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CO B¢DZIE Z NASZYM GIMNAZJUM?

Fot. Ma∏gorzata Szyszko

To pytanie, którym jak˝e cz´sto witajà nas absolwenci i uczniowie. To
pytanie zadawane jest równie˝ w licznych rozmowach telefonicznych
przez rodziców uczniów szkó∏ podstawowych, którzy planowali zapisaç
swoje dziecko do naszej placówki w najbli˝szej przysz∏oÊci.
Mimo up∏ywu czasu od pierwszych zdecydowanych zapowiedzi likwidacji gimnazjów
przez MEN nie mo˝emy odpowiedzieç na to
pytanie w pe∏ni merytorycznie. Nie mo˝emy
nawet obiecaç, ˝e rzetelnie zbadamy problem, lub udzieliç emocjonalnego wsparcia
stwierdzeniem, ˝e wszystko b´dzie dobrze.
Powód? Tak naprawd´ nie wiemy, co czeka
naszà placówk´ i system polskiej oÊwiaty.
Pani A. Zalewska, minister edukacji narodowej, przedstawi∏a wizj´ rewolucyjnych
zmian w polskiej oÊwiacie, w wyniku których
majà zniknàç gimnazja, powróciç oÊmioletnie
szko∏y podstawowe i czteroletnie licea. W planie sà dwuetapowe szko∏y bran˝owe otwierajàce drog´ do tzw. matury bran˝owej dajàcej
mo˝liwoÊç podj´cia nauki na studiach zakoƒczonych licencjatem (po jego zdobyciu b´dzie
mo˝na wróciç do szko∏y dla doros∏ych typu liceum i... rozpoczàç studia magisterskie).
Nie doprecyzowano dotàd, co b´dzie
w przysz∏ym roku z uczniami, którzy skoƒczà
klas´ szóstà. JeÊli zostanà w szko∏ach podstawowych, nie wiadomo, jakà siatk´ godzin b´dà realizowaç i kto b´dzie uczy∏ ich przedmiotów wyst´pujàcych dotàd w gimnazjum.
Mo˝e okazaç si´, ˝e fizycy czy chemicy (specjaliÊci najbardziej deficytowi na rynku oÊwiatowym) b´dà w takiej szkole zatrudniani na
jednà godzin´ w klasie, a wi´c ˝eby pracowaç
na pe∏en etat, b´dà musieli pracowaç w kilku
szko∏ach. Trudno wymagaç od takiego na-

uczyciela identyfikowania si´ z danà placówkà i nale˝ytego wype∏niania obowiàzków, jak
chocia˝by pe∏nienia funkcji wychowawcy,
uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, radach pedagogicznych. Trudno wymagaç dost´pnoÊci dla ucznia. KtoÊ powie, „tak by∏o za
czasów dawnych oÊmioletnich podstawówek”. Owszem, 20 lat temu z regu∏y przedmiotów w mniejszym wymiarze godzin (np. fizyka, chemia) uczyli nauczyciele posiadajàcy
podwójne kwalifikacje. Przy obecnym tempie
reformy trudno oczekiwaç na uzyskanie dodatkowych rzetelnych kwalifikacji przez
funkcjonujàcych w systemie nauczycieli.
Nie doprecyzowano, jak b´dzie wyglàda∏ nabór do szkó∏ Êrednich dwóch roczników stanowiàcych absolwentów gimnazjów i klasy ósmej
szko∏y podstawowej. To problem dotyczàcy
uczniów obecnych klas pierwszych gimnazjum
i szóstych ze szkó∏ podstawowych, którzy równoczeÊnie powinni zaczàç nast´pny etap edukacyjny. Nie znamy podstaw programowych,
wed∏ug których b´dà kontynuowaç nauk´ nasi
ostatni absolwenci, ani za∏o˝eƒ egzaminu maturalnego, do którego dotàd byli przygotowywani na etapie gimnazjum i szkó∏ Êrednich.
OptymiÊci powiedzà: to tylko okres przejÊciowy. Ale ten czas to kilka lat edukacji dla
szeregu roczników m∏odych ludzi. Jak b´dzie wyglàda∏? W∏aÊciwie nie wie nikt, tak
samo jak nie wiedzà uczniowie klas II szkó∏
Êrednich, na czym b´dà polega∏y zapowiadane zmiany na maturze w roku 2018.

Nie wiemy, jak b´dzie wykorzystana infrastruktura szkolna. W gimnazjach w przysz∏ym roku nie b´dzie naboru. Czy wi´c
w budynku przy ul. Klimatycznej – siedzibie
Gim. 119 – wraz z uczniami „wygaszanego”
gimnazjum podejmà nauk´ uczniowie planowanej tam szko∏y podstawowej? Czy
wÊród nich znajdà si´ siedmio-, oÊmiolatkowie? Co z istniejàcym tam gronem nauczycieli przedmiotowców?
Na te i szereg innych pytaƒ nie ma konkretnych odpowiedzi. Podczas posiedzenia
sejmowej komisji edukacji w dniu 5 wrzeÊnia
sama pani minister edukacji przyzna∏a,
i˝ nie dotrzyma∏a obietnicy z∏o˝onej ZNP,
i˝ do 30 sierpnia b´dzie podany projekt ramówki (czyli wykaz iloÊci godzin przewidzianych do realizacji podstawy programowej na
poszczególnych etapach edukacyjnych). Nie
podano tych informacji do dziÊ.
B´dàc pracownikami gimnazjum, o przyj´cie do którego od lat ubiega si´ wi´cej
uczniów, ni˝ mo˝emy przyjàç, nie akceptujemy argumentu, dla którego ma zostaç tak
gwa∏townie „wygaszona” nasza placówka,
z powodu ni˝u demograficznego, który dotyka niektóre Êrodowiska i który faktycznie
przyczynia si´ do naturalnej, spo∏ecznej weryfikacji pracy szkó∏.
Rozumiemy, ˝e praktyka szkolna powinna
byç doskonalona i modyfikowana, ale ka˝da
zmiana powinna byç poprzedzona rzetelnà
analizà potrzeb. W naszym odczuciu MEN
nie sprecyzowa∏o konkretnych celów reformy.
cd. na str. 4
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Promocja obowiązuje do końca października 2016 r. lub do wyczerpania zapasów

Szynka Jak za Gierka
cena za kilogram
Stół Polski

1 szt.

