nutella

1l
Kruszwica

350 g
Ferrero

Makaron Lubella
spaghetti

Coca Cola

18

5

1 szt.

Woda Muszynianka
gazowana, niegazowana
Lody Big Milk
Algida

1,5 l
Muszynianka
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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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Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicach Wawer i Weso∏a
uprzejmie informuje, ˝e w czerwcu dy˝ury dla mieszkaƒców b´dà pe∏nione wed∏ug poni˝szego harmonogramu:
■

■

■

8 czerwca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
15 czerwca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
22 czerwca, 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!

Portret Seniorów Dzielnicy
Weso∏a – dzi´kujemy!
Rada Seniorów wyra˝a serdeczne podzi´kowanie wszystkim, którzy znaleêli czas
i wype∏nili ankiet´ „Portret Seniorów Dzielnicy Weso∏a”, której celem by∏o zebranie
opinii na temat problemów osób starszych
zamieszkujàcych w naszej dzielnicy. Po
opracowaniu ankiety podzielimy si´ wnioskami. Serdecznie Paƒstwu dzi´kujemy.
Dzielnicowa Rada Seniorów

Z prac Rady Dzielnicy
Majowa sesja Rady
odby∏a si´ 19 maja.
Rozpocz´∏a si´ nieco
nietypowo, choç bardzo
sympatycznie. Bowiem
w∏aÊnie w trakcie sesji
zosta∏y wr´czone wyró˝nienia „Cz∏owieka
Roku”. To specjalne nagrody Burmistrza Dzielnicy przyznawane
za wybitne zaanga˝owanie i osiàgni´cia na
polu naszej dzielnicy w dziedzinie sportu,
kultury czy spraw spo∏ecznych. Nie b´d´
powtarza∏ teraz listy laureatów, bo by∏a ona
publikowana w marcowym numerze WS,
wraz z szerszym opisem ich dokonaƒ, b´dàcych podstawà wyró˝nienia.
Kolejnym punktem by∏a informacja o stanie zaawansowania prac nad planami zagospodarowania przestrzennego. Tu pojawi∏a
si´ nie najlepsza informacja dla mieszkaƒców Starej Mi∏osny, dla której plan zagospodarowania przestrzennego by∏ prawie
gotowy ju˝ 7 lat temu i „ugrzàz∏” u marsza∏ka województwa mazowieckiego. Tym razem po ponad roku oczekiwania, Miasto
przegra∏o przed SKO odwo∏anie od negatywnej decyzji marsza∏ka (poprzednio dwukrotnie wygrywa∏o). Obecnie zosta∏o z∏o˝one odwo∏anie do Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego i dalsze losy tego planu
zale˝à do jego rozstrzygni´cia.
Na sesji goÊciliÊmy tak˝e nowà prezes
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej Stara Mi∏osna
p. Ing´ Abgarowicz. Opowiada∏a o organizacji jednostki, problemach z wiekiem wozów bojowych i próbach pozyskania nowszego sprz´tu. Warto podkreÊliç, ˝e w ca∏ym m. st. Warszawie funkcjonujà jedynie
trzy jednostki Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej,

w tym a˝ dwie w Weso∏ej (jedna w Ursusie). Jednostki te sà w∏àczone w krajowy
system ratowniczy, i mimo ˝e s∏u˝àcy
w nich stra˝acy nie sà etatowymi stra˝akami, wielokrotnie z wielkim zaanga˝owaniem uczestniczyli w akcjach ratunkowych
w ca∏ej Warszawie i okolicach.
Nast´pnie rada przyj´∏a informacj´
o wykonaniu bud˝etu za pierwszy kwarta∏
2016 roku oraz przyj´∏a dwa pakiety zmian
w tegorocznym bud˝ecie, m.in. przyjmujàc
dodatkowe Êrodki na realizacj´ II etapu
budowy rolkostrady. Mo˝e ktoÊ si´ b´dzie
dziwi∏, czy nie ma wa˝niejszych wydatków
w Weso∏ej. I zapewne b´dzie mia∏ racj´. To
jednak by∏y specjalne Êrodki z biura sportu, które mo˝na by∏o przeznaczyç albo na
ten cel, albo w ogóle ich nie pozyskaç. Dlatego rada zaopiniowa∏a t´ zmian´ pozytywnie i dzi´ki temu w Weso∏ej powstanie
pierwszy na Mazowszu tego typu obiekt.
Przypomn´, ˝e I etap budowy zosta∏ zrealizowany w roku ubieg∏ym ze Êrodków bud˝etu partycypacyjnego.
W trakcie sesji zosta∏a tak˝e przedstawiona informacja o funkcjonowaniu instytucji oraz organizacji pozarzàdowych prowadzàcych dzia∏alnoÊç z zakresu kultury
i sportu, o zarzàdzaniu gospodarkà wodno-Êciekowà i o utrzymaniu zieleni
w dzielnicy.
Kolejna sesja zosta∏a zapowiedziana na
16 czerwca br., jak zwykle o godz. 14.00 w sali obrad Rady naszego Urz´du. Porzàdek
obrad b´dzie dost´pny na 7 dni przed sesjà.
Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady
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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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Projekt: Nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi
Od 31 maja do 21 czerwca 2016 potrwajà konsultacje spo∏eczne odnoÊnie do propozycji nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie m.st. Warszawy. Swoje uwagi mo˝na zg∏aszaç za pomocà poczty elektronicznej, faksu bàdê bezpoÊrednio w siedzibie Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi m.st. Warszawy.
Powód?
Z roku na rok iloÊç odpadów komunalnych odbieranych na terenie Warszawy systematycznie
roÊnie. W zwiàzku z komunikatami Unii Europejskiej poziom recyklingu i przygotowania do ponownego u˝ycia odpadów komunalnych musi
wynosiç co najmniej 65%, a odpadów opakowaniowych 75%. Normy te muszà zostaç wype∏nione do 1 stycznia 2030 i mimo ˝e data wydaje si´
dosyç odleg∏a, ju˝ w 2018 roku poziom recyklingu w Warszawie b´dzie musia∏ byç na poziomie
30%, tymczasem prognozowany wyniesie jedynie 21%. Obecnie Warszawa mieÊci si´ w nor-

mach unijnych, majàc poziom recyklingu na poziomie 19%, ale wzrost tego wspó∏czynnika o jeden procent rocznie jest zdecydowanie za ma∏y.
Celem nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi majà byç osiàgni´te poziomy recyklingu, co pozwoli stolicy uniknàç kar nak∏adanych przez Uni´ za ∏amanie wytycznych. Ponadto ma powstaç nowa ustawa o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach, a ca∏y system
zostanie przemyÊlany tak, aby uwzgl´dniç dotychczasowe uwagi i skutecznie odbieraç odpady komunalne z nieruchomoÊci.

Nowy system
Wed∏ug proponowanego projektu zostanie
utrzymana dotychczasowa metoda naliczania
op∏aty, czyli od gospodarstwa domowego. Zastosowane jednak majà byç górne limity dla
liczby osób wchodzàcych w sk∏ad gospodarstwa domowego, na przyk∏ad od 3 czy 4 osób,
które majà pozytywnie oddzia∏ywaç na obcià˝enie op∏atà rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych.
Zwi´kszy si´ natomiast ró˝nica mi´dzy stawkami op∏aty przy braku segregacji do minimum
50%. Zamiast zni˝ki op∏aty w przypadku prowadzenia segregacji wprowadzona zostanie mo˝liwoÊç okreÊlania wy˝szej op∏aty przy braku segregacji. W skrócie, promowanie segregacji zowww.wiadomoscisasiedzkie.pl

stanie zamienione na karanie jej braku, a ró˝nica w stawkach b´dzie odpowiednio du˝a, tak
aby nikt nie mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e segregacja si´
po prostu op∏aca. Stawki podstawowe, gdy zadeklarujemy segregacj´, nie ulegnà zmianie.
Pojawi si´ równie˝ nowa frakcja, w nowym
systemie ponownie pojawi si´ papier. Aktualnie
jest on zbierany ∏àcznie z innymi frakcjami
w workach z napisem „segregowane suche”,
ale okazuje si´, ˝e nie poddaje si´ on segregacji
na sortowni. Co ∏atwo by∏o przewidzieç, znoszàc to wydzielenie, papier jest po prostu zanieczyszczony i mokry i w rezultacie tak naprawd´
nie jest ponownie wykorzystywany, tylko spalany. Jest to du˝a strata, bioràc pod
uwag´ fakt, ˝e papier w 2014
roku stanowi∏ prawie jednà
piàtà wszystkich odpadów
komunalnych.
Wprowadzone zostanà
nowe us∏ugi na odbiór odpadów zielonych i wielkogabarytowych – odbiór b´dzie odbywa∏
si´ z terenu nieruchomoÊci na zamówienie, ale b´dzie p∏atny. Taki
zabieg pozwoli miastu zaoszcz´dziç 10% kwoty kosztu odbioru odpadów. Ponadto zapewni pe∏ne dopasowanie odbioru do koniecznoÊci
danej sytuacji, bowiem w nowym systemie odpady zielone b´dà odbierane przez ca∏y rok.
OczywiÊcie pozostawiona zostanie mo˝liwoÊç
oddawania tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
bez dodatkowej op∏aty.
Prawdopodobnie zrezygnuje si´ z systemu
workowego w zabudowie jednorodzinnej na
rzecz pojemników. Ma to u∏atwiç weryfikacj´ segregacji oraz wyeliminowaç rozrywanie worków
przez zwierz´ta. Jak pokazuje doÊwiadczenie
firm sprzàtajàcych, worki nie sprawdzajà si´
w przypadku wydzielonej frakcji „papier i tektura”. Ponadto odpady w pojemnikach mogà byç
d∏u˝ej gromadzone na terenie nieruchomoÊci,
co ma du˝e znaczenie w przypadku dodatkowego wydzielenia – gromadzenie odpadów w pojemnikach rozk∏ada si´ i wyd∏u˝a w czasie.

Warszawski Urzàd na pewno zdaje sobie spraw´ z niezadowolenia cz´Êci mieszkaƒców z pomys∏u nowego systemu, ale na chwil´ obecnà
zmiana modelu oczyszczania miasta wydaje si´
nieunikniona. Mimo tego, ˝e prognozowany
koszt gospodarowania odpadami b´dzie o oko∏o
2% wy˝szy od obecnego, powinien on pozwoliç
spe∏niaç limity poziomów recyklingu i tym samym dostosowaç si´ do panujàcych w Unii Europejskiej regulacji.
Po zakoƒczeniu konsultacji spo∏ecznych
i uwzgl´dnieniu uwag odb´dzie si´ g∏osowanie
nad uchwa∏ami systemowymi i przygotowanie
dokumentacji przetargowej. Je˝eli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Êwiadczenie us∏ug wed∏ug nowych zasad mia∏oby nastàpiç ju˝ od 1 lutego 2017.
Hubert Zieliƒski
REKL AMA

Podsumowanie
Zmieniony system gospodarki odpadami b´dzie wymaga∏ od warszawiaków wprowadzenia stuprocentowej czystoÊci selektywnie zbieranych frakcji, tak aby mog∏y byç one w pe∏ni
poddawane recyklingowi. Dopasowana ma zostaç równie˝ cz´stotliwoÊç odbioru odpadów
do potrzeb nieruchomoÊci w zwiàzku z wydzieleniem dodatkowej frakcji.
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Pozosta∏e 500 metrów rolkostrady
Weso∏a sportem stoi.
Mamy mnóstwo klubów
sportowych, w których
dzieci i m∏odzie˝ trenujà
swoje ulubione dziedziny
sportu. Mamy kluby fitness i si∏ownie, równie˝ si∏ownie plenerowe, gdzie
doroÊli mogà zadbaç
o swojà kondycj´. Wybudowana wzd∏u˝ ul.
1 Praskiego Pu∏ku Êcie˝ka rowerowa cieszy si´
nies∏abnàcym powodzeniem wÊród rowerzystów. A rolkowicze od zesz∏ego roku majà wreszcie swój kawa∏ek rolkostrady. Wybudowany
dzi´ki pieniàdzom z bud˝etu partycypacyjnego
250-metrowy odcinek zapewnia bezpiecznà jazd´ tym, co Êmigaç na rolkach i nartorolkach potrafià, a uczàcym si´ jazdy stwarza komfortowe
warunki do nauki.

Projekt drogi nie obejmowa∏ jednak tylko tego
krótkiego odcinka. Ca∏oÊç projektu to 750 m rolkostrady o szerokoÊci 4 m. Jednak zg∏oszona do
bud˝etu partycypacyjnego na rok 2015 zosta∏a
tylko budowa pierwszego etapu, czyli 250 m
(przypominam – by∏a to kwota 146 tys. z∏). Kolejny etap, zg∏oszony do projektu bud˝etu partycypacyjnego na rok 2016, nie uzyska∏ w g∏osowaniu mieszkaƒców wystarczajàcej liczby g∏osów. Zanosi∏o si´ wi´c na to, ˝e rolkostrada
pozostanie tylko tym krótkim odcinkiem. Jednak
Miasto Warszawa, które od jakiegoÊ czasu bardzo wspiera projekty Êcie˝ek rowerowych, postanowi∏o wspomóc naszà dzielnic´ i przyzna∏o
Êrodki na dokoƒczenie zaprojektowanej ju˝ trasy
rolkowej. 100 tys. z∏ pochodzi ze Êrodków Biura
Sportu i Rekreacji (sà to ju˝ pewne pieniàdze).
Kolejne 200 tys. z∏ pochodziç b´dzie ze Êrodków
miasta – ich przekazanie ma byç przeg∏osowane

na czerwcowej Radzie Miasta. Suma 300 tys. z∏
zapewni dokoƒczenie budowy jeszcze w tym roku, a dok∏adnie, zgodnie z planami Urz´du Dzielnicy – do koƒca sierpnia.
Nasz Urzàd ma równie˝ pewien pomys∏ na
wytyczenie i oznakowanie dojÊcia do Êcie˝ki od
strony ulicy 1 Praskiego Pu∏ku, od ronda Bu∏haka
(przy Urz´dzie Dzielnicy). JeÊli bowiem ktoÊ nie
wie, gdzie rolkostrada si´ znajduje, mo˝e mieç
problem z jej odnalezieniem. A zaczyna si´ w∏aÊnie niedaleko ronda, na wydmie (z ulicy widaç
barierki zabezpieczajàce) i biegnie wzd∏u˝ ulicy
Niemcewicza w kierunku Zielonej, w pewnym
oddaleniu od ulicy.
Towarzystwo Narciarskie Biegówki, inicjator
powstania rolkostrady, zamierza uroczyÊcie
Êwi´towaç otwarcie ca∏ej trasy. W jego imieniu
zapraszam – prawdopodobnie na dzieƒ 3 wrzeÊnia. B´dà ró˝ne atrakcje, równie˝ zawody
w sprincie na nartorolkach.
Anna Ksi´˝opolska

G¸OSUJMY W BUD˚ECIE PARTYCYPACYJNYM 2017!
W dniach 14–24 czerwca odb´dzie si´ g∏osowanie na projekty w ramach realizacji bud˝etu partycypacyjnego. W tym roku w ca∏ej Warszawie mieszkaƒcy mogà wydaç niemal 59 milionów z∏otych, z czego w Wawrze 2 miliony.
Ka˝dy warszawiak – nawet niepe∏noletni
(w przypadku osób niepe∏noletnich potrzebna
b´dzie pisemna zgoda opiekuna prawnego,
najcz´Êciej rodzica) – mo˝e zg∏osiç projekt lub
projekty, które wed∏ug niego powinny byç zrealizowane na terenie danej dzielnicy. Projekty,
które spe∏niajà kryteria, podlegajà g∏osowaniu.
G∏osowaç mo˝e ka˝dy mieszkaniec Warszawy
i g∏os ka˝dego liczy si´ tak samo! O tym, które
projekty zostanà wdro˝one, decydujà liczba
oddanych g∏osów i kwota, którà dzielnica dysponuje w ramach bud˝etu partycypacyjnego.
Zamiast wi´c narzekaç, ˝e samorzàdy êle
dysponujà naszymi wspólnymi pieni´dzmi
– sami decydujmy o tym, na co te nasze pieniàdze wydamy. G¸OSUJMY! Aby wziàç udzia∏

w g∏osowaniu, nie trzeba byç zameldowanym
na terenie miasta, natomiast nie mogà g∏osowaç osoby, które w Warszawie uczà si´ lub
pracujà, ale doje˝d˝ajà tu z okolicznych miejscowoÊci.
G∏os mo˝na oddaç na projekty w jednej
dzielnicy, a tak˝e (jeÊli dzielnica podzielona jest
na obszary) w jednym obszarze w danej dzielnicy. W Wawrze g∏osujemy na dwóch „poziomach” – na projekty ogólnodzielnicowe i projekty w obszarach lokalnych. G∏osujemy na jeden lub wi´cej projektów – byle ich ∏àczny
koszt nie przekracza∏ kwoty, którà dzielnica
bàdê obszar ma do zagospodarowania.
G∏osowaç mo˝emy przez Internet lub osobiÊcie w Urz´dzie Dzielnicy. Osoby chore lub niepe∏nosprawne, dla których oba te sposoby sà
trudne, mogà zg∏osiç wczeÊniej w Urz´dzie
Dzielnicy ch´ç g∏osowania – wówczas dotrze
do nich przedstawiciel Urz´du z kartà do g∏osowania.

Uwaga: jeÊli zag∏osujemy dwa razy, w dwóch
ró˝nych dzielnicach, albo w jednej dzielnicy osobiÊcie i przez Internet, lub jeÊli ∏àczna kwota projektów, na które zag∏osujemy, przekroczy sum´
dost´pnà w bud˝ecie – nasz g∏os b´dzie niewa˝ny (przy g∏osowaniu przez Internet nie pope∏nimy tego b∏´du, poniewa˝ system sam liczy
koszt wybranych przez nas projektów).
Paƒstwa szczególnej uwadze polecamy nasz
projekt „Yes We Can” dotyczàcy edukacji m∏odzie˝y w dziedzinie demokracji i partycypacji
spo∏ecznej.
Tegoroczne has∏o brzmi: „Decydujesz o milionach. Decyduj rozwa˝nie!”. I pod tym si´
podpisujemy ☺.
Zapraszamy do nas. W Grupie KOD Warszawa
Wawer ka˝dy spotyka si´ z mi∏ym przyj´ciem
i szybko si´ zadomawia. Mo˝na do nas trafiç
poprzez: kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Tadeusz Korablin

REKL AMA

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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
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Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych
Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968
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Dzieƒ Sàsiada ju˝ wkrótce
– na Twoim podwórku!
Fina∏ Warszawskiego Dnia Sàsiada zbli˝a si´ wielkimi krokami. Obchody tego wydarzenia
potrwajà od maja do czerwca w ca∏ej Warszawie. Ju˝ prawie 50 sàsiedztw deklaruje swój
udzia∏ i zg∏asza propozycje ró˝nych interesujàcych inicjatyw. Q-Ruch Sàsiedzki ca∏y czas
czeka na zg∏oszenia sàsiedztw, które chcia∏yby do∏àczyç do akcji!