9

1 szt.

23

9

1 szt.

Masło extra
Łaciate
200 g
Mlekpol

39

9

1 szt.

Coca Cola

Herbata Lipton

1l
Coca Cola

25 torebek
Unilever

Musztarda
Sarepska Kamis
185 g
Kamis

31

9

99

1 szt.

49
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1 szt.

39

3

4

1 szt.

1 szt.

Pasztet
Podlaski

Kukurydza
Bonduelle

Mleko UHT
łagodne 2%

Kawa Pedros mielona

155 g
Drosed

340 g
Bonduelle

1l
Polmlek

250 g
Strauss Cafe
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Hipodrom Warszawa Wesoła

OFERUJE PRACĘ
dla pracowników stajennych
przy pracy z końmi,
oraz pracowników ﬁzycznych
do wyrzucania obornika.
Poszukujemy brygadzisty.
Wynagrodzenie 1500–3000 zł,
ubezpieczenie, ZUS.
Możliwość zamieszkania
na terenie ośrodka.

Tel. 22 773 36 07
(w godz. 8–13)

lub 508 508 455.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
We wrzeÊniu Rada Dzielnicy obradowa∏a w dniu
15 wrzeÊnia. W pierwszym
punkcie odby∏o si´ spotkanie z przedstawicielami
MPWiK. Dotyczy∏o stanu
realizacji zaplanowanych
na ten rok inwestycji.
Nast´pnie Rada po krótkiej dyskusji pozytywnie zaopiniowa∏a zmiany
w tegorocznym bud˝ecie. Z zaoszcz´dzonych
na funkcjonowaniu Urz´du Êrodków 40 tys. z∏
zosta∏o przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowego samochodu na potrzeby naszego komisariatu policji. Samochód ten ma byç wykorzystywany przez ekip´ dochodzeniowà.
W kolejnych punktach radni zapoznali si´
z informacjami o przebiegu WOW (doÊç skàpymi, bo w ostatnim okresie nie zdarzy∏o si´ w tej

sprawie nic nowego) oraz o kosztach i rozliczeniu „Pikniku Weso∏a”.
Na zakoƒczenie sesji zosta∏a omówiona informacja o pracy Zarzàdu w okresie mi´dzysesyjnym oraz radni zadali szereg pytaƒ o drobne
sprawy dotyczàce funkcjonowania Urz´du.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy jest zaplanowana
na 13 paêdziernika br., jak zwykle o godz. 14.00
w Sali Obrad Rady naszego Urz´du. Porzàdek
b´dzie dost´pny na tydzieƒ przed sesjà. Przede
wszystkim b´dzie omawiany projekt bud˝etu dla
naszej dzielnicy na rok 2017. Wed∏ug wst´pnej
analizy nie wyglàda on najciekawiej, w szczególnoÊci w zakresie wydatków inwestycyjnych, których poziom daleko odbiega od potrzeb naszej
dzielnicy, jak i oczekiwaƒ Rady. Zainteresowanych
serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

B´dzie jaÊniej

strzygni´ciu przetargów okaza∏o si´, ˝e z tegorocznego zakresu pozostanie prawie 200 tys. z∏
oszcz´dnoÊci, Zarzàd Dzielnicy wystàpi∏ do
w∏adz miasta o zgod´ na rozszerzenie programu o kolejnych 6 ulic. Na najbli˝szej sesji Rady
Dzielnicy ma byç rozpatrywana uchwa∏a w tej
sprawie. JeÊli propozycja ta zostanie zaakceptowana przez panià Prezydent, to jeszcze
w tym roku zostanà zlecone projekty dla ulic:
Brylantowej, Nefrytowej, Lirycznej, Fraszki,
Teodozji i Rodziewiczówny. Na wiosn´ zostaliby wybrani wykonawcy, tak by w pierwszym
pó∏roczu wykonaç prace budowlane. To oczywiÊcie na razie tylko plany, mam nadziej´, ˝e
mimo braku wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza, który zawsze popiera∏ takie wnioski,
i tym razem pani Prezydent podejmie korzystnà dla naszych mieszkaƒców decyzj´.

To b´dzie jedna z najbardziej zauwa˝alnych
tegorocznych inwestycji. Zarówno ze wzgl´du
na jej rozleg∏oÊç, jak i efekt. Mowa tu oczywiÊcie
o realizowanym za kwot´ nieco ponad 2,5 mln z∏
programie budowy oÊwietlenia ulicznego. Jest
nim obj´te 41 ulic (wykaz publikowaliÊmy ju˝
w WS). Wszystkie obj´te programem ulice majà
ju˝ projekty i prawomocne pozwolenia na budow´, sà te˝ wybrani wykonawcy, którzy systematycznie rozpoczynajà prace. Ostateczne terminy
zakoƒczenia prac na poszczególnych ulicach zamykajà si´ pomi´dzy 25 listopada a 15 grudnia,
wi´c jeszcze tej zimy b´dziemy mogli poruszaç
si´ wreszcie po oÊwietlonych ulicach.
Przyznanych Êrodków nie starczy∏o na
wszystkie nieoÊwietlone ulice, zosta∏o ich jeszcze troch´, choç ju˝ niedu˝o. Poniewa˝ po roz-

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

■

■

■

5 paêdziernika, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
12 paêdziernika, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
19 paêdziernika, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona
24 paêdziernika, godz. 16.00–18.00
– Dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy.

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. Dy˝ury odbywaç si´
b´dà w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a przy
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, pok. –111.
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!
Zach´camy tak˝e do odwiedzania naszej zak∏adki na stronie Urz´du Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Znajdà tam
Paƒstwo informacje dotyczàce zarówno Wawra, jak i Weso∏ej. Adres:
www.wawer.warszawa.pl/pl/strona/
urzad-i-samorzad/ bezpieczenstwo.

Marcin J´drzejewski

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

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

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Weso∏a”
Informacje o zasadach reklamowania pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego przedstawiciela
handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏ – tel. 607-306-979, e-mail: reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy Paƒstwa tak˝e do reklamowania si´ w pozosta∏ych wydaniach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”:
• Wawer • Grochów • Saska K´pa • Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 884-864-592, e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
• Rembertów – Bo˝ena Dole˝a∏, tel. 607-306-979, e-mail: reklama.rembertow@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Warszawski Program Edukacji
Kulturalnej w dzielnicy Weso∏a
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
(WPEK) jest jedynym w Polsce wspólnym programem kultury i edukacji. Jego misjà jest rozwijanie potrzeb Êwiadomego i aktywnego
uczestnictwa w kulturze oraz zwi´kszenie kompetencji kulturowych mieszkaƒców Warszawy.
Program integruje Êrodowiska zajmujàce si´
edukacjà kulturalnà: instytucjonalne, oÊwiatowe, pozarzàdowe i nieformalne. ¸àczy zasoby,
które majà instytucje artystyczne i instytucje animacji kultury, organizacje pozarzàdowe, grupy
nieformalne, przedsi´biorstwa, z potrzebami
i oczekiwaniami mieszkaƒców. WPEK koordynowany jest przez Pe∏nomocnika Prezydenta m.st.
Warszawy ds. edukacji kulturalnej Panià Ann´
Michalak-Paw∏owskà, z którà wspó∏pracujà koordynatorzy Programu w Biurze Kultury i Biurze
Edukacji oraz wyznaczeni w ka˝dej z 18 dzielnic
m.st. Warszawy koordynatorzy dzielnicowi.
Dzielnica Weso∏a równie˝
mo˝e pochwaliç si´ bardzo aktywnà realizacjà Programu, zach´cajàc w ten sposób do
uczestnictwa w kulturze wielu
swoich mieszkaƒców. Wiele
z tych projektów osiàga bardzo
wysoki poziom edukacyjno-kulturalny, o czym mo˝e Êwiadczyç
fakt, ˝e sà nagradzane w konkursach mi´dzydzielnicowych,
jakim jest np. Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej.
Celem tego presti˝owego
konkursu jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokonaƒ
w dziedzinie edukacji kulturalnej, a tak˝e rekomendowanie
najlepszych, jako dobrych praktyk. Pochwaliç si´ mo˝emy:
■ I Nagrodà za najlepszy projekt w kategorii
gimnazjów w roku 2014 – Pani Marta Kwiatkowska z Gimnazjum nr 120 w Warszawie za
„Oskarki”
■ I Nagrodà za najlepszy projekt w kategorii
szko∏y podstawowe w roku 2015 – Pan Tomasz Piotrowski ze Szko∏y Podstawowej
nr 353 w Warszawie za Audiobook „Nasza
mama czarodziejka”
■ III Nagrodà za najlepszy projekt w kategorii
gimnazjów w roku 2015 – Pani Izabela Nowacka, Pani Barbara Krajewska, Pani Joanna
Walczak z Gimnazjum nr 119 w Warszawie za
„Licz´ wi´c jestem”.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e w Warszawie przeznacza si´ co roku 60 tys. z∏ na wspomniane nagrody. To bardzo konkretna suma, którà otrzymujà
animatorzy, edukatorzy, nauczyciele i jest to nagroda dla osoby, a nie instytucji. Chodzi bowiem
o presti˝ animatora, który mo˝e byç nagrodzony
kwotà od 10 tysi´cy z∏ za grand prix do kilku tywww.wiadomoscisasiedzkie.pl

si´cy za I, II, III miejsca. Do nagrody mo˝na zg∏aszaç zarówno projekty wspierane finansowo
przez Miasto Sto∏eczne Warszaw´, jak i realizowane z w∏asnych Êrodków.
Natomiast aby móc skorzystaç z mo˝liwoÊci
wsparcia finansowego, nale˝a∏o w terminie do
15 lipca 2016 r. z∏o˝yç do Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy za poÊrednictwem Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy
Weso∏a Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego dla projektów realizowanych w ramach
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej
2015–2020.
Z∏o˝one w wyznaczonym terminie wnioski poddano wnikliwej ocenie formalnej, merytorycznej
oraz pod wzgl´dem posiadanych wartoÊci spo∏ecznych. Pod uwag´ brano mi´dzy innymi:
- wykorzystanie w procesie edukacji innowacyjnych form dzia∏ania,