Co mo˝na zorganizowaç?
Czasami brakuje pomys∏u na program czy form´ sàsiedzkiej inicjatywy. Tymczasem istnieje kilka prostych i sprawdzonych sposobów na to, jak
przyjemnie sp´dziç czas z sàsiadami. Najwa˝niejsza zasada: program Dnia Sàsiada powinien byç
ustalony wspólnie z innymi mieszkaƒcami, a nie
byç narzucony przez samego organizatora! W tym
celu warto zrobiç jedno lub dwa spotkania robocze, aby podyskutowaç nad pomys∏ami sàsiadów.
Najcz´Êciej wybieranà opcjà jest wspólny pocz´stunek, grillowanie lub konkurs domowych
wypieków. Wspólny stó∏ to idealny sposób na
prze∏amanie pierwszych lodów i nawiàzanie kontaktu z sàsiadami, z którymi wczeÊniej nie mieliÊmy okazji porozmawiaç. Popularna jest równie˝
organizacja minizawodów sportowych dla osób
w ka˝dym wieku, potaƒcówki czy amatorskiego
koncertu. Gwarantuje to radosnà atmosfer´ i pomaga w otwarciu si´ przed sàsiadami, a tak˝e zaprezentowaniu pasji i umiej´tnoÊci sàsiadów.
Sprawdzonym pomys∏em sà tak˝e gry planszowe

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

i quizy dla starszych i m∏odszych lub wspólne dzia∏ania twórcze, takie jak dekorowanie podwórka
lub stworzenie na nim przestrzeni do cz´stszych
spotkaƒ sàsiedzkich, np. zasadzenie kwiatów.
Od Dnia Sàsiada do dobrego sàsiedztwa
Dzieƒ Sàsiada to nie tylko czas dobrej zabawy,
ale tak˝e moment do dyskusji nad potrzebami
lokalnej spo∏ecznoÊci oraz wymiany pomys∏ów
na gospodarowanie wspólnà przestrzenià. Po
mi∏o wspólnie sp´dzonym czasie przestajemy
czuç si´ anonimowi w sàsiedzkim gronie i zaczynamy mieç poczucie wspólnoty. Zdajemy sobie
spraw´, ˝e mo˝emy liczyç na mieszkaƒców z naszej okolicy, oraz sami stajemy si´ otwarci na ich
problemy i ch´tniej wyciàgamy pomocnà d∏oƒ.
Przestajemy baç si´ mówiç g∏oÊno o naszych pomys∏ach i proponowaç innym wspó∏dzia∏anie
w celu poprawy lub urozmaicenia osiedlowego
˝ycia. Bardzo cz´sto to pojedyncze wydarzenie
staje si´ inspiracjà do efektywnej aktywnoÊci na
rzecz lokalnej wspólnoty.

– Na poczàtku ludzie mo˝e myÊleli, ˝e nikt nie
chce si´ integrowaç i spotykaç – mówi Marta,
która rozkr´ca inicjatywy sàsiedzkie ju˝ trzeci
rok. – Tymczasem okaza∏o si´, ˝e takich osób jest
bardzo wiele. To dodawa∏o odwagi.
Organizacja Dnia Sàsiada nie jest trudna, ale wymaga odwagi, aby otworzyç si´ i zaprosiç sàsiadów
do wspólnego Êwi´towania. Pozytywne efekty akcji
z poprzednich lat jednoznacznie przemawiajà za
tym, ˝e warto próbowaç podjàç to wyzwanie!
Zobacz, kto Êwi´tuje w Twojej okolicy:
www.inicjatywysasiedzkie.pl.
Warszawski Dzieƒ Sàsiada odbywa si´ w ramach projektu „Warszawa Lokalnie” wspó∏finansowanego ze Êrodków m.st. Warszawy.
Aleksandra Szewe∏a / Centrum
Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL

5

WESO¸A

Bud˝et partycypacyjny 2017
Z dniem 31 maja 2016 r.
zakoƒczy∏a si´ weryfikacja zg∏oszonych projektów. Etap ten w ca∏oÊci
odbywa∏ si´ wewnàtrz
urz´du. Sk∏ada∏y si´ na
niego weryfikacja ogólna
i weryfikacja szczegó∏owa.
W tym czasie pracownicy
urz´dów dzielnic oraz jednostek m.st. Warszawy
sprawdzili wszystkie z∏o˝one do bud˝etu partycypacyjnego projekty.
Weryfikacja ogólna zg∏oszonych projektów polega∏a na sprawdzeniu, czy formularz zg∏oszeniowy
zosta∏ z∏o˝ony w terminie, zawiera∏ wszystkie za∏àczniki, a tak˝e czy zosta∏ wype∏niony prawid∏owo.
Projekt, który przeszed∏ pozytywnie weryfikacj´ ogólnà, by∏ nast´pnie poddawany weryfikacji szczegó∏owej. Dokonywa∏ jej urzàd dzielnicy
lub merytoryczna jednostka. Obejmowa∏a ona
mi´dzy innymi: analiz´ technicznych lub technologicznych mo˝liwoÊci realizacji projektu; urealnienie kosztorysu wskazanego w formularzu
zg∏oszeniowym projektu, jak równie˝ analiz´
kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu.
W dzielnicy Weso∏a weryfikacji ogólnej
i szczegó∏owej poddanych zosta∏o 69 zg∏oszonych projektów. Wynik negatywny weryfikacji
otrzyma∏o 11 projektów.

Wszystkie projekty, które przesz∏y
weryfikacj´ szczegó∏owà (niezale˝nie
od wyniku), zosta∏y nast´pnie przekazane Zespo∏owi ds. Bud˝etu Partycypacyjnego, który bardzo dok∏adnie
przeanalizowa∏ wyniki weryfikacji.
Niektóre projekty z wynikiem negatywnym zosta∏y przekazane do ponownej weryfikacji.
Ostatecznie do kolejnego etapu zakwalifikowa∏o si´ 59 projektów. Sà to wy∏àcznie projekty, które przesz∏y weryfikacj´
ogólnà oraz szczegó∏owà z wynikiem pozytywnym oraz zosta∏y uznane za ogólnodost´pne dla
mieszkaƒców.
O kolejnoÊci projektów na listach zadecydowa∏ Zespó∏ ds. Bud˝etu Partycypacyjnego w drodze losowania w dniu 2 czerwca 2016 r.
Nast´pnie w celu promocji projektów poddanych pod g∏osowanie, a tak˝e zach´cenia mieszkaƒców do udzia∏u w etapie g∏osowania na projekty, organizowane b´dà spotkania promocyjne. W naszej dzielnicy takie spotkanie odb´dzie
si´ w trakcie Pikniku Weso∏a 2016, gdzie przez
ca∏y czas trwania imprezy b´dzie otwarte stoisko
poÊwi´cone bud˝etowi partycypacyjnemu.
Od 14 czerwca do 24 czerwca 2016 r. trwaç
b´dzie najwa˝niejszy etap bud˝etu partycypacyjnego, tj. g∏osowanie mieszkaƒców na projek-

ty. G∏osowaç b´dzie mo˝na osobiÊcie
przy u˝yciu karty do g∏osowania
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a lub
w formie elektronicznej. Ka˝dy g∏osujàcy mo˝e g∏osowaç tylko w jednej wybranej przez siebie dzielnicy. Wszystkich zainteresowanych
zasadami g∏osowania odsy∏am na
stron´ m.st. Warszawy poÊwi´conà
bud˝etowi partycypacyjnemu.
Informacja o wynikach g∏osowania, w tym lista projektów rekomendowanych do realizacji, zostanie podana do 15 lipca 2016 r. na stronie internetowej m.st. Warszawy
poÊwi´conej bud˝etowi partycypacyjnemu oraz na stronie internetowej i tablicach og∏oszeniowych Urz´du Dzielnicy Weso∏a.
Zach´cam wszystkich do g∏osowania. To
mieszkaƒcy zadecydujà, które projekty b´dà
realizowane. Bàdêmy aktywni, ka˝dy g∏os
si´ liczy!!
Wi´cej informacji na temat bud˝etu partycypacyjnego, zg∏oszonych projektów, wyników
g∏osowania prosz´ szukaç na stronie Urz´du
Dzielnicy Weso∏a www.wesola.waw.pl lub na
stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Zapraszam równie˝ wszystkich zainteresowanych na naszà stron´ facebook.pl/BPWesola.
Katarzyna Zakrzewska
radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Jasno i bezpieczniej po zachodzie s∏oƒca
Szanowni Mieszkaƒcy,
Zach´cam do aktywnego udzia∏u w g∏osowaniu
na projekty zg∏oszone do
realizacji w ramach bud˝etu partycypacyjnego
w 2017 roku.
Zg∏oszony i promowany
przeze mnie projekt
„OÊwietlenie placu zabaw przy Jeêdzieckiej”
jest propozycjà rozwiàzania poprawiajàcego
bezpieczeƒstwo mieszkaƒców przebywajàcych
na placu po zmroku, a zarazem wyd∏u˝ajàcego

czas korzystania z placu i si∏owni plenerowej
w okresie wiosenno-jesiennym.
Propozycja instalacji lamp z bateriami s∏onecznymi nie wymaga pod∏àczenia do sieci energetycznej.
Taki sposób oÊwietlenia placu zabaw spotka∏ si´
z aprobatà podczas konsultacji spo∏ecznych. Wykorzystanie naturalnych êróde∏ energii jest proekologiczne i znaczàco zmniejsza koszty eksploatacji.
W ostatnich latach projekty zwiàzane z modernizacjà i rozbudowà ogólnodost´pnej przestrzeni
rekreacyjnej na terenie lasu przy ulicy Jeêdzieckiej
spotyka∏y si´ z du˝ym poparciem, ale nie wystarczajàcym, aby zwyci´˝yç w g∏osowaniu.

Du˝a liczba osób korzystajàcych na co dzieƒ
z istniejàcego placu zabaw i si∏owni potwierdza
potrzeb´ dalszego zagospodarowania terenów
zielonych wokó∏. Bud˝et partycypacyjny jest
szansà na przekszta∏cenie tej przestrzeni w miejsce przyjaznego i bezpiecznego relaksu dla najm∏odszych i ich opiekunów, a zarazem tworzenia
pleneru dla aktywnych spotkaƒ mieszkaƒców.
Jeszcze raz serdecznie zach´cam do udzia∏u
w g∏osowaniu i poparcia inicjatyw zg∏aszanych
przez naszych mieszkaƒców.
Arkadiusz Ciupak

REKL AMA

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

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

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

Weso∏a-Stara Mi∏osna, ul. GoÊciniec 154/28

tel. 507 130 389, 500 322 255
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Dobry klimat w aucie,
gdy nadchodzà ciep∏e dni
Uk∏ad klimatyzacji

O co chodzi z ozonowaniem?

Pierwsza klimatyzacja w samochodzie pojawi∏a si´ w latach 30. XX wieku. Od tego czasu uk∏ad klimatyzacji wraz z rozwojem motoryzacji zmieni∏
si´ nie do poznania i teraz s∏u˝y nie tylko do obni˝ania temperatury w samochodzie, lecz tak˝e szybko i skutecznie odparowuje szyby, usuwa z powietrza zanieczyszczenia b´dàce êród∏em alergii oraz pozwala cieszyç si´
zapachem Êwie˝oÊci, bez u˝ycia sztucznych zawieszek zapachowych.

Ozon (O3), czyli tzw. „aktywny tlen”, ma bardzo silne w∏aÊciwoÊci odka˝ajàce. Jest niemal 50 razy skuteczniejszy od chloru. Po zakoƒczeniu ozonowania
wn´trze samochodu jest wolne niemal w 100% od ˝ywych mikroorganizmów,
takich jak bakterie, wirusy, roztocza czy grzyby. Ozon jest gazem i dzi´ki temu
dociera dos∏ownie w ka˝dy zakamarek zarówno uk∏adu klimatyzacji, jak i ca∏ego wn´trza. Prawid∏owo przeprowadzone ozonowanie sprawia, ˝e dzia∏aniu
ozonu poddana jest ca∏a tapicerka ∏àcznie z podsufitkà. Tak wi´c zapachy: st´chlizny, dymu tytoniowego, benzyny, smarów, zapachy pochodzàce z odÊwie˝aczy, zapachy pozosta∏e po zabrudzeniach samochodu, np. wylanych napojach, sà tak˝e usuwane. Z ozonowania powinni równie˝ skorzystaç kierowcy
alergicy, poniewa˝ neutralizuje ono alergeny zawarte w py∏kach kwiatowych.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e ka˝dy rodzaj odgrzybiania powinien byç wykonywany w czystym w Êrodku aucie.

Nagrzany piekarnik
Temperatura wn´trza samochodu pozostawionego na pe∏nym s∏oƒcu mo˝e osiàgnàç nawet 70°C. Dlatego lepiej zaparkowaç samochód nieco dalej
w zacienionym miejscu i przejÊç si´ na piechot´, ni˝ niepotrzebnie nagrzewaç
wn´trze auta. W innym przypadku dobrym rozwiàzaniem jest stosowanie
specjalnych mat odbijajàcych promienie s∏oneczne umieszczanych na przedniej szybie od wewn´trznej strony pojazdu. Dzi´ki aluminiowej pow∏oce
wn´trze pojazdu nagrzewa si´ w znacznie mniejszym stopniu. Warto równie˝
pami´taç, aby nie zostawiaç w samochodzie ˝adnych ∏atwo topliwych materia∏ów, bo póêniejsze wyczyszczenie tapicerki mo˝e okazaç si´ niemo˝liwe.

Odpowiednie ch∏odzenie to podstawa
Je˝eli samochód sta∏ przez d∏u˝szy czas na s∏oƒcu i nagrza∏ si´ do bardzo
wysokiej temperatury, kierowca powinien otworzyç drzwi (najlepiej
wszystkie) i poczekaç, a˝ goràce powietrze samoczynnie zostanie usuni´te
z kabiny auta. Po takim zabiegu uk∏ad klimatyzacji b´dzie mia∏ znacznie
mniej pracy, co wià˝e si´ równie˝ z mniejszym zu˝yciem paliwa. Po wejÊciu
do auta w∏àczyç klimatyzacj´ na mo˝liwie niskà temperatur´, strumieƒ powietrza z nawiewu nale˝y skierowaç na szyby, dzi´ki temu zapewniony zostanie najwi´kszy ruch powietrza w kabinie. Po osiàgni´ciu odpowiedniej
temperatury w aucie mo˝na zmieniç kierunek nawiewu. Jednak nale˝y unikaç kierowania zimnego strumienia powietrza na rozgrzane cia∏o kierowcy
i pasa˝erów, poniewa˝ mogà si´ oni przezi´biç lub (w najgorszym wypadku) mo˝e dojÊç do pora˝enia nerwów np. twarzy. Wed∏ug badaƒ optymalna temperatura w samochodzie to 20–22°C.

Dobre rady od mechanika dotyczàce
uk∏adu klimatyzacji
Aby zapewniç prawid∏owe funkcjonowanie klimatyzacji, eksperci z firmy
Euromaster Korch mieszczàcej si´ przy ul. Trakt Brzeski 66 podzielili si´ kilkoma praktycznymi wskazówkami na temat utrzymania sprawnej klimatyzacji:
- uruchom klimatyzacj´ w samochodzie raz na kilka dni, przynajmniej na
10 minut (nawet jeÊli nie jest niezb´dna), pozwoli to zachowaç sprawnoÊç kompresora;
- raz na rok skontroluj lub uzupe∏nij iloÊç czynnika ch∏odzàcego w uk∏adzie
klimatyzacji oraz wymieƒ filtr kabinowy.
Profesjonalny serwis sprawdzi równie˝ szczelnoÊç poszczególnych elementów uk∏adu klimatyzacji, czy nie ma wycieków czynnika ch∏odzàcego.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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JeÊli wierzyç prognozom pogody, mieszkaƒców Warszawy czeka równie goràce lato
co w zesz∏ym roku. NadejÊcie wysokich temperatur oznacza cz´stsze korzystanie
z klimatyzacji samochodowej. Ale czy kierowcy wiedzà, jak prawid∏owo jej u˝ywaç?
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III Hipodromowy Cross Biegowy
Imprez biegowych jest w Polsce coraz wi´cej,
niektóre êród∏a podajà, ˝e rocznie ponad 1,5 tys.
Niewiele jest jednak biegów kameralnych, rozgrywanych w malowniczej, leÊnej scenerii i posiadajàcych swój niepowtarzalny klimat. Taki
w∏aÊnie jest Hipodromowy Cross Biegowy
w warszawskiej Weso∏ej. Jego kolejna edycja zostanie rozegrana ju˝ 18 czerwca. Zapisy trwajà!
bieg terenowy rozgrywany
na narciarskiej trasie biegowej
Hipodrom
Termin:
18 czerwca 2016, godz. 10.00
Miejsce:
Warszawa-Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 89 (teren Hipodromu)
Konkurencje: Bieg Przesilenia – 10 km
Bieg Sobótki – 2,5 km
Bieg ˚uków – 0,5 km
Sztafeta Âwi´tojaƒska – 6 km
(dru˝yna 3–4-osobowa)
Nordic Walking
Zapisy:
www.crosswesola.blogspot.com

HCB 2016:

my osobom o dobrym przygotowaniu wytrzyma∏oÊciowym.
Bieg Sobótki
Bieg terenowy na dystansie oko∏o 2,5 km.
Charakterystyka trasy – jak w Biegu Przesilenia.
Bieg przeznaczony jest dla wszystkich ch´tnych
bez wzgl´du na poziom przygotowania sportowego, tak˝e dla osób maszerujàcych z kijami
nordic walking.
Bieg ˚uków
Bieg terenowy na dystansie oko∏o 500 m, dla
dzieci z rocznika 2002 i m∏odszych, rozgrywany
na terenie otwartym z pod∏o˝em trawiastym.
Sztafeta Âwi´tojaƒska
Bieg dru˝yn trzy- lub czteroosobowych, rozgrywany na dwóch oddzielnych p´tlach ró˝nià-

cych si´ d∏ugoÊcià i ukszta∏towaniem terenu.
D∏ugoÊci p´tli: 500 m (∏atwa, p∏aska), 2,5 km
(trudna, z przewy˝szeniami). KolejnoÊç pokonywania p´tli: 500 m; 2,5 km; 2,5 km; 500 m.
Jedyny taki bieg! PrzenieÊ swoje kilogramy!
Hipodromowy Cross Biegowy kolejny ju˝ raz poprowadzi równie˝ klasyfikacj´ dodatkowà „PrzenieÊ
swoje kilogramy”. A w niej zwyci´˝y zawodniczka
lub zawodnik, który uzyska najlepszy rezultat w stosunku do swojej masy cia∏a. W dniu biegu w biurze
zawodów na zawodników startujàcych w biegach
dla doros∏ych b´dà czeka∏y nie tylko pakiety startowe, ale te˝ waga. Ci, którzy zdecydujà si´ na nià
wejÊç, b´dà rywalizowaç i o tytu∏ najszybszego, i tego, który najsprawniej przenosi swoje kilogramy.
Szczegó∏y na www.crosswesola.blogspot.com.
Towarzystwo Narciarskie Biegówki
(www.biegowkiwesola.org)

Program Hipodromowego Crossu Biegowego
sk∏ada si´ z czterech oddzielnych konkurencji:
Bieg Przesilenia
Bieg terenowy na dystansie oko∏o 10 km, rozgrywany na trasie z przewy˝szeniami do 20 m,
po∏o˝onej w lesie (ok. 60%) i terenie otwartym
z pod∏o˝em trawiastym (ok. 40%). Z uwagi na
dystans i wymagajàcy przebieg trasy (znaczne
przewy˝szenia) start w tym biegu rekomenduje-

Seniorze – ruszaj si´!
Ruch to zdrowie, nie mo˝na go zastàpiç
˝adnym lekiem, za to wiele leków mo˝na
zastàpiç gimnastykà.
W maju uruchomi∏am bezp∏atne zaj´cia
w si∏owni plenerowej przy ulicy Warszawskiej. Niestety korzysta∏o z nich zaledwie
kilka osób. åwiczenie na powietrzu jest doskona∏ym dotlenieniem organizmu. Szkoda, ˝e tylko nielicznym chcia∏o si´ wyjÊç
z domu, w∏o˝yç sportowe obuwie i odpowiedni strój i chocia˝ troch´ poçwiczyç. Robimy to przecie˝ dla siebie i dla swojego
serca. Mamy w naszej dzielnicy trzy pi´knie
wyposa˝one si∏ownie plenerowe. Najcz´Êciej stojà puste.