- wykorzystanie metod pracy zach´cajàcych do
aktywnego uczestnictwa w dzia∏aniach i ich
wspó∏tworzenia, inspirujàcych zachowania
twórcze,
- profesjonalizm i doÊwiadczenie osób zaanga˝owanych w merytorycznà realizacj´ projektu,
- wspó∏prac´ z lokalnà spo∏ecznoÊcià, skutkujàcà
uwzgl´dnieniem w projekcie potrzeb Êrodowiska, uwarunkowaƒ kulturowych i spo∏ecznych,
- doÊwiadczenie organizatora w realizacji projektów kulturalnych.
Po zakoƒczonych pracach Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy zarekomendowa∏ na
drugie pó∏rocze 2016 r. dziewi´ç projektów do
wsparcia finansowego w ramach programu
WPEK i sà to:
1. Przedszkole nr 259 – „Podró˝ do kultury”
2. Przedszkole nr 260 – „Pole sztuki”
3. Szko∏a Podstawowa nr 171 – „Zielono mi –
warszawskie ˝ycie kulturalne wokó∏ parków
i ogrodów”

4. Szko∏a Podstawowa nr 174 – Zaj´cia ko∏a
origami – „Emocje zakl´te w papierze”
5. Szko∏a Podstawowa nr 353 – Orkiestra
Cybernetycznych Odkrywców „Przestrzenie II”
6. Zespó∏ Szkó∏ nr 94 – „W magicznym rytmie
taƒca”
7. Zespó∏ Szkó∏ nr 94 – „Bajkowy Êwiat z ko∏a
i kwadratu” – ma∏e origami
8. Gimnazjum nr 119 – „By∏em, widzia∏em, polecam – jestem animatorem kultury”'
9. Gimnazjum nr 120 – „Sienkiewicz i sztuka”
Projekty te, zgodnie z Zasadami udzielania
wsparcia finansowego dla projektów realizowanych na podstawie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015–2020 na terenie
Dzielnicy m.st. Warszawy dosta∏y wsparcie finansowe od 1500 z∏ do 3000 z∏. Dofinansowane b´dà takie wydatki jak np. pokrycie kosztów transportu uczestników do instytucji
kultury, zakup biletów
na spektakle, przeprowadzenie profesjonalnych warsztatów przez
wykwalifikowanych
animatorów kultury,
wynagrodzenie dla realizatorów przedsi´wzi´cia,
zakup materia∏ów potrzebnych na realizacj´ projektów,
np. materia∏ów papierniczych, plastycznych, akcesoriów tanecznych, materia∏ów
do scenografii czy te˝ zakup
nagród dla uczestników konkursów realizowanych w ramach programu.
Wsparcie to bez wàtpienia
przyczyni si´ do realizacji projektów, co w konsekwencji
uaktywni wielu ich uczestników w ˝yciu kulturalnym, poszerzy wiedz´ oraz pozwoli przyjemnie sp´dziç
wolny czas.
JednoczeÊnie zach´camy animatorów kultury,
nauczycieli i edukatorów do poszerzania kr´gu
odbiorców dla swoich projektów. Za∏o˝eniem
WPEK jest bowiem stworzenie mo˝liwoÊci uczenia si´ przez ca∏e ˝ycie, co oznacza, ˝e program
edukacji kulturalnej powinien obejmowaç jak
najwi´kszà liczb´ mieszkaƒców Warszawy bez
wzgl´du na wiek.
Miejmy nadziej´, ˝e w przysz∏ych edycjach
uczestnikami stanà si´ w wi´kszym stopniu obok
dzieci równie˝ doroÊli, w tym seniorzy, osoby
niepe∏nosprawne czy zagro˝one wykluczeniem
spo∏ecznym. Dla ˝adnego z nas nigdy nie jest
bowiem zbyt póêno, by uczyç si´, rozwijaç oraz
aktywnie uczestniczyç w ˝yciu kulturalnym, po to
by nasze ˝ycie sta∏o si´ przez to ciekawsze, bogatsze i szcz´Êliwsze, czego ˝yczymy wszystkim
mieszkaƒcom naszej dzielnicy.
Wydzia∏ OÊwiaty Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a
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Goc∏aw dyktuje warunki
W ostatnim czasie zmiany w komunikacji miejskiej nast´pujà zdecydowanie
za cz´sto, ledwo mo˝na si´ przyzwyczaiç do nowego po∏àczenia, a zaraz
trzeba przystosowywaç si´ do nowej wersji trasy. Tym razem ZTM uderza
w lini´ majàcà par´ lat i proponuje usuni´cie autobusu 411.
Jak wynika z pisma Zarzàdu Transportu Miejskiego z dnia 14 wrzeÊnia 2016 r., w odpowiedzi na postulaty mieszkaƒców, na podstawie
przeprowadzonych obserwacji i analiz przygotowany zosta∏ projekt zmian w obs∏udze komunikacyjnej Weso∏ej i Pragi-Po∏udnie. Najwa˝niejsze
propozycje to:
1. Zwi´kszenie cz´stotliwoÊci kursowania linii 502 – na obecnej trasie, do 10 minut
w godzinach szczytu, 15 minut poza szczytami, 20 minut w dni Êwiàteczne.
2. Skierowanie linii 411 wy∏àcznie na tras´
Goc∏aw–Politechnika – co ma teoretycznie
odcià˝yç w´ze∏ Saska.
3. Skasowanie linii Z47 – ukryte pod pretekstem wyd∏u˝enia trasy linii 147 do osiedla
Stara Mi∏osna. Cz´stotliwoÊç takiego po∏àczenia mia∏aby wynosiç 20 minut w godzinach
szczytu i 30 w pozosta∏ym zakresie kursowania. Linia ta mia∏aby równie˝ doje˝d˝aç do
drugiej linii metra.

Co b´dzie z naszym gimnazjum?
cd. z I str. ok∏adki

Podobnie jak inne gimnazjalne grona
pedagogiczne czekamy na rzeczowe uwiarygodnienie opinii pani minister, ˝e „gimnazja nie sà tak efektywne, jak mog∏oby
si´ to wydawaç” i który z ponad setki raportów Instytutu Badaƒ Edukacyjnych da∏
powód do tak radykalnych zmian, bowiem
niektóre zaprzeczajà wr´cz medialnemu
obrazowi „strasznych gimnazjów”1. Dziwi
nas te˝ lekcewa˝àcy stosunek pani minister do danych z badaƒ PISA. Otó˝ w roku 2000 uczestniczàcy po raz pierwszy
w tych badaniach polscy pi´tnastolatkowie (uczniowie kl. ósmych) otrzymali
479 pkt, gdy Êrednia OECD wynosi∏a 500,
w roku 2012 polscy gimnazjaliÊci osiàgn´li 518 pkt, przy Êredniej OECD 496. Bagatelizowany jest te˝ fakt, ˝e od 2011 r. Polska jest zapraszana na szczyt nauczycieli,
w których uczestniczà przedstawiciele
oÊwiaty z 20 najlepszych systemów edukacyjnych Êwiata.

Jako poparcie swojej propozycji ZTM przedstawia dane, które sugerujà, ˝e 74% pasa˝erów zapytanych „gdyby by∏a jedna linia, co 10 minut,
to powinna jechaç trasà...?” wybiera przejazd
ul. Ostrobramskà, a nie przez Goc∏aw. Swojà drogà dziwi pytanie, które z za∏o˝enia ka˝e dokonaç
wyboru mi´dzy 411 i 502, nie pozostawiajàc
mo˝liwoÊci poÊredniej, takiej jakà mamy obecnie.
W nast´pnej cz´Êci opracowania ZTM niejako
sobie przeczy, udowadniajàc, ˝e tak naprawd´
dla pasa˝erów nie jest najwa˝niejsza trasa, a sama godzina kursu danej linii. Tym wyborem ponoç kieruje si´ a˝ 81% wszystkich pasa˝erów. Nic
w tym dziwnego, poniewa˝ jak wynika z badaƒ
ZTM, zaledwie 9% pasa˝erów ze Starej Mi∏osny
jedzie na Goc∏aw, natomiast 54% pasa˝erów
z Weso∏ej wysiada mi´dzy Saskà a Metrem Politechnika. Prawie jedna trzecia pasa˝erów doje˝d˝a do koƒca trasy, czyli do pierwszej linii metra.
Po pierwsze chcemy autobusów o odpowiadajàcych nam godzinach. Przy proponowanym rozwiàzaniu linia 411 stanie si´ autobusem wy∏àcz-

W naszym Êrodowisku zdziwienie budzi te˝
stwierdzenie pani minister, ˝e efektywniej
uczà si´ dzieci w zespo∏ach z∏o˝onych ze szko∏y podstawowej i gimnazjum. No có˝, warszawskie, a w tym weso∏owskie doÊwiadczenia
zdajà si´ zdecydowanie temu przeczyç2.
Z powodu nagromadzonych wàtpliwoÊci
i braku realnej dyskusji nad proponowanymi zmianami z du˝ym niepokojem oczekujemy nowego ustroju szkolnego. Nie mamy
ju˝ nadziei na konstruktywne konsultacje,
bo zgodnie z zapowiedziami ustawa ma zostaç przyj´ta przed koƒcem bie˝àcego roku
kalendarzowego. W Êrodowiskach nauczycieli gimnazjalnych mówi si´ i pisze o frustracji, zniech´ceniu, pozbawieniu nas zapa∏u do pracy i perspektyw3. Póki b´dzie
mo˝na, do∏o˝ymy staraƒ, by te jak˝e ludzkie – chyba zrozumia∏e – odczucia nie wp∏yn´∏y na poziom naszej pracy i wyniki naszych podopiecznych.
Trzymamy kciuki za ich sukcesy. Wierzymy,
˝e i obecni uczniowie naszej szko∏y, mimo
obaw, co b´dzie z naszym gimnazjum, podobnie jak ich starsi koledzy, odniosà edukacyj-

nie dla Goc∏awia. Ze Starej Mi∏osny na Goc∏aw dojedziemy wyd∏u˝onà linià 147, która jednak porusza∏aby si´ przez newralgiczne rejony, które mogà
si´ korkowaç – ul. Francuska, Wa∏ Miedzeszyƒski,
Zerzeƒ. Dodatkowo dwudziestominutowy interwa∏ kursowania 147 prawie wyklucza mo˝liwoÊç
skomunikowania go z kolejà w Mi´dzylesiu.
To, ˝e Stara Mi∏osna potrzebuje wzrastajàcej
cz´stotliwoÊci autobusów, wcale nie dziwi, bioràc pod uwag´ rozwój naszego osiedla. Smutne
jest to, ˝e tak oczywiste sprawy ZTM rozwiàzuje
pod pozorem poprawy, tak naprawd´ nie proponujàc lepszych rozwiàzaƒ – nie zmieni si´ liczba
taborów obs∏ugujàcych Starà Mi∏osnà. Znacznie
lepszym pomys∏em zdaje si´ dobre skoordynowanie autobusów 411 i 502, aby w sumie jeêdzi∏y co 10 minut, p∏ynnie si´ przeplatajàc.
Sprawa nie jest przesàdzona, a przes∏ane pismo jest na razie propozycjà. OczywiÊcie statystyki ZTM mówià jasno o kasacji linii 411, ale
przy takich sprawach ostatecznych g∏os powinni
mieç mieszkaƒcy. Goràco zach´cam do dzielenia
si´ ze mnà swoimi przemyÊleniami pod adresem
mailowym: hzielinski@radni.um.warszawa.pl.
Proponowane zmiany w komunikacji ZTM planuje wprowadziç wraz z otwarciem dla ruchu tunelu pod torami kolejowymi w Mi´dzylesiu, które
planowane jest do koƒca tego roku.
Hubert Zieliƒski
radny dzielnicy Weso∏a