Âwiat nale˝y do sprawnych – powiedzia∏ kiedyÊ
G. B. Shaw i mia∏ racj´.
O sprawnoÊç trzeba jednak dbaç i jà piel´gnowaç i podtrzymywaç.
Szczególnie jest to potrzebne seniorom. A wystarczy jedynie 20 minut
codziennej gimnastyki
i ju˝ poczujemy ró˝nic´.
Zach´cam do spróbowania dobroczynnego wp∏ywu aktywnoÊci fizycznej, przyjdêcie
na nasze kolejne spotkanie na si∏owni plenerowej – w grupie raêniej çwiczyç i ∏atwiej

si´ zmotywowaç! Kolejne bezp∏atne zaj´cia
przy ul. Warszawskiej ju˝ 16 czerwca o godzinie 10.00, zapraszam.
Bo˝ena Borys
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Gimnastyka sportowa
Ka˝dy, kto chce w przysz∏oÊci uprawiaç jakàkolwiek dyscyplin´ sportowà, musi na poczàtku
wszechstronnie przygotowaç swój organizm.
Gimnastyka sportowa jest tà podstawowà szko∏à ruchu dla ka˝dego sportowca. Sama w sobie
jest te˝ pi´knà i bardzo trudnà dyscyplinà sportowà. Uprawianie gimnastyki w m∏odoÊci kszta∏tuje sylwetk´ na ca∏e ˝ycie.
MieliÊmy w Polsce wspania∏ych gimnastyków,
zawodników olimpijskich, jak Leszek Blanik, Helena
Rakoczy, Barbara Eustachiewicz, Natalia Kotówna,
Jerzy Jokiel i wielu innych. Szkoda, ˝e piszemy
o nich w czasie przesz∏ym, bo dzisiejszy polski sport
to g∏ównie gry zespo∏owe i skoki narciarskie. A ta
pi´kna i bardzo widowiskowa dyscyplina olimpijska jest niestety w Polsce ma∏o popularna. Dlatego
ci nieliczni, którzy zajmujà si´ uprawianiem i popularyzacjà gimnastyki, zas∏ugujà na wyró˝nienie.
Jest wprawdzie gimnastyka sportowa w programie
Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y, ale w naszej
dzielnicy tylko Szko∏a Podstawowa nr 172 w Zielonej ma w tej dyscyplinie swojà reprezentacj´.
21 maja w Garwolinie, kolejny ju˝ raz, zosta∏y rozegrane Otwarte Zawody Regionu Mazowsza w gimnastyce sportowej. Startowa∏y w nich
szko∏y z Lublina, Miƒska Mazowieckiego, Garwolina, ¸askarzewa, Radomia i Warszawy.
Z przyjemnoÊcià zawiadamiamy, ˝e Szko∏a Podstawowa nr 172 z Warszawy-Weso∏ej zaj´∏a

∏y Wiktoria Roguska – SP 172, Dobros∏awa CieÊlak-Powa∏owska – SP 172, Barbara Rybarczyk
(nauczanie domowe), Wiktoria Zalewska – SP
353 i Ró˝a Dàbkowska – SP 171.

II miejsce w konkursie dru˝ynowym. W tej dru˝ynie startowa∏y 4 zawodniczki: Maja Pupek,
Aleksandra Twardowska, Marta Roguska
i Weronika Twardowska.
Dodatkowo Maja Pupek w swojej kategorii
wiekowej, czyli dzieci z rocznika 2009, zdoby∏a indywidualnie z∏oty medal w trójboju gimnastycznym. Podobnie Weronika Twardowska (rocznik
2005) te˝ by∏a najlepsza w swoim roczniku i przywioz∏a z∏oty medal. Dyplomami zosta∏y wyró˝nione Marta Roguska i Aleksandra Twardowska,
za zaj´cie VI miejsca w swojej kategorii wiekowej.
Oprócz ww. zawodniczek dzielnic´ reprezentowa-

Mi∏o nam donieÊç, ˝e 8 dziewczynek z SP 172,
reprezentujàcych dzielnic´ Weso∏a na rozegranej
w kwietniu 49 edycji Warszawskiej Olimpiady
M∏odzie˝y, zaj´∏o VI miejsce, pierwsze po szko∏ach sportowych. Zawodniczki przygotowa∏a do
startu trenerka Bo˝ena Borys. By∏y to Maja Pupek, Oliwia Kurman, Ola Twardowska, Kasia
Siembida, Marta Roguska, Basia Podgórska,
Brygida Michalczyk i Weronika Twardowska.
Uprawianie gimnastyki przynosi wielkà radoÊç
i satysfakcj´ z w∏asnej sprawnoÊci. Dziewczynki
uwielbiajà robiç gwiazdy, przewroty, szpagaty,
przejÊcia, rundaki. Ch´tnie popisujà si´ tymi
umiej´tnoÊciami. To sprawia im naprawd´ du˝o
radoÊci. WÊród zawodniczek z naszej dzielnicy
szczególnie wyró˝nia∏y si´ dwie dziewczynki: zaledwie 7-letnia Maja Pupek i 10-letnia Weronika Twardowska. Obie nie tylko uzdolnione, ale
ambitne, wytrwa∏e i pracowite.
Szkoda, ˝e w zawodach w Garwolinie nie mog∏a wziàç udzia∏u pe∏na reprezentacja. W tym samym czasie odbywa∏ si´ konkurs matematyczny.
Okazuje si´, ˝e dobre gimnastyczki mogà te˝ byç
uzdolnione matematycznie, a by∏ to ju˝ czwarty
etap tego konkursu.
Bo˝ena Borys
trener
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...˝eby bardziej uwierzy∏o w siebie! – cz´Êç 2
W poprzednim numerze pisaliÊmy o tym, jak
budowaç w∏aÊciwà samoocen´ u dziecka (nie zani˝onà ani nie zawy˝onà) dzi´ki zastàpieniu pochwa∏ màdrym dowartoÊciowaniem. DziÊ chcemy
si´ skupiç na innych, równie wa˝nych w sprawie
samooceny, elementach naszego zachowania
wobec dziecka i sp´dzania z nim czasu.
Jednym z g∏ównych budulców samooceny
dziecka jest sposób przekazywania mu przez rodziców informacji o tym, ˝e coÊ zrobi∏o êle. Nale˝y unikaç krytykowania, poniewa˝ krytyka niesie
ze sobà dezaprobat´, zw∏aszcza gdy dotyczy samego dziecka (np. gdy mówimy „ty ba∏aganiarzu, leniuchu, gapo”), zamiast odnieÊç si´ do zachowania lub êle wykonanej czynnoÊci. Nie krytykujmy dziecka, bo to uderza w jego poczucie
w∏asnej wartoÊci. Opiszmy to, co si´ nam nie podoba, wyraêmy swój stosunek emocjonalny i poinstruujmy dziecko, czego oczekujemy. „Widz´
porozrzucane klocki i samochody. Z∏oÊci mnie to,
bo nie mog´ pos∏aç ci ∏ó˝ka do spania. Oczekuj´, ˝e wrzucisz klocki do ˝ó∏tego pude∏ka, a samochody postawisz na pó∏ce”. Proponujemy pomoc, jeÊli dziecko tego potrzebuje.
Zamieniajàc krytyk´ na instrukcj´, stosujemy
komunikat „ja... potrzebuj´, oczekuj´, ciesz´ si´,
jestem dumna...”. Dzi´ki komunikatowi „Ja” wy-

raêna jest granica pomi´dzy tym, na co ma
wp∏yw dziecko, a tym, za co odpowiadam ja –
doros∏y. Ja informuj´ o moich uczuciach, oczekiwaniach, jednoczeÊnie w r´kach dziecka pozostawiam odpowiedzialnoÊç za jego poczynania
(oczywiÊcie pomagamy dziecku, wspieramy je
i towarzyszymy mu, pozostawiajàc doÊwiadczenia sprawstwa w jego r´kach).
Wszystko to buduje poczucie wartoÊci naszego dziecka, jeÊli czuje si´ ono bezwarunkowo
kochane. I tutaj psychologia zgadza si´ z tym,
czego uczà nas nasze babcie i prababcie. Gdy
si´gniemy do wspomnieƒ z dzieciƒstwa, to oka˝e si´, ˝e wa˝niejsze z nich to te, w których mama, tata, babcia mieli czas tylko dla nas; nie
spieszàc si´, wys∏uchali, pocieszyli. Mo˝e b´dà
to chwile, gdy z babcià piekliÊmy ciasteczka albo naprawialiÊmy z dziadkiem rower, momenty,
gdy doroÊli nie pouczali, nie pospieszali, za to
okazali zrozumienie, przytulili. Czerpiàc z màdroÊci pokoleƒ, psychologia mówi, ˝e j´zyk,
w jakim nasze dzieci rozumiejà, ˝e sà kochane,
to j´zyk naszego cia∏a. O tym, ˝e kocham ci´
bezwarunkowo, mówi nasze spojrzenie, gest,
uwaga, z jakà s∏uchamy, a tak˝e to, czy mamy
dla dzieci czas i czy czerpiemy przyjemnoÊç z robienia czegoÊ wspólnie.

Rodzic z pozoru doskona∏y
Odpowiedê na pytanie, co to jest rodzina,
wydaje si´ iluzorycznie ∏atwa na poziomie potocznym, lecz kiedy zaczynamy uwzgl´dniaç ró˝ne perspektywy, samo poj´cie rodziny traci swojà jednoznacznoÊç. W przesz∏oÊci rodzina nie zawsze oznacza∏a rodziców i dzieci. Czasami by∏o
to ognisko domowe zrzeszajàce wszystkie osoby
˝yjàce pod jednym dachem. To, co dziÊ nazywa
si´ wi´zià rodzinnà, powsta∏o w wyniku po∏àczenia wielu czynników biologicznych, psychologicznych, spo∏ecznych i ekonomicznych.
W obecnych czasach staramy si´, by wszystko
by∏o profesjonalne, jak najwy˝szej jakoÊci, a rodzic
w tym systemie ma byç przygotowany na ryzyko
niepowodzeƒ wychowawczych, pewny siebie, wyedukowany i wszechstronny. Pojawia si´ coraz
wi´ksza presja, by wiedzieç „wi´cej i lepiej”. Du˝o
czytaç, chodziç na kursy, tak by wreszcie zmieniç
si´ w specjalistów wykwalifikowanych w wychowywaniu dziecka. Nie neguj´ owych postaw – mówi asystent rodziny Krystyna Grzejszczak z OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Warszawa Weso∏a – choç
zwracam uwag´, by w tym gàszczu informacji nie
zgubiç istoty rodzicielstwa, czyli budowania wi´zi

i bycia ze swoim niepowtarzalnym dzieckiem, które ma w∏asne potrzeby, w∏asne tempo rozwoju
i temperament oraz w∏asne tworzàce si´ „ja”.
Nie zmierzamy do budowania wyobra˝enia
o rodzicach doskona∏ych, bo takich po prostu nie
znamy. Dla nas punktem wyjÊciowym b´dzie rodzic Êwiadomy, umiejàcy wyciàgaç wnioski z rodzicielskich pora˝ek. Taki, który stawia granice,
ale pozwala na wolnoÊç, który daje przestrzeƒ do
wyra˝ania ró˝nych emocji, zarówno tych przyjemnych, jak i tych trudniejszych. Emocji zarezerwowanych dla „zwyk∏ych ludzi”, którzy mogà si´ posprzeczaç i zez∏oÊciç na siebie, bez obawy o zniszczenie dobrych relacji. Bo oprócz z∏oÊci jest te˝ ta
druga strona – mi∏oÊç, troska i zaanga˝owanie.
Niebywa∏y wp∏yw na rozwój dziecka ma obecnoÊç
spokojnych, stabilnych i dost´pnych emocjonalnie
rodziców. Takich, którzy majà swoje ograniczenia,
widzà je i akceptujà. Rodziców, którzy potrafià zadbaç o siebie i o swoje potrzeby. Pokazujà dziecku,
˝e ka˝dy cz∏onek rodziny potrzebuje czasu i przestrzeni dla siebie, uczà, ˝e nie jest samo na Êwiecie.
Dajà mu pole do kszta∏cenia samodzielnoÊci, doÊwiadczania w∏asnej odr´bnoÊci i realizacji potrzeb.

Dziecko czuje si´ kochane, jeÊli bliscy cz´sto
nawiàzujà z nim kontakt wzrokowy i przerywajà
inne czynnoÊci (czasem wystarczy kilka minut,
czasem kilkadziesiàt sekund), ˝eby z pe∏nà uwagà obejrzeç rysunek, wys∏uchaç relacji ze szko∏y.
Kolejny komunikat w j´zyku mi∏oÊci wysy∏amy,
dbajàc o cz´sty, ciep∏y, bliski kontakt fizyczny.
W j´zyku cia∏a dzieci doÊwiadczajà wtedy bliskoÊci i poczucia bezpieczeƒstwa. Pami´tajmy o tym,
˝e taka bliskoÊç potrzebna jest naszym pociechom na co dzieƒ, a nie tylko od Êwi´ta. Równie
istotne jest, aby systematycznie sp´dzaç z dzieckiem czas – sam na sam, na czynnoÊciach, które
rodzicowi i dziecku sprawiajà przyjemnoÊç (ma
to byç czas bez komputera, telewizora, elektronicznych gier). To b´dà te bezcenne wspomnienia, które zbudujà wi´ê, bliskoÊç, poczucie bezpieczeƒstwa w naszej relacji z dzieckiem. Bezwarunkowa mi∏oÊç przejawia si´ te˝ w zdrowej
dyscyplinie, która nie jest tematem tego artyku∏u.
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”.
Rodzic Êwiadomy to nie ten, który podejmuje
próby kreowania w∏asnej pociechy wed∏ug jakiegoÊ scenariusza czy przepisu, ale ten, który patrzy
na dziecko jak na kompletnà istot´ ludzkà, którà
chce poznaç. Podà˝a za nim, daje odpowiednie
wsparcie, szuka jego mocnych i s∏abych stron, by
w przysz∏oÊci umia∏o wyciàgaç wnioski z b∏´dów
i pora˝ek, by mierzy∏o si´ ze swymi s∏aboÊciami.
Postawa Êwiadomego rodzicielstwa nie pozwala na stagnacj´, motywuje do poszukiwania
pomocy, do samodoskonalenia i pog∏´biania
wiedzy. Aby sprostaç tym dà˝eniom i oczekiwaniom, OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej posiada
w swych szeregach kompetentnych pracowników socjalnych i asystenta rodziny systematycznie podnoszàcych swoje kwalifikacje. Oferuje,
w porozumieniu m.in. z Fundacjà Dzieci Niczyje
czy Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdzia∏ania
Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, aktywny
proces edukacyjny dla rodzin dà˝àcych do zdobywania umiej´tnoÊci i przezwyci´˝ania kryzysów
nie tylko wychowawczych. Rodziny mogà równie˝ korzystaç z bezp∏atnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej w Punkcie
Informacyjno-Konsultacyjnym mieszczàcym si´
w siedzibie OÊrodka.
OPS Weso∏a
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Us∏ugi hydrauliczne
- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe
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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
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Czerwiec w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Drugi tydzieƒ czerwca zaczynamy od propozycji dla dzieci. W dniu 10 czerwca o godz. 11.50
odb´dzie si´ koncert Filharmonii Narodowej pt.
„W krainie Ma∏ego Ksi´cia”. Tym razem wprowadzimy ma∏ych s∏uchaczy w Êwiat francuskiej kultury poprzez bajki, baÊnie, popularne historie
i intrygujàce opowieÊci. Ten sam koncert odb´dzie si´ godzin´ wczeÊniej w filii „Pogodna”.
Kolejnym ciekawym punktem programu b´dzie
koncert pt. „Ta Dorotka, ta malutka”, który odb´dzie si´ 11 czerwca o godz. 17.00. Piosenki retro
dla dzieci wykona Chór Seniora MALWY, dzia∏ajàcy
w OÊrodku Kultury pod kierunkiem Joanny Kie∏biewskiej. Pos∏uchamy utworów, które ciàgle sà
Êpiewane przez nast´pne pokolenia. Us∏yszymy
mi´dzy innymi: Krakowiaczka, Jedzie pociàg z daleka, Krasnoludki czy popularne ko∏ysanki. W czasie
koncertu b´dà mog∏y zaprezentowaç si´ równie˝
dzieci, które b´dà obecne na sali. Wszystkich prosimy o w∏àczenie si´ do wspólnego Êpiewania.
Tydzieƒ póêniej, 18 czerwca o godz. 18.00 zapraszamy na koncert pt. „Jutro w Warszawie”
z okazji 5-lecia istnienia Teatru Muzycznego Niebieskie Migda∏y, dzia∏ajàcego przy OÊrodku Kultury pod kierunkiem Lecha Nowickiego. Niebieskie
Migda∏y to nie tylko pomys∏ na muzykowanie, to
tak˝e – a mo˝e przede wszystkim! – pomys∏ na
˝ycie. Grupa przyjació∏ postanowi∏a z muzyki uczy-

niç sens smakowania swoich dojrza∏ych lat. Spotykajà si´, by Êpiewaç, Êpiewajà, by si´ spotykaç...
Ta muzyczna zabawa zaczyna mieç coraz bardziej
profesjonalny wymiar – regularne próby, udane
koncerty, coraz bogatszy repertuar – ju˝ prawie
100 piosenek! – i wierna, zakochana w Migda∏ach publicznoÊç. Z pewnoÊcià dopisze ona równie˝ podczas tego wyjàtkowego wydarzenia.
„Czas Twórczych Dokonaƒ” to prezentacja dorobku sekcji artystycznych OÊrodka Kultury i filii
„Pogodna”, na którà zapraszamy w niedziel´
12 czerwca o godz. 14.00. B´dzie to Êwi´to dla
tych, którzy z tak wielkim zaanga˝owaniem i pasjà rozwijali swoje talenty pod czujnym okiem
naszych instruktorów. Podczas spotkania b´dzie
mo˝na podziwiaç wystawy prac plastycznych,
r´kodzie∏a, a tak˝e obejrzeç wyst´py sceniczne.
Ponadto w tym miesiàcu odb´dà si´ kolejne spotkania ze sztukà Jerzego Nowosielskiego. 4 czerwca o godz. 11.00 oraz 19 czerwca o godz. 16.00
zapraszamy na spacer po wn´trzu koÊcio∏a pw.
OpatrznoÊci Bo˝ej przy ul. Piotra Skargi 2.
Nie zapominamy o mi∏oÊnikach gier planszowych. Agricola, Kolejka, Dobble, Koncept, Mól
Szachrajek to tylko niektóre z tytu∏ów gier, w które
mo˝na zagraç. Na popo∏udnie z planszówkami zapraszamy w sobot´ 11 czerwca w godz. 12.00-15.00. Spotkanie prowadzi Dominik Pietrzak.