ne sukcesy, równie aktywnie b´dà uczestniczyç w szkolnych uroczystoÊciach, wyjazdach,
projektach, wykorzystajà przystosowanà do
potrzeb m∏odzie˝y baz´ sportowà i edukacyjnà, doskonale napiszà egzaminy i dostanà si´ do wymarzonych szkó∏ Êrednich4.
Wszystkich zainteresowanych losami polskiej szko∏y zapraszamy na stron´ Zwiàzku
Nauczycielstwa Polskiego www.znp.edu.pl.
Znajdà tam Paƒstwo opinie Êrodowiska rodziców, nauczycieli i samorzàdowców dotyczàce planowanych zmian.
Nauczyciele i pracownicy Gimnazjum nr 119
im. Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego w Warszawie
1

2

3

4

http://www.ibe.edu.pl/pl/kontakt/381-przemoc-w-polskiej-szkole-jak-naprawde-wyglada
www.oke.waw.pl/publikacje/podglàd/sprawozdania i wyniki.
List nauczycieli w sprawie reformy oÊwiaty w:
G∏os Nauczycielski nr 31–32 str. 7 /www.plglos.pl/
3-10sierpnia/nr31-32
www.gimnazjum119.waw.pl
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Lokalny System Wsparcia – Inicjatywa dla dzieci
W dniu 5 wrzeÊnia 2016 r. w OÊrodku Pomocy
Spo∏ecznej naszej dzielnicy mia∏o miejsce pierwsze
spotkanie Grupy Inicjatywa w sk∏adzie: Pan Marian Mahor, Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a,
Pan Piotr Zieliƒski, Naczelnik Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych, Pani Alicja Pasztor, p.o. Dyrektora OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej, Pani Urszula
Milewska-Maziƒska, Prezes Fundacji Partnerstwo
dla Pracy, oraz Pani Barbara Kupiec, Prezes Fundacji Kulturalno-OÊwiatowej „Uczeƒ XXI w.”, i Pani
Hanna Koç, Przewodniczàca Rady tej fundacji.

integrowaç spo∏ecznoÊç lokalnà, przeciwdzia∏aç
nieodpowiednim zachowaniom poprzez zagospodarowanie czasu wolnego, propagowaç aktywny styl ˝ycia i rozwijaç zainteresowania.
■

Ramowy program dzia∏ania Grupy INICJATYWA
przedstawia si´ nast´pujàco:
Nazwa Projektu: „Inicjatywa dla dzieci”
Rejon: osiedle Zielona w dzielnicy Weso∏a
Grupa docelowa: dzieci i m∏odzie˝ z osiedla Zielona
Trudna sytuacja edukacyjno-spo∏eczna dzieci
i m∏odzie˝y.
Partnerzy Projektu:
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
■ Urzàd Dzielnicy Weso∏a
■ Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
■ Zespó∏ Szkó∏ nr 94 w Warszawie
■ Organizacje pozarzàdowe i podmioty spo∏eczne
■

Celem spotkania by∏o okreÊlenie mo˝liwoÊci budowy interdyscyplinarnego systemu wsparcia dla
dzieci i m∏odzie˝y na terenie naszej dzielnicy. Na
podstawie posiadanych danych okreÊlono obszary
wymagajàce wsparcia. W dzielnicy Weso∏a tak˝e
wyst´pujà zjawiska hamujàce poprawny rozwój
dzieci i m∏odzie˝y. Poprawa ich trudnej sytuacji
edukacyjno-spo∏ecznej mo˝liwa jest poprzez wyrównanie szans i przeciwdzia∏anie marginalizacji.
Zmiana na lepsze mo˝liwa jest poprzez zacieÊnienie wspó∏pracy pomi´dzy ró˝nymi instytucjami, czyli budow´ Lokalnego Systemu Wsparcia, który tworzy konsorcjum organizacji pozarzàdowych wspó∏pracujàcych z instytucjami
publicznymi. Wymiana informacji i doÊwiadczeƒ
sprzyja integrowaniu dzia∏aƒ wspierajàcych i poprawia ich skutecznoÊç.
Grupa Inicjatywa zaprasza organizacje, które
chcà podjàç wyzwanie i dzia∏aç razem, aby: poprawiaç sytuacj´ edukacyjnà dzieci i m∏odzie˝y,
prowadziç wsparcie specjalistyczne: psycholog,
pedagog, poprawiaç kompetencje spo∏eczne,

■

- Warsztaty i konsultacje z psychologiem
- Poradnictwo
- Krótkotrwa∏a terapia indywidualna
- Pikniki sàsiedzkie
Rozwój
- Warsztaty plastyczne
- Warsztaty muzyczne
- Zaj´cia artystyczne
- Zaj´cia sportowe
- Bezpieczne korzystanie z nowoczesnych
technologii
Dzia∏ania towarzyszàce:
- Wspó∏praca z rodzinà dziecka
- Wsparcie w zaspokajaniu niezb´dnych potrzeb bytowych
- Wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej
rodziców

Pierwszy obszar powsta∏ w wyniku pog∏´bionej diagnozy opartej na badaniach, danych statystycznych i informacjach Êrodowiskowych, niemniej mo˝liwe jest – w ramach
dzia∏ania Grupy INICJATYWA – okreÊlanie nast´pnych obszarów, które nale˝a∏oby objàç
dzia∏aniami wspierajàcymi Grupy.