Poczàtek lata w filii Pogodna
Naszych najm∏odszych widzów zapraszamy
19 czerwca o godz. 16.00 na spektakl do ODT
„Pogodna”. „Magiczny o∏ówek” to bajka dla dzieci w wykonaniu Teatru Duet. Historia opowiada
o tym, ˝e tylko pracà, rozwijaniem w∏asnych
talentów, pomaganiem innym, a nie „czarami”,
mo˝emy sobie zaskarbiç szacunek ludzi. Prosimy
pami´taç o bezp∏atnych wejÊciówkach, które b´dà do odbioru w filii Pogodna od 13 czerwca.
Sta∏ym elementem naszego programu jest popo∏udnie z Pogodnymi Planszówkami. Tym razem na
mi∏oÊników gier czekamy 18 czerwca w godz.
13.30–18.30, a na miejscu tytu∏y takie jak: Agricola, Carcassonne, Robinson Crusoe, Dobble, Awanturnicy, Gra o Tron, Osadnicy – narodziny Imperium.
Zach´camy te˝ do przyniesienia w∏asnych gier.
Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym, m∏odzie˝
i doros∏ych. Spotkanie poprowadzi Zbigniew Lis.
25 czerwca rozpoczyna si´ w filii wystawa malarstwa pt. „My” autorstwa Bo˝eny i Andrzeja Borysów. Wernisa˝ rozpocznie si´ o godz. 18.00. Tematyka prac jest zró˝nicowana. Umi∏owanym motywem na obrazach Pana Andrzeja jest malownicze
miasto Gdaƒsk. Spod p´dzla Pani Bo˝eny natomiast wychodzà natchnione pejza˝e, kwiaty, obrazy ludzi czy zwierzàt. Wystawa potrwa do 14 lipca.
Szczegó∏ów oraz plakatów informujàcych o wydarzeniach organizowanych przez OÊrodek szukajcie na stronie www.domkulturywesola.net
oraz na FB: www.facebook.com/okwesola,
www.facebook.com/pogodnafilia.
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PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY

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

PROTEZY • NAPRAWA

☛ 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

KARNETY I KORZYSTNE RABATY
10% ZNI˚KI DLA EMERYTÓW

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska

NA ZABIEGI Z FIZYKOTERAPII

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

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

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

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

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

12. Warszawskie Spotkania Ceramiczne
Zwiàzek Ceramików Polskich ju˝ po raz dwunasty ma zaszczyt zaprosiç na ogólnopolskie
Êwi´to ceramiki w Warszawie. JesteÊmy przekonani, ˝e zaplanowane atrakcje jak co roku przyciàgnà t∏umy warszawiaków oraz goÊci z kraju,
ale tak˝e ze Êwiata. 12. Warszawskie Spotkania
Ceramiczne przed nami!
Impreza odbywa si´ pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Po∏udnie
m.st. Warszawy.
Data: 11 czerwca 2016 r. (sobota), w godz.
11.00–18.00
Miejsce: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy
Praga Po∏udnie, Warszawa, ul. Podskarbiƒska 2
Dzieciom proponujemy udzia∏ w takich warsztatach, jak:
■ lepienie i toczenie w glinie, które poprowadzi
pracownia Ceramiq,
■ malowanie biskwitów, które poprowadzi
Mimbres Pracownia Ceramiki,

uk∏adanie mozaiki pod okiem Agnieszki Tyczyƒskiej.
A wszystkie dzieci uczestniczàce w warsztatach
wezmà udzia∏ w konkursie z nagrodami!
■

WARTO ZOBACZYå:

Cinquecento i jego geniusz
Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 3)
2 czerwca – 28 sierpnia 2016 roku
Wystawa zgromadzi ponad 60 obrazów
mistrzów pó∏nocnow∏oskiego renesansu.
Zaprezentowane zostanà dzie∏a z Pinakoteki Tosio Martinengo w Brescii, z Accademii
Carrara w Bergamo i z w∏oskich kolekcji
prywatnych, a tak˝e kilkanaÊcie p∏ócien mistrzów ze zbiorów polskich. Mo˝na b´dzie

zobaczyç p∏ótna najbardziej znanych malarzy: Moretta – Savolda – Moroniego oraz
Rafaela – Tycjana – Lotta.
Giorgio Vasari (w∏oski historiograf sztuki, architekt i malarz, autor „˚ywotów najs∏awniejszych malarzy, rzeêbiarzy i architektów”) twierdzi∏, ˝e w XVI wieku artyÊci

Anita Czajka
Urodzi∏a si´ 31 grudnia 2015 r.
o godz. 18.30. Waga 1580 g.

Uchylimy tak˝e ràbka tajemnicy, prezentujàc profesjonalne pokazy:
■ toczenia na kole przez profesjonalnych artystów ceramików,
■ zdobienia ceramiki,
■ widowiskowych wypa∏ów raku w piecu polowym, które poprowadzi pracownia ArtEmisja.
Zaprezentujemy tak˝e:
■ niepowtarzalnà Wystaw´ Na Wodzie rzeêb ceramicznych,
■ Ceramik´ w Internecie – zdj´cia prac nades∏anych przez artystów ceramików z ca∏ego Êwiata.
Zagra i zaÊpiewa zespó∏ PARALUZJA, wspaniali
muzycy: Agnieszka Radziejewska – vocal i Bartek
Drak – gitara.
B´dzie nas du˝o, b´dziemy reprezentowaç ceramik´ z ca∏ej Polski, lepionà w zaciszu artystycznych pracowni. To tak˝e jedyna szansa na zakup
polskiego r´kodzie∏a, pi´knej ceramiki, unikalnych i niepowtarzalnych wzorów.
Wi´cej informacji: www.12wsc.blog spot.com
i www. zcp.net.pl.
Dorota ¸asisz
wiceprezes ZCP
Mimbres Pracownia Ceramiki

renesansu osiàgn´li doskona∏oÊç, dorównujàc twórcom antycznym. I choç po roku
1500 centrum artystycznego Êwiata by∏
Rzym, to jednak wp∏yw na jego sztuk´ mieli artyÊci i tendencje z Florencji oraz Wenecji. I p∏ótna wenecko-lombardzkiego cinquecenta z∏o˝à si´ na wystaw´ „Brescia. Renesans na
pó∏nocy W∏och”. „B∏ogos∏awiàcy Chrystus”, obraz
Rafaela Santi, b´dzie
najwa˝niejszym punktem
ekspozycji.
Maria Surawska

REKL AMA

-$.2ÏÄ
E-PALENIA
W NAJSZERSZEJ
OFERCIE
E-PAPIEROSY I LIQUIDY

ul. Trakt Brzeski 40
:DUV]DZD:HVRÊD

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.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. . .
XIII Ogólnopolski Tydzieƒ Bibliotek
„Biblioteka inspiruje”
Tydzieƒ Bibliotek przyniós∏ nam wiele ciekawych i wa˝nych wydarzeƒ.
IV edycja rajdu Odjazdowy Bibliotekarz ju˝ za
nami. 7 maja, przy wspania∏ej, s∏onecznej pogodzie, wyruszyliÊmy spod Biblioteki w Rembertowie.
Na starcie zgromadzi∏o si´ oko∏o 100 osób, w tym
dzieci. Przy asyÊcie policji przejechaliÊmy ulicami
Rembertowa i wjechaliÊmy do lasu. Droga leÊnymi

duktami by∏a bardzo emocjonujàca, ale myÊl´, ˝e
niezbyt trudna (co prawda krótki odcinek by∏ bardzo
piaszczysty, ale daliÊmy rad´). Tym bardziej, ˝e przyk∏adem dla nas by∏y dzieci, które na ma∏ych rowerkach dzielnie peda∏owa∏y i nie „p´ka∏y”. Po godzinie dotarliÊmy do Ossowa. Tam pracownicy „Parku
Kulturowego Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku” zapewnili nam wiele atrakcji. Cz´Êç grupy uda∏a si´ z przewodnikiem zwiedziç miejsca
zwiàzane z Bitwà Warszawskà, cz´Êç oglàda∏a film
„Zwyci´stwo 1920”, a najbardziej zm´czeni mogli
odpoczàç na „zielonej trawce”. Po odpoczynku wyruszyliÊmy w drog´ powrotnà. Po godzinie dotarliÊmy do Weso∏ej, gdzie znów na uczestników rajdu
czeka∏o wiele atrakcji: kie∏baska z grilla i ró˝ne s∏odkoÊci, kàcik dla dzieci, wspólne malowanie na p∏ótnie, bookcrossing, klub fitness ze swojà ofertà.
To by∏ naprawd´ dzieƒ pe∏en wra˝eƒ, ale ˝eby
taki by∏, zaanga˝owanych by∏o wiele osób: bibliotekarze z Weso∏ej, Rembertowa i Sulejówka, rowerzyÊci ze stowarzyszeƒ: Rembertów BezpoÊrednio, Nasza Weso∏a oraz Fundacja Moto-Medic (dbali o bezpieczny przejazd), Remigiusz Malinowski (dba∏
o nasze rowery), m∏odzie˝ z Gimnazjum 119 i 120,
Policja, sponsorzy, weso∏owscy stra˝acy, którzy
udost´pnili plac na piknik. Patronatem medialnym
imprez´ obj´li: Weso∏a Gazetka Sàsiedzka, WiadomoÊci Sàsiedzkie oraz Tygodnik Lokalna. Dzi´kujemy Wam bardzo! A przede wszystkim dzi´kujemy
wszystkim uczestnikom rajdu, a zw∏aszcza dzieciakom za ich wspania∏à postaw´ na trasie i trud w∏o˝ony w jazd´. Do zobaczenia w przysz∏ym roku!
We wtorek 10 maja rozstrzygn´liÊmy konkurs
na recenzj´ „Wszystkie ksià˝ki mówià”. Komisja wy∏oni∏a laureatów w dwóch kategoriach:
Kategoria powy˝ej 13 lat
1. miejsce: Mateusz Wróblewski za recenzj´
ksià˝ki „Dawca” (L. Lowry)
2. miejsce: Matylda Elson za recenzj´ ksià˝ki
„Mondo i inne historie” (J. M. G. Le Clezio)
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3. miejsce: Olaf Marchwicki za recenzj´ ksià˝ki
„Gwiezdne wojny” (G. Lucas)
Dwa wyró˝nienia: Jakub Màdry za recenzj´
ksià˝ki „Dzielny Despero” (K. DiCamillo) oraz Julia Szacherska za recenzj´ ksià˝ki „Buszujàcy
w zbo˝u” (J. D. Salinger).
Kategoria 8–12 lat
1. miejsce: Maria Morawska za recenzj´ ksià˝ki
„Sen o Troi” (H. A. Stoll)
2. miejsce: ¸ukasz Wyszomierski za recenzj´
ksià˝ki „Znaczy Kapitan” (K. O. Borchardt)
3. miejsce: Kacper Grabarczyk za recenzj´ ksià˝ki
„Kamienie na szaniec” (A. Kamiƒski)
Wyró˝nienie: Gloria Adamek za recenzj´ ksià˝ki
„Wilk, który nigdy nie Êpi...” (W. Hansen).
Sk∏adamy serdeczne podzi´kowania Paniom: Mirze Ciacharowskiej, Annie Grzymkowskiej i Katarzynie Tucholskiej za pomoc w organizacji konkursu.
11 maja w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek
w Filii nr 1 w Starej Mi∏oÊnie odby∏o si´ spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z warszawskich
szkó∏ i bibliotek pedagogicznych poÊwi´cone
„Roli biblioteki i oÊrodków dzia∏aƒ twórczych
w Êrodowisku lokalnym oraz wspó∏pracy z bibliotekami szkolnymi”. Nasza biblioteka przygotowa∏a prezentacj´ dzia∏aƒ skierowanych do
dzieci i m∏odzie˝y szkolnej realizowanych w ramach wspó∏pracy z placówkami oÊwiatowymi.
Wymieni∏yÊmy doÊwiadczenia i omówi∏yÊmy
mo˝liwoÊci zwi´kszenia zakresu wspólnych projektów. Dzi´kujemy Pani Mirze Ciacharowskiej ze
Szko∏y Podstawowej nr 353 za zaanga˝owanie.
Kolejnym ciekawym wydarzeniem Tygodnia
by∏o spotkanie autorskie z Marià Wilczek-Krupà – 12 maja.
Spotkanie z autorkà ksià˝ki o jednym z najwybitniejszych wspó∏czesnych kompozytorów Wojciechu Kilarze rozpocz´∏y dêwi´ki walca z filmu
„Tr´dowata”. T´ przepi´knà muzyk´ wykonali dla
nas uczniowie Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej im.
Wojciecha Kilara w Weso∏ej – Janek Pak i Micha∏
Szczepaƒski. Po tym wyjàtkowym wyst´pie g∏os

Rozmow´ z autorkà prowadzi∏ Dariusz Mól –
dziennikarz z Miƒska Mazowieckiego. Spotkanie zakoƒczy∏o si´ utworem „Smuga cienia” w wykonaniu
m∏odych artystów. Ksià˝ka „Kilar. Geniusz o dwóch
twarzach” jest dost´pna w naszych zbiorach. Zapraszamy do lektury tej bardzo ciekawej pozycji.

Spotkanie autorskie z Annà ¸acinà
Anna ¸acina, która z wykszta∏cenia jest biologiem, a z potrzeby serca autorkà ksià˝ek, spotka∏a si´ z uczniami Gimnazjum nr 119.
Autorka opowiedzia∏a o sobie, o tym co jest
dla niej inspiracjà, kto jest dla niej autorytetem
i mistrzem s∏owa. Opowiedzia∏a o bohaterach
swoich ksià˝ek, szczególnie o bohaterach najnowszej ksià˝ki „Niebo nad pustynià”. Nie zabrak∏o równie˝ wskazówek dla tych, którzy
chcieliby rozpoczàç swojà przygod´ z pisaniem.
Po spotkaniu uczniowie zadawali wiele interesujàcych pytaƒ, na które otrzymali wyczerpujàce
odpowiedzi. Póêniej oczywiÊcie by∏ czas na indywidualne rozmowy i podpisywanie ksià˝ek.

Serdecznie dzi´kujemy Paniom: Annie Grzymkowskiej, Katarzynie Tucholskiej oraz Magdalenie J´drzejewskiej-Pyrzanowskiej za pomoc
w organizacji spotkania.
Ksià˝ki Anny ¸aciny znajdujà si´ w naszych
zbiorach, zach´camy do lektury!

Czerwiec w bibliotece
W poniedzia∏ek 13 czerwca o godz. 17.00
zapraszamy na otwarty pokaz rodzinny NadwiÊlaƒskiego Uniwersytetu Dzieci´cego poÊwi´cony tajemniczemu Êwiatu jaskiƒ pt. „Speleologia, czyli co si´ kryje we wn´trzu gór”. Pokaz
odb´dzie si´ w Bistro Zakàtek obok Biblioteki.
23 czerwca o godz. 18.30 w Bibliotece G∏ównej
odb´dzie si´ kolejny wyk∏ad z cyklu „Warszawa te˝
jest seniorkà 2016” prowadzony przez Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Z∏ota Kaczka”.
Tematem spotkania b´dzie „Weso∏a i jej historia”.

zabra∏a autorka biografii Kilara, Maria Wilczek-Krupa. Opowiedzia∏a o Wojciechu Kilarze – cz∏owieku skromnym, pe∏nym pasji, niezwykle utalentowanym. Âwiatowà s∏aw´ przynios∏a mu muzyka filmowa. Niezapomniane tematy znane
milionom wielbicieli kina sà owocem wielkiego
geniuszu kompozytora. Kilar pozostawi∏ po sobie
ogromnà liczb´ utworów muzycznych, które
wzruszajà wielu odbiorców na ca∏ym Êwiecie.

Wszystkie ch´tne dzieci zapraszamy na „Lato
w mieÊcie”. Tegoroczna propozycja Biblioteki to
spotkanie z twórczoÊcià Henryka Sienkiewicza.
W trakcie 4 spotkaƒ: 28, 29, 30 czerwca i 1 lipca
b´dziemy wspólnie bawiç si´, czytaç i podró˝owaç
po Êwiecie wykreowanym przez autora. Informacje i zapisy pod numerem telefonu: 22 773 40 08.
Wszystkich naszych czytelników i sympatyków
zach´camy do wzi´cia udzia∏u w g∏osowaniu na
nasze projekty w ramach bud˝etu partycypacyjnego. Z góry dzi´kujemy!
Biblioteka w Weso∏ej
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Smaczny Targ w Mi´dzylesiu
– pomys∏ na rodzinnà niedziel´

Na miejscu znajdziecie równie˝ w∏oskie konfitury, pyszne kremy balsamiczne (koniecznie
spróbujcie kremu z gruszki Williamsa), oleje kokosowe i ekologiczne oliwy z oliwek.
Na osoby na diecie wegaƒskiej lub bezglutenowej czekajà stoiska z pierogami z màki gryczanej, domowymi pasztetami i najró˝niejszymi pesto – np. z kolendry i marakui.
W ka˝dà niedziel´ do koƒca wrzeÊnia od 10
do 16 na odwiedzajàcych czekajà koce piknikowe, le˝aki, atrakcje dla dzieci i sielska atmosfera
wiosny. Wszystko to na podwórku przy dobrze
znanej kawiarni Cafe Peron (ul. Patriotów 303)
w samym sercu Mi´dzylesia, w pobli˝u stacji
kolejowej. Mile widziane sà rodziny z dzieçmi
i czworonogami oraz rowerzyÊci.

W ka˝dà niedziel´ mieszkaƒcy Mi´dzylesia i okolic majà okazj´ sp´dziç czas w dobrym
towarzystwie, raczàc si´ najlepszà kuchnià. To za sprawà Smacznego Targu – plenerowej imprezy,
która odbywa si´ cyklicznie do koƒca wrzeÊnia przy Cafe Peron, w samym sercu Mi´dzylesia.
Na targu mo˝na posiliç si´ egzotycznà kuchnià
indyjskà, lekkimi daniami wegaƒskimi, humusem, daniami z grilla, domowymi pierogami lub
libaƒskimi falafelami. Nie brakuje tak˝e s∏odkoÊci: tortów bezowych, domowych ciast, cha∏wy,
baklawy i wegaƒskich lodów!
Mi´dzyleski targ daje tak˝e mo˝liwoÊç zakupu
bezpoÊrednio u producentów najwy˝szej jakoÊci wyrobów spo˝ywczych, trudno dost´pnych w sklepach.

Warzywa i owoce z gospodarstwa ekologicznego, wiejskie jaja od zielononó˝ki, jak i jaja kacze, wyjàtkowe w´dliny bez konserwantów czy
austriackie sery to tylko cz´Êç oferty targu.
Pan Pawe∏ przywozi na targ ryby – w´dzone
oraz Êwie˝e. Mo˝na spróbowaç u niego np. w´dzonej troci, która jest z rodziny ∏ososiowatych,
przy czym jest rybà dzikà, wi´c wyjàtkowo naturalnà i zdrowà.

Zaglàdajcie tak˝e na Facebooka:
www.facebook.com/smacznytargmiedzylesie

Co niedziel´, Patriotów 303,
10:00–16:00. Wst´p bezp∏atny

REKL AMA

Ju˝ 3 lata pracujemy
razem z Wami!
Nasze klubowiczki
sà l˝ejsze o 989 kg,
poznaj ich historie na
www.mrssporty.pl.

ZAREZERWU
J
JU˚ DZIÂ
DARMOWÑ
ANALIZ¢
SKŁADU CIA
ŁA
512 774 21
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Chcesz odmieniç swoje ˝ycie,
staç si´ zdrowà i pewnà siebie kobietà?
Jak wa˝ne jest dla Ciebie zdrowie?
Czy wiesz, ˝e wystarczy jedynie 30 minut,
2–3 razy w tygodniu, aby radykalnie
odmieniç swoje ˝ycie?
Gwarantujemy Ci całoÊciowà koncepcj´ fitness oraz
efektywny program od˝ywiania. Twój wiek i dotychczasowy
poziom sprawnoÊci nie majà znaczenia. Wspólnie z nami
poprawisz swojà wytrzymałoÊç, sił´, koordynacj´
ruchowà i ogólne samopoczucie. I to wszystko
w miłej atmosferze i w wyłàcznie kobiecym gronie.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

DZIE¡ OTWARTY
sobota 25.06.2016 roku
w godzinach 8:00–16:00
Klub Mrs.Sporty Wesoła
ul. Jeêdziecka 21F lok. nr 1
05-077 Warszawa (Stara Miłosna)
kom. 512 774 212
www.mrssporty.pl/club645
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Zielony P∏omieƒ
W majowy weekend, na przekór niezadowalajàcym prognozom pogody, szeÊciu
cz∏onków naszej naówczas jeszcze tylko
44 WDH-y „Stanica” uda∏o si´ na biwak po
„Szlaku Orlich Gniazd”.
Miejsce to, nierozerwalnie zwiàzane z postacià króla Kazimierza III Wielkiego, z którego inicjatywy owa sieç fortyfikacji powsta∏a, zachwyci∏o nas. Do gustu przypad∏y nam nie tylko ruiny
zamków, których walory obronne bez trudu
mo˝na dostrzec i dziÊ – zwiedziliÊmy Podzamcze
k. Ogrodzieƒca, Olsztyn, sàsiadujàce ze sobà Mirów i zrekonstruowanà warowni´ w Bobolicach,
Morsko, a z daleka widzieliÊmy twierdz´
w Rabsztynie, opodal której nocowaliÊmy...
I w∏aÊnie o noclegach chcia∏em napomknàç. Nie
ka˝dy przecie˝ mia∏ okazj´ nocowaç w rezerwacie przyrody, ryzykujàc spotkanie ze stra˝nikiem,
nie ka˝dy spa∏ w namiocie, ws∏uchujàc si´
w b´bnienie kropel deszczu o tropik.

Wyprzedziç jaskr´
Jaskra to jedna z najbardziej podst´pnych
chorób oczu. Nie pojawia si´ nagle, nie pogarsza radykalnie widzenia, ale skrada si´
„bezszelestnie”, odbierajàc wzrok po kawa∏eczku, niezauwa˝alnie, lecz konsekwentnie,
a˝ do ca∏kowitej Êlepoty. O jednym z najgroêniejszych zabójców wzroku rozmawiamy
z glaukomatologiem dr Barbarà Polaczek-Krupà z Centrum Okulistycznego Targowa 2,
mieszkankà Starej Mi∏osny.
– Pani Doktor, od 20 lat zajmuje si´ Pani jaskrà. Dlaczego?
– Pyta Pani o mojà karier´ lekarskà czy o to,
dlaczego warto si´ zajmowaç jaskrà w ogóle?
– Bardziej to drugie.
– Bo jaskra oÊlepia i to nieodwracalnie. To wed∏ug statystyk WHO najwi´kszy zabójca wzroku.
Bardzo podst´pny zabójca. Najwi´kszym niebezpieczeƒstwem zwiàzanym z tà chorobà jest to,
˝e w wi´kszoÊci przypadków nie daje ˝adnych
objawów. Oczy nie bolà, widzenie jest cz´sto dobre do samego koƒca. Cz´sto pacjenci zg∏aszajà
si´ do okulisty po dobór okularów, a w trakcie
badania okazuje si´, ˝e sà prawie niewidomi,
z czego nie zdawali sobie sprawy. Dzieje si´ tak
dlatego, ˝e w jaskrze utrata widzenia nast´puje
bardzo powoli i zaczyna si´ od obwodowych
cz´Êci pola widzenia, dlatego cz∏owiek przyzwyczaja si´ do pogarszajàcego si´ widzenia i nie
zauwa˝a zmian. Dopiero kiedy ubytki w polu
widzenia obejmà swym zasi´giem centrum, pacjent zaczyna êle widzieç i idzie z tego powodu
do okulisty. Jednak wtedy ju˝ za póêno na skuteczne leczenie i nie da si´ cofnàç zmian.
– A profilaktyka?
– Ano w∏aÊnie! Wczesne wykrycie zmian jaskrowych, które – prosz´ to napisaç grubà czcionkà
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Krajobraz Jury Krakowsko-Cz´stochowskiej,
gdzie za∏o˝ono „orle gniazda”, charakteryzujà
pojawiajàce si´ znienacka poÊród pól i lasów
ska∏y wapienne. Poddawane nieustannie procesom erozyjnym, przybierajà nieraz zaskakujàce
kszta∏ty i, co najwa˝niejsze, zach´cajà amatorów
wspinaczki do wdrapania si´ na nie. My, harcerze, amatorzy wspinaczki tak zapaleni, jak ma∏o
który alpinista, nie omieszkaliÊmy skorzystaç

z okazji i ∏aziliÊmy po ska∏kach
w okolicy Podzamcza i Bobolic,
z których widok by∏ nie tylko wspania∏y, ale i... przyprawiajàcy wspinacza o uzasadnionà obaw´, czy
za chwil´ nie rymsnie w wapiennà,
kilkunastometrowà gardziel.
Po có˝ jednak ta pogadanka krajoznawcza? Majowy biwak to
ostatni warunek, jaki „Stanica”
mia∏a spe∏niç, by otrzymaç patronat ostatniego z dynastii Piastów.
I, jak Paƒstwo czytajà, uda∏o si´!
Od teraz jesteÊmy 44 Warszawskà
Dru˝ynà Harcerzy „Stanica” im. króla Kazimierza III Wielkiego.
Stwierdzenie, ˝e ostatniego biwaku nie zapomnimy, nie jest wymuszone, nie u˝y∏em go po to,
by ∏adnie zakoƒczyç artykulik – wr´cz przeciwnie,
by rozpoczàç nowy rozdzia∏ w dziejach naszej dru˝yny. Zabrzmia∏o mo˝e zbyt patetycznie, ale –
prawdziwie. Czuwaj!
wyw. Jan Stanis∏awski

˝e uda si´ jà przeprowadziç z udzia∏em „WiadomoÊci Sàsiedzkich”?
– Czemu nie. Ilu jest w Polsce lekarzy zajmujàcych si´ jaskrà?
– Teoretycznie oko∏o 4000, czyli wszyscy okuliÊci. W praktyce skutecznà walk´ z jaskrà prowadzi jedynie garstka.
– Dlaczego tak jest?
– Aby dobrze leczyç t´ chorob´, trzeba spe∏niç dwa warunki: mieç ludzi i sprz´t. Kluczowe
jest doÊwiadczenie lekarza, bo jaskra jest
zmienna osobniczo. Obrazowo mówiàc: dopiero
po 10 000 przypadków jaskrowych okulista staje
si´ glaukomatologiem. Takich ludzi jest bardzo
ma∏o. A jeszcze mniej jest tych, którzy majà dost´p do odpowiednich narz´dzi diagnostycznych:
tomografów, laserów itd. – ca∏ego tego wysokospecjalistycznego sprz´tu, bez którego nawet
najlepszy glaukomatolog nie ma szans z jaskrà.
– I to wszystko znajdziemy w Pani Centrum?
– Tak, zapraszam.
– Dzi´kuj´ za rozmow´.

– jest mo˝liwe, daje du˝e szanse na skuteczne
leczenie. Tak naprawd´ ka˝dy cz∏owiek po 35 roku ˝ycia powinien raz w roku przebadaç si´
w kierunku jaskry.
– Ile kosztuje takie badanie?
– W sumie komplet badaƒ przesiewowych
w kierunku jaskry to wydatek kilkuset z∏otych.
W naszym Centrum oferujemy pakiety jaskrowe, korzystniejsze cenowo. Cena podstawowego pakietu – ∏àcznie z konsultacjà lekarskà –
to 350 z∏, w przypadku nieprawid∏owych wyników trzeba si´ liczyç z dodatkowymi kosztami
Rozmawia∏a Marta Frejtan
wynikajàcymi z koniecznoÊci rozszerzenia diagnostyki. W ka˝dym
REKL AMA
razie profilaktyka jest
nieporównanie taƒsza
Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa zaprasza do nowej placówki
ni˝ póêniejsze leczenie zaawansowanej
jaskry. I daje nieporównanie lepsze rezultaty.
– A czy w Pani Cenul. Targowa 2 (rejon Stadionu Narodowego, naprzeciwko Teatru Powszechnego)
trum badania mo˝na
tel. 22 618 22 22 e-mail: rejestracja@okulistyka-targowa2.pl
wykonaç na NFZ?
– Nie mamy podpi22 252 22 00
www.okulistyka-targowa2.pl
sanej umowy z Funduszem. Natomiast rozSpecjalizacja Centrum to diagnostyka i leczenie takich chorób jak:
wa˝am wakacyjnà ak● jaskra ● AMD ● choroby degeneracyjne siatkówki ● zaçma.
cj´ promocyjnà na
badania przesiewowe
BADAMY ZARÓWNO DOROSŁYCH JAK I DZIECI.
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Kàcik seniora
UTW szlakiem
romantyków
W maju s∏uchacze UTW
Weso∏a z∏o˝yli wizyt´ w domu Zygmunta Krasiƒskiego
w Opinogórze. Po∏o˝ona na
trzech pagórkach Wysoczyzny Ciechanowskiej skupia
kompleks wyjàtkowych neogotyckich zabudowaƒ. W pa∏acyku z lat czterdziestych XIX wieku obejrzeliÊmy pi´knà ekspozycj´
poÊwi´conà Zygmuntowi Krasiƒskiemu. Meble, obrazy, pamiàtki wiernie odda∏y klimat ˝ycia rodziny
naszego poety. W oficynie dworskiej mo˝na obejrzeç malarstwo polskie epoki romantyzmu oraz pamiàtki napoleoƒskie. Za najcenniejszà uwa˝a si´
oryginalnà teczk´ Napoleona zabranà przez Kozaków podczas przeprawy przez Berezyn´.
Opinogóra dobrze przygotowa∏a si´ na „wizyt´ z Weso∏ej” – okaza∏o si´, ˝e w muzeum odbywa si´ wystawa obrazów naszego „ziomala”

Wieƒka Pyrzanowskiego, a obok wiszà obrazy
namalowane przez prapradziadka jednej z naszych studentek :-).
W pi´knym parku robiliÊmy zdj´cia na marmurowej „¸aweczce Mi∏oÊci” i przy jedynym w Polsce pomniku przedstawiajàcym Zygmunta Krasiƒskiego. W pobliskim koÊciele znajduje si´
krypta grobowa, w której pochowany zosta∏ poeta, jego rodzice i dzieci.
W Ciechanowie zwiedziliÊmy zamek ksià˝àt
mazowieckich, rynek z ratuszem i zabytkowe kamienice. Nast´pna dwudniowa wycieczka to Poznaƒ, Kórnik, Bydgoszcz. Uwielbiamy te spotkania z historià i z Piotrem Kociszewskim, który jest
najlepszym przewodnikiem na Êwiecie.

Kongres Kobiet
Razem z radnà Marià Surawskà wzi´∏am udzia∏
w VIII Kongresie Kobiet w Warszawie, który poprowadzi∏y znane dziennikarki Kinga Rusin i Dorota
Warakomska. Na kongresie obecne by∏y m.in. pani
prezydentowa Anna Komorowska oraz prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zabrak∏o natomiast zaproszonej pani prezydentowej Agaty

Fina∏ V edycji konkursu „Seniorzy majà talent”
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy zaprasza na fina∏ V edycji konkursu „Seniorzy majà talent”, który odb´dzie
si´ 14 czerwca 2016 r. w budynku Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31.
Konkurs powsta∏ z inicjatywy osób pracujàcych w obszarze pomocy spo∏ecznej w dzielnicach Bielany i ˚oliborz. Wydarzenie cieszy si´ coraz wi´kszà popularnoÊcià wÊród warszawskich
seniorów. W kolejnych latach do grona wspó∏organizatorów do∏àczajà nowe dzielnice.
Organizatorami tegorocznej edycji sà oÊrodki

pomocy spo∏ecznej z oÊmiu warszawskich dzielnic: Bielan, Bia∏o∏´ki, Wawra, Weso∏ej, Ursynowa, Rembertowa, ˚oliborza i ÂródmieÊcia. Corocznie gospodarzem wydarzenia jest inna dzielnica – w tym roku jest to Weso∏a. Wydarzenie
swoim patronatem obj´li burmistrzowie ze
wszystkich oÊmiu dzielnic.
Celem przedsi´wzi´cia jest integracja Êrodowisk osób starszych, promocja ich artystycznej
aktywnoÊci oraz propagowanie aktywnego stylu
˝ycia. Seniorzy uwolnieni od codziennej rutyny
aktywnoÊci zawodowej mogà rozwijaç swoje
pasje i talenty. Poprzez promocj´ dorobku senio-

Kornhauser-Dudy, która w tym czasie wraz z m´˝em, prezydentem RP Andrzejem Dudà goÊcili Ko∏o
Gospodyƒ Wiejskich. Z oczywistych wzgl´dów zabrak∏o te˝, po raz pierwszy, kobiet-˝o∏nierek.
Przyby∏y za to inne „wielkie kobiety”, jak wicemarsza∏kinie Sejmu Ma∏gorzata Kidawa-B∏oƒska
i Barbara Dolniak oraz znane dzia∏aczki na rzecz kobiet, jak: Paulina M∏ynarska, Kazimiera Szczuka,
Manuela Gretkowska, Danuta Hübner, Magdalena
Âroda. Przez dwa dni odby∏o si´ wiele paneli
i warsztatów w zakresie edukacji, zdrowia, rozwoju osobistego, zawodów i mediów. Mnie oczywiÊcie najbardziej zainteresowa∏o spotkanie o tematyce kulturalnej. Spotka∏y si´ tu cenione przeze
mnie wielkie osobowoÊci Êwiata kultury: Agnieszka
Gliƒska, Krystyna Janda, Olga Tokarczuk i Agnieszka Holland, ta ostatnia zaskoczy∏a mnie wyjàtkowym poczuciem humoru. Panie zakoƒczy∏y dyskusj´ swoimi definicjami kultury. Zapami´ta∏am
dwie z nich: „WielkoÊç kultury mierzy si´ wielkoÊcià
narodu” oraz „Kulturze potrzebne sà WOLNOÂå
i PIENIÑDZE”. Podpisuj´ si´ pod tymi opiniami i jestem dumna, ˝e jestem kobietà.
Gra˝yna Weber
rów pragniemy pokazaç mo˝liwoÊci rozwoju
i pi´kno na tym etapie ludzkiego ˝ycia.
Podczas fina∏u V edycji konkursu seniorzy b´dà prezentowali swój dorobek w kategoriach:
plastyka, taniec, teatr i literatura. GoÊciem wydarzenia b´dzie Teatr Muzyczny Niebieskie Migda∏y, który obchodzi swoje pi´ciolecie dzia∏alnoÊci.
Fina∏ konkursu rozpocznie si´ o godz. 9.30
i zakoƒczy oko∏o godz. 16.00 wr´czeniem statuetek dla zwyci´zców w poszczególnych kategoriach. Piosenek w wykonaniu Teatru Muzycznego
Niebieskie Migda∏y b´dzie mo˝na pos∏uchaç
podczas obrad jury od 15.30 do 15.50.
Serdecznie zapraszamy! Wst´p wolny.
Ma∏gorzata Zap∏acka

REKL AMA

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

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

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Periodontolog

tel.