Cele projektu:
1. Poprawa sytuacji edukacyjnej dzieci i m∏odzie˝y.
2. Wsparcie specjalistyczne: psycholog, pedagog.
3. Poprawa kompetencji spo∏ecznych.
4. Integracja ze spo∏ecznoÊcià lokalnà.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
5. Przeciwdzia∏anie nieodpowiednim zachowaWydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych
niom poprzez zagospodarowanie czasu woldla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
nego.
6. Propagowanie
aktywnego stylu
Rada i Zarząd Dzielnicy Wesoła
˝ycia i rozwój zainm.st. Warszawy
teresowaƒ.

oraz Proboszcz Parafii Św. Brata Alberta
Propozycja
programowa:
■ Edukacja
- Zaj´cia wyrównawcze
- Odrabianie lekcji
- Wycieczki edukacyjne
■ Socjalizacja
- Socjoterapia
w grupie
- Wyjazdy integracyjne

zapraszają na uroczystości z okazji

NARODOWEGO ŚWIĘTA

NIEPODLEGŁOŚCI
które odbędą się

10 listopada 2016 roku
W programie:
1200 Uroczysta Msza Święta w kościele
Św. Brata Alberta przy ul. Szerokiej 2 z oprawą
artystyczną w wykonaniu Chóru Il Canto Magnificat
00

13
Przemarsz z udziałem grupy
rekonstrukcyjnej Muzeum 2 Korpusu
Polskiego ulicą Brata Alberta
pod pomnik Polskiej Organizacji Wojskowej
1330 Uroczystości pod pomnikiem
Polskiej Organizacji Wojskowej:
•
•
•
•

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

złożenie wieńców
obozowisko wojskowe z atrakcjami
żołnierze w mundurach z I WŚ
strzelająca artyleria
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KULTURA W DZIELNICY WESO¸A
– CO DZISIAJ, CO JUTRO?
Rozmowa z Zast´pcà Burmistrza Dzielnicy Weso∏a Marianem Mahorem
WS: Panie Burmistrzu, w poprzednim numerze „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” rozmawialiÊmy o stanie oÊwiaty w dzielnicy Weso∏a.
Jest Pan jednak w Weso∏ej zast´pcà burmistrza odpowiedzialnym
nie tylko za oÊwiat´, ale tak˝e
za sport i kultur´. Porozmawiajmy
dzisiaj o kulturze. Co móg∏by Pan
powiedzieç o funkcjonowaniu tego obszaru ˝ycia spo∏ecznego?
M.M.: Wydaje si´, ˝e w dziedzinie
tej – na miar´ posiadanego bud˝etu – w dzielnicy
dzieje si´ bardzo du˝o. Podmiotami realizujàcymi
w Weso∏ej zadania z tego zakresu sà OÊrodek Kultury i Biblioteka Publiczna. Nie b´d´ tu omawia∏
wszystkich dzia∏aƒ, jakie prowadzà te instytucje
kultury w swej bie˝àcej i standardowej ofercie.
W OÊrodku Kultury przy ul. Starzyƒskiego oraz
jego filii „Pogodna” w Starej Mi∏oÊnie w sumie
istniejà 43 sekcje (56 grup), zarówno dla dzieci
i m∏odzie˝y, jak i osób doros∏ych. Do wiodàcych
nale˝à: ceramika, rysunek i malarstwo, warsztaty naukowe, Studio Piosenki, Twórczy Maluch,
Muzyka i ruch.
Na szczególne uznanie zas∏uguje teatr muzyczny Niebieskie Migda∏y oraz teatr Pogodna Trupa
Teatralna, skupiajàce w swych szeregach osoby
doros∏e, co jest tym bardziej godne odnotowania.
Niebieskie Migda∏y obchodzi∏y w tym roku
pi´ciolecie istnienia i z tej okazji przy wsparciu
Urz´du Dzielnicy oraz sponsorów uda∏o si´ zespo∏owi nagraç p∏yt´ pt. Jutro w Warszawie oraz
nakr´ciç teledysk, który ju˝ niebawem uka˝e si´
w popularnym serwisie YouTube.
Do innych sztandarowych przedsi´wzi´ç zrealizowanych przy OK w bie˝àcym roku nale˝a∏
niewàtpliwie dzielnicowy przeglàd m∏odych
talentów Artystyczna Weso∏a oraz partnerstwo
przy organizacji Pikniku Weso∏a 2016 – najwi´kszej imprezy plenerowej naszej dzielnicy. Przed

nami natomiast takie imprezy OÊrodka jak
IV edycja Festiwalu PieÊni ˚o∏nierskich i Patriotycznych „Jak d∏ugo w sercach naszych” z koncertem galowym, który odb´dzie si´ 12 listopada w „Klubie KoÊciuszkowca”, Festyn Bo˝onarodzeniowy przy Urz´dzie Dzielnicy oraz tradycyjny
Êwiàteczny Koncert Kol´d.
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WS: Zupe∏nie innà dynamikà
pracy charakteryzuje si´ biblioteka.
M.M.: Zadaniem biblioteki jest
oczywiÊcie kreowanie czytelnictwa
wÊród mieszkaƒców, a wi´c dbanie o interesujàcy ksi´gozbiór, jego
promocj´ oraz sprawnà organizacj´ samego wypo˝yczania ksià˝ek.
Poprzez aktywny i skuteczny udzia∏
biblioteki w kolejnych edycjach
bud˝etu partycypacyjnego nasza
Biblioteka Publiczna w sposób imponujàcy poszerza swój ksi´gozbiór, rozwija ofert´ czytelniczà, a tak˝e od kilku lat prowadzi zyskujàcà na
popularnoÊci wypo˝yczalni´ filmów DVD. Swoje
podstawowe zadanie statutowe biblioteka poszerza o dzia∏alnoÊç kulturalnà i edukacyjnà poprzez organizowanie wieczorów autorskich, lekcji historii czy zaj´ç artystycznych z udzia∏em czytelników. Do najciekawszych w mijajàcym roku
nale˝a∏y z pewnoÊcià: spotkania autorskie, m.in.
z Krystynà Gucewicz, Annà Kamiƒskà (poÊwi´cone Simonie Kossak), Marià Wilczek-Krupà (poÊwi´cone Wojciechowi Kilarowi). Z edukacyjnych
warto wspomnieç spotkania poÊwi´cone „Ja-