Wojciech Klimm

662 822 340

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

PENSJONAT
SENIORA

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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
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Bezpieczeƒstwo cz∏owieka w miejscu pracy

Okres urlopowy czas zaczàç!
Pracownico, pracowniku, czy wiesz, ˝e przys∏uguje ci prawo do p∏atnego, corocznego i nieprzerwanego urlopu? Czy wiesz, ˝e efektywny
wypoczynek od pracy to gwarancja lepszego stanu zdrowia?
Je˝eli jesteÊ zatrudniony krócej ni˝ 10 lat – zgodnie z kodeksem pracy przys∏uguje ci 20 dni urlopu,
a jeÊli jesteÊ zatrudniony d∏u˝ej ni˝ 10 lat, to 26 dni.
Do okresu zatrudnienia wlicza si´ okresy poprzedniego zatrudnienia, a tak˝e okresy z tytu∏u
ukoƒczenia:

szko∏y zawodowej (tu mo˝na wliczyç czas
trwania nauki, nie wi´cej jednak ni˝ 3 lata),
■ szko∏y Êredniej zawodowej (wlicza si´ 5 lat),
■ szko∏y Êredniej ogólnokszta∏càcej (wlicza si´
4 lata),
■ szko∏y policealnej (wlicza si´ 6 lat),
■ szko∏y wy˝szej (wlicza si´ 8 lat).
Co wa˝ne – powy˝sze okresy nie ulegajà sumowaniu. Tak wi´c nie mo˝na zaliczyç do okresu zatrudnienia 3 lat z okresu pobierania nauki w szkole zawodowej plus jeszcze 4 lat z okresu pobiera■

nia nauki w szkole Êredniej. W takim przypadku
wybieramy t´ korzystniejszà dla nas opcj´, tj. 4 lata z tytu∏u ukoƒczenia szko∏y Êredniej.
Na wniosek pracownika urlop mo˝e byç
udzielony w kilku cz´Êciach, jednak co najmniej
jedna cz´Êç powinna trwaç nie mniej ni˝ 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Czy i kiedy pracodawca mo˝e odwo∏aç pracownika z urlopu? Co jeÊli pracownik zachoruje podczas urlopu? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedê podczas naszego kolejnego spotkania
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”.
Urszula
Milewska-Marzyƒska

RyÊ Âwiadomek pokonuje CyberWilka!
Ju˝ po raz kolejny wspó∏praca Zespo∏u Szkó∏
nr 94 i Fundacji CyberEtyka owocuje nietuzinkowym projektem i szkolnym wydarzeniem. Tym razem w ramach Miniatur Teatralnych w dniu 10 maja br. z przyjemnoÊcià obejrzeliÊmy przedstawienie
pt. „CyberKapturek”, w którym uczniowie klasy 2A
ze Szko∏y Podstawowej nr 172 odtworzyli bajk´
o Czerwonym Kapturku w nieco zmienionej formie, z bardziej wspó∏czesnym mora∏em. Dzi´ki staraniom Fundacji CyberEtyka patronat nad sztukà,
ze swadà napisanà przez Macieja ZapaÊnika, objà∏
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Pan Edward K∏os.
Szkolna aula po brzegi wype∏niona by∏a dzieçmi
z klas 1–3 oraz ich rodzicami i opiekunami. Nie zabrak∏o równie˝ honorowych goÊci – wspólnie z Panià Dyrektor Katarzynà Paroƒ-Bry∏à przedstawienie
oglàda∏ Zast´pca Burmistrza Pan Marian Mahor. Widzowie bardzo entuzjastycznie przyj´li sztuk´, z której dowiedzieli si´ m.in. o zagro˝eniach p∏ynàcych
z nieostro˝nego poruszania si´ po „cyberlesie”, czyli
Internecie, oraz w jaki sposób tym zagro˝eniom zapobiegaç i co robiç, gdy ju˝ dosz∏o do nieszcz´Êcia.
Efekt zamierzony przez re˝ysera spektaklu, Fundacj´ CyberEtyka, której celem jest edukacja oraz
promocja dobrych praktyk bezpiecznego i Êwiadomego korzystania z cyfrowych technologii, zosta∏
osiàgni´ty w stu procentach, za co dzi´kowali równie˝ w swoich wystàpieniach po spektaklu zarówno Pani Dyrektor Katarzyna Paroƒ-Bry∏a, jak i Pan

Wiceburmistrz Marian Mahor. Zwrócili oni uwag´ na innowacyjnoÊç projektu oraz podkreÊlili
potrzeb´ organizowania wi´kszej liczby tego typu przedsi´wzi´ç, których zadaniem by∏oby
kszta∏towanie ÊwiadomoÊci z zakresu bezpieczeƒstwa w cyfrowym Êwiecie wÊród dzieci, m∏odzie˝y, ich rodziców, opiekunów oraz dziadków.
Du˝e podzi´kowania nale˝à si´ uczniom klasy
2A, którzy pod kierunkiem paƒ Joanny Radomyskiej i Haliny Winiarskiej fantastycznie odegrali
swoje role CyberKapturka, CyberMamy, CyberWilka, CyberGrzybków w czarnych i bia∏ych kapeluszach, Narratora oraz Rysia Âwiadomka, który jest
symbolem akcji Fundacji CyberEtyka. Jako Fundacja
˝yczymy sobie bardzo, aby mora∏ p∏ynàcy z „CyberKapturka”, w taki ∏adny sposób przekazany przez
m∏odych aktorów ze sceny, pow´drowa∏ teraz
przez podwórka, place zabaw i piaskownice do domów i ÊwiadomoÊci wszystkich widzów przedstawienia, a tak˝e do ich kole˝anek, kolegów i bliskich. Niech pami´tajà i niech na co dzieƒ towarzyszy im myÊl przewodnia Rysia Âwiadomka:
„MyÊlcie, prosz´, zawsze o tym, gdy si´ zanurzacie w sieci,
˚eby dbaç o bezpieczeƒstwo w Internecie,
drogie dzieci”.
Na tym oczywiÊcie nie koniec naszych akcji.
Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e z∏o˝ony przez
nas projekt do bud˝etu partycypacyjnego „Bek@

– Bezpieczny Kàcik Ucznia” przeszed∏ pozytywnie
weryfikacj´ formalnà i dopuszczony zosta∏ do g∏osowania. Wi´cej informacji na temat tego edukacyjnego projektu znajdziecie Paƒstwo na stronie
bud˝etu partycypacyjnego: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/2017/ projekt/3917?user=.
Zapraszamy do g∏osowania na projekt nr 957 od
14 do 24 czerwca br. Teraz równie˝ Ty mo˝esz przyczyniç si´ do zapewnienia bezpieczeƒstwa w cyberprzestrzeni naszym najm∏odszym obywatelom.
Micha∏ Kaczmarek, Adrian Pupek
Fot.: profil facebookowy Zespo∏u Szkó∏ nr 94
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

REKL AMA

Senator Marek Borowski
zaprasza mieszkańców dzielnic:

Praga-Północ, Praga-Południe,
Targówek, Rembertów i Wesoła

na

DYŻURY PRAWNIKA
Zapisy telefoniczne pod numerem:
tel. 22 881 77 65 w godz. 11:00-17:00

18

Biuro Senatorskie
Marka Borowskiego
ul. Grochowska 302

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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Okiem coacha

Jak zrobiç dobre wra˝enie
w nowym towarzystwie – 11 rad
Przed nami wakacyjne wyjazdy, plenerowe (i nie tylko) imprezy oraz
wiele innych okazji do nawiàzywania kontaktów towarzyskich.
Jak zrobiç dobre wra˝enie w sytuacji, w której nikogo nie znamy,
a chcielibyÊmy dobrze si´ bawiç?
Efekt nimbu
Choç chcia∏oby si´
powiedzieç „nie oceniaj ksià˝ki po ok∏adce”, nic nie poradzimy
na to, ˝e tak zwane „pierwsze wra˝enie”
powstaje w pierwszych sekundach.
OczywiÊcie zazwyczaj ocena podlega
w dalszym czasie weryfikacji, ale jak podajà
badania zespo∏u naukowców z Kanady,
Belgii i Stanów Zjednoczonych, nasze pierwotne przekonanie na czyjÊ temat nadal ma
na nas wp∏yw. Nazywa si´ to efektem nimbu (lub aureoli).
JeÊli np. ktoÊ pod wp∏ywem zdenerwowania zachowa si´ wobec nas w pierwszym
kontakcie szorstko i niesympatycznie, to nawet jeÊli potem oka˝e si´, ˝e jest to w istocie
mi∏y i ˝yczliwy cz∏owiek, dystans pozostanie.
I odwrotnie, korzystne wra˝enie sprawia, ˝e
obdarzamy kogoÊ kredytem zaufania.
Oto rady, które mogà okazaç si´ pomocne.

Dla nawiàzania kontaktów przydatne jest
uczucie zaciekawienia innymi ludêmi. Zadaj sobie w myÊlach pytanie: ciekawe, jakà
osobà jest ta szatynka w niebieskiej bluzce... wyglàda na sympatycznà. I podejdê,
aby to sprawdziç.

4. UÊcisk r´ki
Ta chwila cz´sto przesàdza o wra˝eniu,
jakie robimy na drugiej osobie.
Gdy uÊcisk d∏oni jest zbyt silny lub za d∏ugo przytrzymujemy czyjàÊ r´k´, dajemy sygna∏ Êwiadczàcy o protekcjonalnej i dominujàcej postawie. Nie raz zdarzy∏o mi si´
z ulgà „odzyskaç” swojà d∏oƒ i szybko zmieniç „kierunek zwiedzania” na imprezie.
Równie˝ omdlewajàca d∏oƒ, która wydaje si´ bezw∏adnie wymykaç z naszego uÊcisku, nie stanowi zach´ty do kontaktu. Sugeruje brak energii, witalnoÊci, biernoÊç.
Najlepsze wra˝enie robi krótki i umiarkowanie energiczny uÊcisk wyra˝ajàcy zdecydowanie i szacunek.

1. UÊmiechnij si´

5. Kontakt wzrokowy

PrzypuÊçmy, ˝e do∏àczasz do jakiegoÊ towarzystwa, ale przed chwilà coÊ ci´ zirytowa∏o.
Masz gradowà min´? Jest spora szansa, ˝e zostaniesz oceniony jako osoba niesympatyczna.
JeÊli Twój nastrój nie jest najlepszy, mimo wszystko du˝o lepszym wyjÊciem jest
wejÊç z uÊmiechem. Potem zawsze mo˝esz
powiedzieç, ˝e zdarzy∏o si´ coÊ, co popsu∏o
ci nastrój, wi´c potrzebujesz chwili, by dojÊç
do równowagi.

JeÊli twój wzrok omija rozmówc´, wyglàdasz na niezainteresowanego i nie zach´casz do nawiàzania kontaktu. Spójrz w oczy
osobie, z którà chcesz porozmawiaç, ale nie
wpatruj si´ uporczywie, bo to jest kr´pujàce. Postaraj si´, aby w twoim spojrzeniu by∏a otwartoÊç, optymizm i zainteresowanie.

2. Zadbaj o odpowiedni strój
Lepiej, aby ludzie zapami´tali ciebie,
a nie twoje ciuchy, dlatego nie przesadzaj
z ubraniem. Osoba ubrana perfekcyjnie lub
wr´cz wystrojona stwarza dystans, podobnie jak ktoÊ w zbyt formalnym stroju.
Ubierz si´ tak, aby podkreÊliç swoje atuty,
lecz bez zbytniej ostentacji. Staraj si´, zachowujàc swój styl, dostosowaç si´ jednoczeÊnie do sytuacji i otoczenia.

3. Nastawienie wewn´trzne
JeÊli czujesz, ˝e wÊród nieznanych ci osób
jesteÊ niespokojny, skr´powany, wyobcowany itp., najpierw usiàdê sobie spokojnie,
weê kilka g∏´bokich oddechów i rozejrzyj
si´ woko∏o. Daj sobie nieco czasu na zbudowanie pozytywnego nastroju.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

6. Mowa cia∏a
Ani nonszalancja, ani te˝ nadmierna
sztywnoÊç nie sà zbyt pociàgajàce. JeÊli wi´c
stoisz sztywno jak posàg lub bezw∏adnie
zwisasz z fotela, nie mo˝esz liczyç na powodzenie towarzyskie.
Prawid∏owa postawa: kiedy lekko wciàgamy brzuch, Êciàgamy ∏opatki i górnà cz´Êç
tu∏owia lekko wypychamy do przodu, demonstrujemy swojà otwartoÊç, energi´ fizycznà i psychicznà.

7. ZgodnoÊç
Zaczynajàc rozmow´, unikaj kontrowersji (religii, polityki itp.). Kiedy oka˝e si´, ˝e
mimo wszystko twój rozmówca ma ca∏kiem
odmienne zdanie na jakiÊ temat, stosuj tak
zwane parafrazy. Przyk∏ad: mówisz, ˝e bardzo ci si´ tu podoba, a twój rozmówca, ˝e
jest strasznie g∏oÊno. Odpowiadasz: „Rozumiem, ˝e lubisz bardziej kameralne miej-

sca. Istotnie jest g∏oÊno, jednak muzyka wydaje si´ ca∏kiem fajna”. W ten sposób podkreÊlasz, ˝e szanujesz zdanie rozmówcy,
i bezkonfliktowo kontynuujesz rozmow´,
mimo i˝ nie jesteÊcie jednomyÊlni.

8. Znajdê to, co was ∏àczy
Ludzie ch´tniej oceniajà pozytywnie osoby,
które wydajà im si´ podobne do nich. Dlatego staraj si´ nie odstawaç zbytnio od osób,
z którymi aktualnie rozmawiasz. Przyjmij podobnà postaw´, gestykulacj´. Warto tak˝e
w∏àczyç si´ do dyskusji, wyra˝ajàc zbli˝ajàce
was poglàdy: „ja te˝ bardzo lubi´ góry”,
„mnie równie˝ podoba si´ ten film”. Nie chodzi tu o hipokryzj´. Nikt nie wymaga, byÊ wyzby∏ si´ w∏asnej osobowoÊci. Nie o to chodzi.
Po prostu zwracaj wi´kszà uwag´ na to, co
was ∏àczy, a nie na to, co dzieli. To wystarczy.

9. S∏uchaj aktywnie
Gdy twój rozmówca coÊ opowiada, komentarze adekwatne do treÊci b´dà mile widziane. Ale aktywne s∏uchanie nie polega na
wtràcaniu si´ i opowiadaniu swojej historii na
zasadzie „to zupe∏nie jak u mnie w zesz∏ym
tygodniu!”... i tu przejmujesz pa∏eczk´, przerywajàc rozmówcy opowieÊç. Komentarze
powinny dotyczyç tego, co us∏ysza∏eÊ, bez zabierania przestrzeni: „aha, no to musia∏eÊ
byç bardzo zdziwiony tym, co zobaczy∏eÊ...”.

10. Wytrenuj pami´ç
Twój rozmówca nie poczuje si´ komfortowo, gdy nie zapami´tasz jego imienia lub
innych szczegó∏ów. Kiedy zwracasz si´ do
kogoÊ, mylàc go z innà osobà, np.: „– Ach,
to ty jesteÊ tym informatykiem? – Nie, optykiem” – to niby drobiazg, ale prezentujesz
si´ jako ktoÊ, kto nie s∏ucha, nie traktuje
rozmówców zbyt serio. W takiej sytuacji zapytaj po prostu „przepraszam, nie dos∏ysza∏em – czym si´ zajmujesz?”.

11. Chwal si´ màdrze
Zwykle w nowym towarzystwie mamy
ochot´ pochwaliç si´ osiàgni´ciami, aby
uznano nas za kogoÊ wyjàtkowego. Rób to
jednak tak, aby wzbudziç ciekawoÊç, a nie
przesyt. JeÊli si´ bowiem zagalopujesz, nie
zyskasz sympatii. Równie˝ osoby opowiadajàce o swoich genialnych pociechach zmuszajà po pewnym czasie do ucieczki. Wystarczy jeÊli dasz rozmówcy szans´, by sam
podjà∏ temat. JeÊli tego nie zrobi, odpuÊç.
Mimo ˝e niektóre z moich rad polegajà
na tym, by wtopiç si´ w t∏o i reagowaç na sytuacj´ – nie mam na myÊli manipulacji
i sztucznoÊci. To raczej empatyczne i màdre
dzia∏ania, które sprawiajà, ˝e ludzie nie
czujà si´ w twoim towarzystwie zdominowani ani onieÊmieleni. Czasem bowiem
sukces polega nie na tym, ˝e zrobiliÊmy wiele, ale na tym, ˝e czegoÊ nie zrobiliÊmy...
˚ycz´ wam towarzyskich sukcesów
Joanna Godecka
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WOLNE MIEJSCA w nowym Przedszkolu nr 259
Od 1 wrzeÊnia 2016 r. serdecznie zapraszamy wszystkie ch´tne dzieci w wieku 3–4 lat wraz z Rodzicami do naszego
„nowego przedszkola”. Placówka zosta∏a rozbudowana o dwie dodatkowe sale,
z zapleczem sanitarno-szatniowym.
Przedszkole nr 259 mieÊci si´ w parterowym budynku, w zacisznym miejscu
z dala od miejskiego gwaru i ha∏asu
(Plac Wojska Polskiego 18). Oprócz tego
placówka posiada tak˝e pi´kny i du˝y
ogród sosnowy (5070 m2), który sprzyja
wypoczynkowi i zabawie. Od 1 wrzeÊnia
br. przedszkole b´dzie otwarte dla dzieci
w godzinach: 7.00–17.30.
Uwzgl´dniajàc potrzeby dzieci i oczekiwania
rodziców, przedszkole zapewnia profesjonalnà
opiek´ i edukacj´. Dzieci, zdobywajàc nowe
umiej´tnoÊci, nawiàzujà liczne przyjaênie oraz
przygotowujà si´ do podj´cia nauki w szkole.
W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, organizujàca prac´ dydaktycz-

z podstawà programowà. Dodatkowo realizowane sà autorskie programy, m.in. Program Adaptacyjny do przedszkola, Program Wychowawczy – „Przedszkolak na medal” czy Program Profilaktyki Zdrowotnej – „Zdrowy Przedszkolak”.

no-wychowawczà sprzyjajàcà wszechstronnemu
rozwojowi dzieci. Nauczycielki wykorzystujà elementy ró˝norodnych metod pracy, m.in. Ruchu
Rozwijajàcego W. Sherborne, Pedagogiki Zabawy
– Klanza, M. Montessori, Dobrego Startu M. Bogdanowicz, bajkoterapii, M., Ch. Knillów oraz Aktywnego S∏uchania Muzyki B. Strauss.
Przedszkole opiera swojà prac´ na programach wychowania przedszkolnego zgodnych

W placówce proponowane sà tak˝e dzieciom
nast´pujàce zaj´cia bezp∏atne:
- aktywne s∏uchanie muzyki metodà B. Strauss,
- zaj´cia ruchowe „Hopsanki – Skakanki”,
- zaj´cia grafomotoryczne „Szlaczki – Zygzaczki”,
- zaj´cia z gimnastyki korekcyjnej,
- origami,
- j´zyk angielski,
- religia,
- logopedyczne zabawy grupowe.
Jeszcze raz goràco wszystkich zapraszamy. Do
zobaczenia we wrzeÊniu!!
Dyrektor Magdalena Kraus
oraz nauczyciele z Przedszkola nr 259

Konkursy mi´dzyprzedszkolne
– Êpiewajàcy i prozdrowotny
28 kwietnia 2016 w Przedszkolu nr 262 przy
ul. A. P. ¸aguny 3 odby∏ si´ VI przeglàd piosenki przedszkolnej pt.: „Na dobry humor”. Do
rywalizacji przystàpi∏y dzieci z przedszkoli nr 259,
260, 262 i Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ
Puchatek i Przyjaciele”.
Trzy pierwsze miejsca zdoby∏y:
• w grupie wiekowej pi´ciolatków Antonina Mincer z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”, wykona∏a piosenk´ „Kundel bury”;

• w grupie wiekowej czterolatków Kinga Py∏a z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ
Puchatek i Przyjaciele”, wykona∏a piosenk´
„Popatrzcie na jamniczka”;
• w grupie wiekowej trzylatków Natalia Ferta∏a z Przedszkola nr 260, wykona∏a piosenk´ „S∏oneczko nasze, rozchmurz si´”.
Wszystkie dzieci zosta∏y obdarowane dyplomami i ciekawymi nagrodami.
Nieca∏e dwa tygodnie póêniej, 11 maja 2016
w naszym przedszkolu odby∏ si´ konkurs dzielni-
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cowy propagujàcy zdrowy tryb ˝ycia „O zdrowiu wiemy wszystko”. Do rywalizacji stan´∏y
trzy zespo∏y dzieci pi´cioletnich: przedstawiciele
Przedszkola nr 261 „Pod D´bami” – dru˝yna „Jagody”, reprezentacja Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” – dru˝yna „Pszczó∏ki”
oraz gospodarze, dzieci z Przedszkola nr 262 – dru˝yna „Zielone Smyki”.
Organizator konkursu, nauczycielka Katarzyna
Bazior, przygotowa∏a 45 pytaƒ konkursowych
w trzech blokach tematycznych: „Zdrowo jemy,
zdrowo ˝yjemy”, „Sport to zdrowie, ka˝dy to wie”,
„Z higienà za pan brat”.
Dzieci wykaza∏y si´ znakomità umiej´tnoÊcià
wspó∏pracy w zespole oraz bardzo du˝à wiedzà.
O zwyci´stwie zdecydowa∏a iloÊç zgromadzonych
punktów. Walka by∏a bardzo wyrównana, szczególnie jeÊli chodzi o pierwsze miejsce.
W rezultacie zwyci´˝y∏a dru˝yna „Zielone Smyki”, drugie miejsce na podium zaj´∏a dru˝yna
„Pszczó∏ki”, a trzecie miejsce wywalczy∏y „Jagody”.
Ka˝dy z uczestników otrzyma∏ pamiàtkowy dyplom,
prezent dla przedszkola oraz sportowy upominek,
by doskonaliç swojà sprawnoÊç fizycznà.
Magdalena Lewicka, Katarzyna Bazior
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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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Autostopem przez Polsk´ – Âwi´to Szko∏y w SP 174
Dnia 17 maja 2016 r. spo∏ecznoÊç szkolna oraz zaproszeni goÊcie wzi´li udzia∏ w corocznym wydarzeniu, jakim jest Âwi´to Szko∏y. GoÊcili u nas Burmistrz
Dzielnicy pan Edward K∏os, Zast´pca Burmistrza pan
Marian Mahor, Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy

pan Stefan S∏owikowski, Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty
pani Renata Mroczkowska oraz liczni przedstawiciele
szkó∏, przedszkoli, oÊrodków kultury, rodzice i przyjaciele. Temat spotkania by∏ bardzo bliski ka˝demu Polakowi, dotyczy∏ ojczyzny: „Autostopem przez Pol-

sk´”. Uczniowie zabrali nas w podró˝ od podnó˝a
Tatr a˝ po fale Ba∏tyku. W programie mogliÊmy zobaczyç taniec trojak oraz ˝ywio∏owego krakowiaka.
Warszawa przywita∏a nas muzykà Fryderyka Chopina:
taƒcem oraz grà na pianinie. By∏a te˝ piosenka kapeli podwórkowej, która wprawi∏a wszystkich w dobry
nastrój. Do Torunia zaprosi∏ nas Miko∏aj Kopernik,
a Mazury przywita∏y rodzinnymi, weso∏ymi szantami.
Nad morzem wybraliÊmy si´ w rejs parostatkiem.
Wyst´py zakoƒczone zosta∏y wspólnym Êpiewem ca∏ej szkolnej spo∏ecznoÊci: „Polska ziemia wzd∏u˝
i wszerz najcenniejsza dla mnie jest...”. Przygotowana
akademia da∏a nam wiele radoÊci i satysfakcji, wspomnienia na zawsze pozostanà w naszej pami´ci.
Nast´pne spotkanie za rok...
Marzena Delak
Fot. Marek Kuczmarski

Uczniowie SP 353 rowerami przez maj
Szko∏a Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców reprezentuje dzielnic´ Weso∏a w programie „Rowerowy Maj”. Jest to kampania skierowana
do uczniów szkó∏ podstawowych, promujàca zdrowy tryb ˝ycia, zrównowa˝onà mobilnoÊç i popularyzujàca rower jako Êrodek transportu.
Jej inicjatorem jest Miasto Gdaƒsk, które realizuje
jà ju˝ po raz trzeci, ale w tym roku do udzia∏u w „Rowerowym Maju” zosta∏y zaproszone inne miasta.
W Warszawie kampania odbywa si´ po raz pierwszy,
a przystàpi∏o do niej niemal 50 sto∏ecznych szkó∏.
W ramach kampanii przeprowadzany jest konkurs trwajàcy osiemnaÊcie dni szkolnych: od 4 do 31
maja. Zwycie˝y szko∏a, której uczniowie najcz´Êciej
wybieraç b´dà rower lub inny pojazd na kó∏kach,
ale bez silnika, np. hulajnog´ lub rolki, jako swój
Êrodek transportu do i ze szko∏y. Uczeƒ, który przyjecha∏ do szko∏y na rowerze, otrzymuje dwie naklejki. Jednà z nich przykleja do swojego specjalnego
dzienniczka rowerowego, a drugà na klasowy plakat „Rowerowego Maja”.
Najlepsze szko∏y b´dà mog∏y wybraç jednà z trzech
nagród: budow´ zadaszonego parkingu rowerowego, mobilne miasteczko ruchu drogowego lub kom-

plet rowerów. Dla najlepszych klas przewidziano natomiast wejÊciówki do instytucji kultury, sportu lub
nauki oraz akcesoria rowerowe.
Konkurs poprzedzi∏a seria warsztatów, które przeprowadzone zosta∏y wszystkich klasach: poczàwszy
od oddzia∏ów przedszkolnych, a˝ po szóstoklasistów.
Uczniowie zapalili si´ do jazdy na rowerach i hulajnogach, co natychmiast da∏o si´ zauwa˝yç na szkolnym
parkingu rowerowym. Szybko trzeba by∏o zorganizowaç dodatkowe miejsca parkingowe i stojaki rowero-

we. Dowodem zaanga˝owania naszych uczniów jest dobre miejsce
SP 353 w zestawieniu wyników na
pó∏metku rywalizacji. Frekwencja
w naszej szkole wynosi ponad 50%.
Znaczy to, ˝e z 724 uczniów ucz´szczajàcych do naszej szko∏y 380 codziennie
przyje˝d˝a do szko∏y pojazdem ko∏owym nap´dzanym si∏à w∏asnych mi´Êni. 135 uczniów doje˝d˝a∏o do szko∏y
w ten sposób codzinnie, a kolejnych
99 uczniów tylko jednego dnia nie skorzysta∏o z ˝adnego ze wspomnianych
ekologicznych Êrodków transportu.
Liczby te robià niewàtpliwie du˝e
wra˝enie. Znacznie wi´ksze wra˝enie
sprawiajà jednak unaoczniajàce te
wyniki rowery i hulajnogi, które szczelnie otaczajà
ca∏y dziedziniec szkolny. Widok to imponujàcy, ale
te˝ niezmiernie radujàcy chyba ka˝dego. A jak zakoƒczy si´ rowerowa rywalizacja? Tego dowiemy
si´ ju˝ na poczàtku czerwca.
Tomasz Piotrowski
(w artykule wykorzystano
materia∏y organizatotów
kampanii „Rowerowy Maj”)
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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, ksero.

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
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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.
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Uroczysta lekcja historii
Witaj majowa jutrzenko,
Âwieç naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenkà,
Która w ca∏ej Polsce s∏ynie.
Witaj maj, pi´kny maj,
U Polaków b∏ogi raj.
Kolejna ju˝ w tym roku szkolnym uroczysta lekcja
historii odby∏a si´ 27 kwietnia w Szkole Podstawowej
nr 173 im. Górników Polskich. Tym razem uczciliÊmy
225. rocznic´ uchwalenia Konstytucji 3 maja. WÊród
obecnych nie mog∏o zabraknàç znamienitych goÊci.
Na uroczystoÊç przybyli pan Krzysztof Kacprzak, burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, p. Katarzyna
Zakrzewska, radna dzielnicy Weso∏a, ksiàdz proboszcz Krzysztof Cyliƒski, pan Waldemar Wymiata∏,
przewodniczàcy Rady Rodziców, pan pu∏kownik
Krzysztof Krawczyk, Orkiestra Wojskowa pod batutà
majora Artura Czereszewskiego oraz ci, bez których
wa˝ne wydarzenia w naszej szkole nie mia∏yby nale˝ytej oprawy i charakteru, którzy sà i b´dà dla nas zawsze ˝ywà lekcjà historii i patriotyzmu najwy˝szej
próby – Sybiracy, reprezentowani przez pana Mieczys∏awa Pogodziƒskiego, prezesa Zwiàzku Sybiraków,
p. Cecyli´ Raszewskà, p. Miros∏awa Pop∏awskiego, p.
Jadwig´ Mi∏owskà i p. Barbar´ Warszawskà.
Uczniowie klas 5 s∏owem namalowali trudne
i wznios∏e dzieje naszej ojczyzny. Pi´kno i g∏´bia

wypowiedzianych s∏ów zosta∏y wzmocnione obrazem muzycznym – utworami patriotycznymi w wykonaniu Orkiestry Wojskowej.
Z obrazu Jana Matejki spoglàdali na nas: niesiony przez wiwatujàcych mieszkaƒców Warszawy
marsza∏ek Stanis∏aw Ma∏achowski oraz pos∏owie
wraz z królem Stanis∏awem Augustem Poniatowskim, który zaraz w koÊciele Êw. Jana w Warszawie
b´dzie przysi´ga∏ wiernoÊç Konstytucji, czyli najwa˝niejszemu dokumentowi pomagajàcemu rzàdziç paƒstwem.
Rzucajmy kwiaty po drodze,
K´dy przechodziç majà
Szcz´Êcia narodu wodze,
Co nowy rzàd sk∏adajà.
Weêmy weselne szaty,
Dzieƒ to kraju Êwi´cony.
Jak˝e ten król nasz bogaty!
Skarb jego – serc miliony.
Okres nadziei i wolnoÊci trwa∏ krótko. Konstytucja 3 maja obowiàzywa∏a tylko 14 miesi´cy. Polska
znikn´∏a z mapy Europy na 123 lata. Jej ziemie podzieli∏y mi´dzy siebie 3 paƒstwa zaborcze, w∏àczajàc je w obr´b swoich terytoriów.
Jednak to dzie∏o Sejmu Wielkiego pozostanie na
zawsze symbolem odrodzenia i màdroÊci Polaków.
Stanowi dowód na to, ˝e Polska wesz∏a na drog´
post´pu i reform, ˝e Polacy sami znaleêli si∏y do wy-

dobycia kraju z upadku. Stanowi wyraz goràcego
patriotyzmu i umi∏owania wolnoÊci.
Tak donios∏y i uroczysty moment wykorzystaliÊmy,
aby og∏osiç wyniki III edycji konkursu „Ocaliç od zapomnienia – Sybiracy sà wÊród nas”. Konkurs kolejny
raz obj´ty by∏ patronatem Zwiàzku Sybiraków, Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty i Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a. Komisja konkursowa powo∏ana przez dyrektora Szko∏y Podstawowej nr 173, p. Lidi´ Chmielewskà, wyró˝ni∏a prace na poziomie szkó∏ podstawowych i gimnazjalnych. Laureatami zostali: Antoni Sadowski ze Szko∏y Podstawowej nr 340 (I miejsce),
Nadia Gnot i Ma∏gorzata Baƒkowska ze Szko∏y Podstawowej nr 69 (II miejsce), Patrycja Obiega∏a ze
Szko∏y Podstawowej nr 28, a tak˝e Karolina Bia∏ecka
i Mateusz KoÊla z Gimnazjum nr 131 (I miejsce), Szymon Tlaga i Adam Sawa z Gimnazjum nr 143 (II miejsce). Nagrodzeni przyj´li gratulacje z ràk p. dyrektor
Lidii Chmielewskiej, p. Alicji Napiórkowskiej oraz
p. Mieczys∏awa Pogodziƒskiego, który wyrazi∏ swoje
uznanie dla dokonaƒ m∏odych badaczy historii.
I ja tam by∏am – wspólnie z bracià uczniowskà,
wÊród znamienitych goÊci – historycznej uczty doÊwiadczy∏am.
Uczcie si´, dzieci nasze,
Nuciç t´ pieÊƒ wraz z nami,
A˝eby wnuczki wasze
Âpiewa∏y jà wiekami.
Alicja ¸ubiƒska
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Gry planszowe w Bu∏haku
W tym roku odby∏ si´ ju˝ piàty Dzielnicowy Dzieƒ
Gier Planszowych. Ma∏y jubileusz. Fety nie by∏o, ale
trzeba wspomnieç, ˝e Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa
nr 12 wprowadzi∏a mod´ na „planszówki”. Obecnie
mamy ju˝ doÊç sporà grup´ graczy w dzielnicy. Sama
impreza to jak zawsze du˝o rozegranych partii, turnieje i Êwietna atmosfera. DopracowaliÊmy si´
wspó∏pracy z wydawnictwami, zw∏aszcza Grannà,
najlepszym sklepem z planszówkami w naszej dzielnicy – RaduÊ i fundacjà „Rozwiƒ si´”. Wydawnictwa
przekaza∏y nagrody dla zwyci´zców turniejów, które
odbywa∏y si´ co godzin´, a cz´sto trwa∏y równolegle. Fani Magic the Gathering wys∏uchali wyk∏adu
doÊwiadczonych graczy.
W szkole na co dzieƒ te˝ gramy w trakcie zaj´ç
przeznaczonych na gry planszowe i podczas ko∏a
gier planszowych. W wolnym czasie uczniowie grajà te˝ samodzielnie, korzystajàc z obszernej biblioteki gier. A po co to tak graç?
Relacje
W grze nie ma relacji nauczyciel – uczeƒ. Na równych prawach realizujemy swoje pomys∏y na wygranà. Szukamy wspólnie odpowiedzi i ustalamy regu∏y.
SprawiedliwoÊç i troska
Lubi´ takie pi´kne momenty w grach kooperacyjnych, gdy troch´ naciàga si´ zasady, dbajàc o to, ˝eby
nikomu nic si´ nie sta∏o. Wszyscy muszà dojÊç razem
i troszczà si´ o siebie przeciwko sprawiedliwej grze.

Zasady
Podczas rozgrywek nie ma w∏aÊciwie „problemu z zachowaniem”.
Uczniowie skrupulatnie przestrzegajà zasad zapisanych w instrukcji. ¸atwo w zwiàzku z tym faktem dyskutowaç o znaczeniu prawa
w ˝yciu codziennym.
MyÊlenie
W grach trzeba myÊleç. Cz´sto tak, ˝e a˝ boli.
Mamy: planowanie, szacowanie, przeliczanie,
opracowywanie strategii, przewidywanie, wyciàganie wniosków. Najwa˝niejsze, ˝e to co wymyÊlimy, mo˝emy zrealizowaç i zweryfikowaç naszà
skutecznoÊç.
Rywalizacja a praca w grupie
Gramy, ˝eby wygraç, ale wygrany zdradza sposób
na wygranà. Tym doskonalszy sposób, im lepsi gracze. Wszyscy wp∏ywajà wi´c na sposób rozwiàzywania problemu. Nie chc´ przesadzaç, ale gry planszowe to jedna z najlepszych form pracy w grupie.
Emocje
Grajàc, doÊwiadczamy ró˝nego rodzaju emocji.
Pozytywnych i negatywnych. I uczymy si´ sobie
z nimi radziç. Te pozytywne te˝ mogà mieç z∏e skutki. W euforii ∏atwo straciç wszystko to, co si´ wypracowa∏o przez wiele tur. Zbytnia bojaêliwoÊç zaÊ
nie daje rozwinàç skrzyde∏.

Symulacja
Gry cz´sto sà odwzorowaniem cz´Êci rzeczywistoÊci. Symulujà gie∏dy, rozwój cywilizacji, rozwój
paƒstw... W∏aÊciwie wszystkie aspekty ˝ycia mo˝na
sprowadziç do gry. Firmy szkoleniowe jakiÊ czas temu odkry∏y ten potencja∏ i szkolà pracowników
wielkich firm za pomocà gier.
Ka˝dy ruch ma konsekwencje
Sà gry bardziej i mniej wybaczajàce b∏´dy, ale
w ka˝dej decyzja podj´ta przez gracza wià˝e si´
z konsekwencjami. Realizujemy plany i najcz´Êciej
trzeba wykazaç si´ elastycznoÊcià myÊlenia i korygowaç je w zale˝noÊci od decyzji innych graczy.
Podsumowanie
Mo˝na siedzieç przed telewizorem, przeglàdaç
bezmyÊlnie Internet. Nie da si´ bezmyÊlnie siedzieç przy grze planszowej. Ta rozrywka zmusza
nas do myÊlenia. Na koniec trzeba wygraç lub
przegraç z godnoÊcià. Jedno i drugie zakoƒczenie
jest trudne, ale majà coÊ wspólnego. Wygraç
i przegraç trzeba tak, aby ktoÊ chcia∏ jeszcze z nami kiedykolwiek graç.
Czarek Kielczyk
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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.
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Szlakiem tolerancji religijnej:
Judaizm – religia jedna z wielu
Piàtek dla chrzeÊcijan jest dniem postu, w ten
dzieƒ za grzechy ludzi umar∏ Jezus, w piàtek muzu∏manie poÊwi´cajà si´ ca∏kowitemu skupieniu
i modlitwie, a ˚ydzi od zmierzchu do zmierzchu
nast´pnego dnia obchodzà szabat.
Szabat jest dla wyznawców judaizmu czasem
dla rodziny, wewn´trznego skupienia. Kobiety
przygotowujà wtedy tradycyjne potrawy, takie jak
np. czulent, czyli duszony gulasz, a wieczorem
wszyscy zasiadajà do uroczystej kolacji. Podczas
trwania tego Êwi´ta ortodoksyjni ˚ydzi, bardzo
przestrzegajàcy zasad swojej wiary, starajà si´ nie
robiç nic, co wymaga∏oby chocia˝ odrobiny pracy.
Niektórzy liczà nawet swoje kroki, aby nie zrobiç
ich za du˝o, czy nie u˝ywajà ciep∏ej wody do mycia, zdarzajà si´ równie˝ tacy, którzy nie zapalajà
Êwiate∏, ale jest to ju˝ chyba przesada.
To, co si´ je, jest w tej religii bardzo wa˝ne,
nale˝y przestrzegaç zasad diety religijnej. ˚ydzi

nie spo˝ywajà wieprzowiny, uwa˝ajàc jà za niekoszernà, niesprawdzonà przez najwy˝szego rabina. Mi´sa nie wolno im ∏àczyç z nabia∏em,
w lodówkach majà na nie specjalnie wydzielone
miejsca, a co bogatsi wyznawcy judaizmu kupujà dwie lodówki i dwa zlewy, aby tylko nie dopuÊciç do zetkni´cia si´ tych dwóch produktów.
˚ydowscy ch∏opcy stajà si´ m´˝czyznami
w wieku 13 lat, wtedy zaczynajà ucz´szczaç razem z ojcami na nabo˝eƒstwa w synagogach.
Jednak nie jest im a˝ tak „ró˝owo”, poniewa˝
w ósmym dniu ˝ycia ka˝dy ch∏opiec jest poddany obrzezaniu na znak przymierza z Bogiem.
Synagoga jako miejsce modlitwy jest bardzo
wa˝nym elementem tej religii. S∏u˝y do studiowania Tory, czyli pierwszych pi´ciu ksiàg Biblii,
albo jako miejsce zebraƒ. Po bokach budynku
sà wydzielone babiƒce, w których modlà si´
kobiety, wszystko po to, aby nie rozpraszaç

Uczniowie Bu∏haka w ojczyênie
Gaudiego, Picassa i Salvadora Dali
Uczniowie Bu∏haka mieli w tym roku szkolnym
okazj´ udzia∏u w wymianie z uczniami ze szko∏y
La Miranda w Barcelonie.
Na lotnisku zostaliÊmy mi∏o zaskoczeni przez naszych kolegów i kole˝anki z Hiszpanii, którzy zgotowali nam ciep∏e powitanie. Razem z nimi pojechaliÊmy autokarem do szko∏y La Miranda. Szko∏a zrobi∏a na mnie du˝e wra˝enie, poniewa˝ ma trzy
boiska, w∏asny basen, a nawet teatr. Jest ∏adna
i wi´ksza od naszej. Kilka godzin póêniej ka˝dy
z nas pojecha∏ wraz ze swoim Hiszpanem do domu.
Nast´pnego dnia rano spotkaliÊmy si´ w szkole, do której odwioz∏y nas nasze rodziny. Tego
dnia uczestniczyliÊmy w szkolnych obchodach
Êwi´ta Sant Jordi, które wypada∏o dzieƒ póêniej.
Z tej okazji nasi hiszpaƒscy koledzy zorganizowali wiele zabaw. Nam szczególnie spodoba∏o
si´ rzucanie w siebie balonami z wodà. Po dobrej zabawie wszyscy udaliÊmy si´ do szkolnego
teatru, gdzie obejrzeliÊmy przedstawienie przygotowane przez naszych Hiszpanów, niestety po
kataloƒsku. Wieczór sp´dziliÊmy w domach
w towarzystwie hiszpaƒskich rodzin.
W weekend czas organizowali nam Hiszpanie.
Sobotni poranek sp´dzi∏am, oglàdajàc seriale
z mojà Hiszpankà – Naiarà. Po po∏udniu pojecha-

∏yÊmy na ulic´ La Rambla, gdzie spotka∏yÊmy si´
z kilkoma osobami z naszej grupy. Ulica by∏a pe∏na ludzi ze wzgl´du na Êwi´to Sant Jordi. W niedziel´ prawie wszyscy spotkaliÊmy si´ na pla˝y
La Barceloneta, gdzie sp´dziliÊmy ca∏y dzieƒ, le˝àc na piasku i rozmawiajàc.
W poniedzia∏ek rozpocz´liÊmy zwiedzanie
Barcelony. Spod szko∏y pojechaliÊmy autokarem
zobaczyç pa∏ac prezydencki. Nast´pnym miejscem, które odwiedziliÊmy, by∏a Sagrada Familia.
KoÊció∏ zrobi∏ na mnie ogromne wra˝enie. Wewnàtrz nie by∏o ˝adnych bogatych, z∏otych zdobieƒ, co mnie zaskoczy∏o. By∏y za to ogromne kolorowe witra˝e, przez które wpada∏o kolorowe
Êwiat∏o, oÊwietlajàc kamienne Êciany. Dzi´ki temu wn´trze koÊcio∏a by∏o wyjàtkowo barwne.
Ostatnim punktem naszej wycieczki by∏ Camp
Nou – wielki stadion pi∏karski.
Nast´pnego dnia spotkaliÊmy si´ na Placa de Catalunya, gdzie rozpocz´liÊmy nasz spacer po mieÊcie. Najpierw udaliÊmy si´ do Barrio Gotico – Êredniowiecznej dzielnicy, gdzie zwiedziliÊmy katedr´
Âwi´tej Eulalii. Nast´pnie poszliÊmy zobaczyç kolejny przyk∏ad hiszpaƒskiej architektury gotyckiej, czyli koÊció∏ Santa Maria del Mar. Po spacerze mogliÊmy zostaç w Barcelonie z naszymi Hiszpanami.

m´˝czyzn. We wn´trzu nie ma ˝adnych obrazów ani rzeêb, gdzieniegdzie znajdujà si´ napisy z biblii wypisane na kolumnach czy Êcianach.
˚ydzi wierzà, ˝e Bóg nie powinien byç przedstawiany ani wyobra˝any.
Kobiety ˝ydowskie, a szczególnie ortodoksyjne ˚ydówki nie majà ∏atwego ˝ycia, niezam´˝noÊç jest dla nich grzechem, dlatego cz´sto m´˝a wybiera im swatka. Po Êlubie golà g∏owy, peruka Êwiadczy o zam´˝nej kobiecie, która ju˝ nie
„kusi” swoimi w∏osami.
Inne sà te˝ zwyczaje zwiàzane z grzebaniem
zmar∏ych. Po Êmierci ludzie sà owijani w tkaniny,
pogrzeb musi odbyç si´ w przeciàgu doby, a rodzina, op∏akujàc zmar∏ego i wyra˝ajàc smutek,
na grób k∏adzie nie kwiaty, tak jak to zazwyczaj
w naszej kulturze, tylko wypolerowany kamieƒ.
Pomimo swojej tragicznej przesz∏oÊci i przeÊladowaƒ ˚ydzi ocalili siebie i swojà religi´, a taka wycieczka uczy tego, ˝e powinniÊmy poznaç
inne religie, zanim wydamy opini´ o ich wyznawcach. Uczy tolerancji.
Aleksandra Dra˝an
kl. IIg, Gimnazjum nr 119

Ârod´ zacz´liÊmy od spaceru ulicà La Rambla. Po
drodze zajrzeliÊmy na Placa Reial, na którym znajdujà si´ latarnie zaprojektowane przez Gaudiego.
Potem wróciliÊmy na La Rambla i przeszliÊmy jà do
koƒca, gdzie naszym oczom ukaza∏ si´ pomnik Kolumba. Spod pomnika pojechaliÊmy do Parku Guell.
Znajdujà si´ tam mozaiki zaprojektowane przez
Gaudiego, np. s∏awna jaszczurka. Nast´pnie udaliÊmy si´ do Parc de la Ciutadella, który szczerze mówiàc, bardziej mi si´ podoba∏ ni˝ Park Guell ze
wzgl´du na bardzo urokliwà fontann´ Cascada.
I tak oto nadszed∏ czwartek, dzieƒ naszego
powrotu. Rankiem ostatni raz spotkaliÊmy si´
w szkole, gdzie obejrzeliÊmy prezentacje na temat s∏awnych osób przygotowane przez naszych
hiszpaƒskich kolegów. Potem nadesz∏a chwila
po˝egnania. Hiszpanie po˝egnali nas tak samo
serdecznie, jak powitali. Po po˝egnaniu si´ ze
wszystkimi pojechaliÊmy autokarem na lotnisko.
Do Warszawy dolecieliÊmy wieczorem.
Wyjazd uwa˝am za jak najbardziej udany. Ciesz´
si´, ˝e mog∏am poznaç osoby z innego kraju i chocia˝ troch´ zasmakowaç tamtejszego ˝ycia. Sama
Barcelona zrobi∏a na mnie bardzo pozytywne wra˝enie. Jest to naprawd´ pi´kne miasto, chcia∏abym
je jeszcze kiedyÊ odwiedziç. Mam nadziej´, ˝e wycieczka do Warszawy b´dzie si´ podoba∏a Hiszpanom tak samo jak mnie ta do Barcelony.
Alicja Szepietowska
uczennica kl. 3 Gimnazjum ZSN im. E. Bu∏haka
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Co kryje Las Milowy?
23 kwietnia 2016 roku liczna grupa uczniów
naszej szko∏y SP 171 w Weso∏ej uczestniczy∏a
w pierwszym w tym roku RODZINNYM SPACERZE pod has∏em: „Co kryje Las Milowy?”.
Swojà obecnoÊcià zaszczyci∏ nas burmistrz
Weso∏ej p. Edward K∏os z ma∏˝onkà oraz licznie
przyby∏e rodziny. W´drówk´ rozpocz´liÊmy od
obejrzenia wn´trza koÊcio∏a pw. OpatrznoÊci
Bo˝ej na ul. Skargi 2. Malowid∏a i sekrety wn´trza przybli˝y∏a nam p. Katarzyna Bia∏ek.
Nast´pnie, wspinajàc si´ na grzbiety wydm,
podziwialiÊmy tajemnicze kszta∏ty drzew i porosty, które wskazujà na czyste powietrze
w naszej miejscowoÊci. DowiedzieliÊmy si´
wielu innych przyrodniczych ciekawostek dzi´ki p. Dorocie Wroƒskiej. Przy wiatkach Nadle-

Ênictwa Drewnica by∏a chwila przerwy, panie
przygotowa∏y dla uczestników pyszny pocz´stunek. Pokrzepieni udaliÊmy si´
w kierunku bunkra Regelbau 514,
dla ch∏opaków z naszej szko∏y by∏ to
najciekawszy punkt programu. Idàc
w kierunku bunkra, p. Dorota Wroƒska zatrzymywa∏a nas przy „atrakcjach” weso∏owskiej przyrody i z pasjà super przyrodnika przekazywa∏a
nam tajemnice okalajàcej nas natury.
Naszym spacerem uczciliÊmy Âwiatowy Dzieƒ Ziemi.
Dzi´kujemy p. Iwonie Bal, p. Katarzynie Bia∏ek i p. Dorocie Wroƒskiej.
B Y ¸ O S U P E R!
Uczniowie z SP 171 w Weso∏ej
uczestniczàcy w spacerze

Prosty sposób na sukces matematyczny
z Przedszkola „Pod D´bami”
W Przedszkolu „Pod D´bami” od kilku lat realizowane sà programy oraz podejmowane
ró˝norodne przedsi´wzi´cia majàce na celu
rozwijanie u dzieci zdolnoÊci matematycznych.
Wszystko zacz´∏o si´ od dzielnicowej konferencji zorganizowanej wiosnà 2013 roku we
wspó∏pracy ze Szko∏à Podstawowà nr 171 oraz
Akademià Pedagogiki Specjalnej. Tematem
owego spotkania by∏ „Uczeƒ zdolny”. Podczas
konferencji pani Renata Sobótka poruszy∏a
temat dzieci uzdolnionych matematycznie
i przedstawi∏a wyniki badaƒ prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyƒskiej, z których wynika, ˝e ponad
po∏owa dzieci przedszkolnych w Polsce wyka-

zuje zaskakujàcà ∏atwoÊç nabywania wiadomoÊci i umiej´tnoÊci matematycznych oraz matematyczne
ukierunkowanie umys∏u. Wskaza∏a
równie˝, ˝e niestety te wyjàtkowe
zdolnoÊci zanikajà, jeÊli nie dostarcza si´ dziecku odpowiednich doÊwiadczeƒ.
Refleksja nad tymi spostrze˝eniami sprawi∏a, ˝e zacz´liÊmy w naszym przedszkolu przyk∏adaç du˝à
wag´ do rozwijania kompetencji
matematycznych u dzieci. Od wrzeÊnia 2013 roku wprowadzone zo-

REKL AMA

sta∏y zaj´cia rozwijajàce logiczne myÊlenie i zdolnoÊci
matematyczne u dzieci wg
programu pani Renaty Sobótki „¸amig∏ówki
màdrej
g∏ówki”. ZorganizowaliÊmy równie˝
warsztaty dla rodziców, podczas których rodzice dowiedzieli si´, jak w sytuacjach domowych
wspieraç rozwój
swojego dziecka.
W roku szkolnym
2014/2015 pan Jakub Dymowski zorganizowa∏ zaj´cia
kulinarne, podczas
których dzieci wa˝y∏y i uczy∏y si´ korzystaç
z przepisów kulinarnych, a to wbrew pozorom
„czysta matematyka”. Ponadto wzi´liÊmy te˝
udzia∏ w Regionalnym Konkursie „Zygzaki Matematyczne”. Kilku naszych uczniów zdoby∏o
pierwszà nagrod´, uzyskujàc maksymalnà iloÊç
punktów. Natomiast w tym roku najlepsi
uczniowie dwóch najstarszych grup zmagali
si´ z ∏amig∏ówkami matematycznymi w naszym
wewn´trznym konkursie na najlepszego matematyka „Pod D´bami”. Dzieci rozwiàzywa∏y zadania dotyczàce m.in.: przeliczania, uzupe∏niania brakujàcych dzia∏aƒ, orientacji na kartce
papieru, porównywania wielkoÊci. Wszystkie
zadania wymaga∏y ogromnej koncentracji i logicznego myÊlenia. Dzieci bioràce udzia∏
w konkursie zosta∏y nagrodzone za swoje osiàgni´cia i wytrwa∏à prac´. Uda∏o si´ wy∏oniç
najt´˝szy matematyczny umys∏, chocia˝ nie by∏o to ∏atwe, poniewa˝ wiele dzieci wykazuje
si´ wspania∏à wiedzà i umiej´tnoÊciami w tej
dziedzinie.
Ma∏gorzata Riedel
dyrektor P261,
Renata Sobótka
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◗ Nauczycielka angielskiego udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego. Szko∏a podstawowa i gimnazjum. Dojazd do ucznia. Cena
40 z∏. tel. 733 250 300.

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

Tel. 601 262 086.

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

OGRODY, TRAWNIKI

◗ „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.
◗ J¢ZYK POLSKI i rosyjski, egzaminy, sprawdziany, MATURA, POPRAWKI, nadrabianie
zaleg∏oÊci w czytaniu, pisaniu, gramatyce,
Weso∏a – 22 773 40 87.
◗ Biuro Ksi´gowe Warszawa Weso∏a-Stara Mi∏osna zatrudni ksi´gowà – tel. 535 333 753.
◗ 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.

8

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

ZAK¸ADAMY,
PIEL¢GNUJEMY

ul. Trakt Brzeski 71 (obok Biedronki)

503 065 403

tel.: 692 905 352

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

UK¸ADANIE KOSTKI
TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

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

DRZEWA TRAWNIKI
ul. Pi´kna 46, 05-462 Majdan

tel. 501 560 979

www.facebook.com/naprawa.elektroniki.pojazdowej

GITARA – NAUKA GRY
294

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

MALOWANIE I G¸ADZIE

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD I DZIA¸K¢

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

503 065 403

tel. 503-759-763

14
8

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

SOLIDNIE – TANIO – UCZCIWIE

Aquapark Wesolandia
poszukuje kobiety na stanowisko
PRACOWNIK SPRZÑTAJÑCY.

883 466 477

Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt: 663-887-881

ROZNOSZENIE ULOTEK

289

251

268

„HORTUS”
US¸UGI OGRODNICZE

ODKOMARZANIE

tel. 691 260 269

503 065 403

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■

anteny TV i SAT
■ domofony

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

196

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

Tel. 660-769-211

36

PRACE OGRODNICZE, WYWÓZ ZIELENI

790 55 47 46

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

DROBNE REMONTY I NAPRAWY,
SPRZÑTANIE STRYCHÓW
I PIWNIC

www.dogadajciesie.pl

503 065 403

29

SPRZĄTANIE, PRACE WYKOŃCZENIOWE,
PIELĘGNACJA ZIELENI

tel. 514 731 889

291

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

160

199

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR

DACHY

– fachowo i niedrogo

SPRZEDA˚, MONTA˚

Tel. 695-622-848

501 14 14 40

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

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

503 150 991

22
1

M O N TA ˚ :
■

• ZAK¸ADANIE
• PIEL¢GNACJA

25
6

www.hortus.waw.pl

• CI¢CIE
• WYCINANIE

arekgu@interia.pl czynne 8.00–16.00

KOMPLEKSOWE, RZETELNE USŁUGI DLA WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH I NIE TYLKO W ZAKRESIE:
3

48

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

BRUKOWEJ I GRANITOWEJ

245

tel. 513 148 238

13
4

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

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

USŁUGI OGRODOWE

17
4

◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej dla
uczniów i doros∏ych, cena 50 z∏/60 min. tel.
694 210 279.

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

13
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◗ Mamy do wynaj´cia sale na godziny na ró˝ne zaj´cia, spotkania itd. vis a vis Urz´du
Dzielnicy Weso∏a. Dost´pne sà równie˝
w sobot´ i w niedziel´. Tel. 693-862-799,
parzonka@op.pl

WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE,
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

295

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

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

231

RATOWNIK P¸YWALNI

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.

◗ Pilnie poszukiwana Niania do opieki nad
2 letnim dzieckiem na ca∏y etat w Starej Mi∏osnej. Dobre warunki pracy. Kontakt tel.
538 388 787.

WYCINKA
I PODCINANIE DRZEW

Poszukujemy pracownika na stanowisko:

OG¸OSZENIA DROBNE

27
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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

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

28

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
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

Stan deweloperski,
inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.

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
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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

Nr 181 / Czerwiec 2016