M.M.: Tak, przede wszystkim mamy szereg
wydarzeƒ kulturalnych, które organizuje bezpoÊrednio WOW (Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu). Najwa˝niejsze to: Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci, Piknik Weso∏a, Koncert Kol´d, Koncert Papieski i naprawd´ wiele, wiele innych
imprez lokalnych. Ponadto mamy dobrze funkcjonujàcy system tzw. „ma∏ych grantów” dla organizacji pozarzàdowych, z których uda∏o si´
w ubieg∏ym roku stworzyç nowe wydarzenie
w dzielnicy: Festyn Bo˝onarodzeniowy zorganizowany przez Stowarzyszenie „Sàsiedzi dla Weso∏ej”. Wiele interesujàcych projektów z zakresu
kultury jest realizowanych poprzez mechanizm
Inicjatywy Lokalnej (np. Co kryje Las Milowy?
i piknik lokalny Dzieƒ Sàsiada) oraz Bud˝etu Partycypacyjnego (np. Spacery z Nowosielskim).
Warto zaznaczyç, ˝e skierowane sà one bezpoÊrednio do mieszkaƒców, którzy sami mogà z∏o-

˝yç wniosek i po uzyskaniu odpowiedniego poparcia cieszyç si´ z realizacji ich projektu. Wspania∏ym narz´dziem do krzewienia kultury jest
tak˝e Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
realizowany przez placówki oÊwiatowe i instytucje kultury, w którym Weso∏a jest jednym z liderów w mieÊcie sto∏ecznym.

worzniakom” oraz formacji „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”, a tak˝e cykl varsavianistyczny realizowany we wspó∏pracy ze Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych „Z∏ota Kaczka”. Impreza
plenerowa „Odjazdowy Bibliotekarz” (ju˝ 4. edycja) mia∏a w tym roku równie˝ walor edukacyjny
z racji odwiedzin w Ossowie. Od wielu lat Biblioteka wspó∏pracuje ze Stowarzyszeniem Nasza
Weso∏a, m.in. wspomagajàc organizacj´ „Dnia
Sàsiada” w osiedlu Zielona, a od ubieg∏ego roku
Rajdu Niepodleg∏oÊci Szlakiem Marsza∏ka. Ponadto obie nasze instytucje kultury aktywnie
uczestniczà w akcjach Zima, lato w mieÊcie, oferujàc naszym dzieciom bardzo ciekawe zaj´cia
podczas ferii zimowych i letnich wakacji.

WS: Czy w przysz∏oÊci przewiduje Pan jakieÊ nowe przedsi´wzi´cia w obszarze kultury dzielnicowej?
M.M.: Jak wiadomo, zakres dzia∏ania zawsze
uzale˝niony jest od mo˝liwoÊci lokalowych danego podmiotu. Stàd, dzi´ki planowanemu
w najbli˝szych latach rozwojowi infrastruktury
kulturalnej w dzielnicy, równie˝ i sama dzia∏alnoÊç naszych instytucji kultury powinna nabraç
jeszcze wi´kszego rozmachu. W trakcie realizacji znajduje si´ budowa biblioteki w Zielonej
przy tamtejszej szkole podstawowej, a w Zielonej modernizacja budynku przy ul. Wilanowskiej, w którym – po wygaszeniu tam oddzia∏ów przedszkolnych – znajdzie si´ kolejna filia
OÊrodka Kultury. W fazie bardzo wst´pnego zamys∏u, tj. poszukiwania i weryfikowania potencjalnego terenu i sposobu finansowania, znajduje si´ plan budowy gmachu instytucji kultury
w Starej Mi∏oÊnie, w którym znalaz∏yby swoje
siedziby zarówno filia biblioteki, jak i filia
oÊrodka kultury.

WS: Wiemy, ˝e to nie wszystko, informowaliÊmy na bie˝àco w ciàgu roku o ró˝nych
wydarzeniach, które dzia∏y si´ tak˝e poza
OÊrodkiem Kultury i Bibliotekà Publicznà. Czy
mo˝e Pan powiedzieç coÊ wi´cej o tych innych formach wsparcia kultury w dzielnicy?

WS: Dzi´kuj´ za rozmow´ i ju˝ proponuj´
umówiç si´ na nast´pny wywiad, w którym
omówilibyÊmy kolejnà dziedzin´ z Pana obszaru, tj. sport.
M.M.: Dzi´kuj´ równie˝ i z przyjemnoÊcià
przyjmuj´ zaproszenie.
Nr 184 / Paêdziernik 2016
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Warszawski Tydzieƒ
Seniora w Weso∏ej
W ramach tegorocznej edycji Warszawskiego Tygodnia Seniora (26 wrzeÊnia –
– 2 paêdziernika), organizowanego co roku z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Osób
Starszych, OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a przygotowa∏ dwa projekty dla starszych mieszkaƒców dzielnicy.
Wspólne Êwi´towanie rozpocz´liÊmy od po˝egnania lata podczas integracyjnego jesiennego
pikniku „Pod sosnami”, który odby∏ si´ 27 wrze-

Ênia na terenie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej. Piknik by∏ znakomità okazjà do rozmów i wspólnego, radosnego Êpiewania. Udzia∏ w nim wzi´∏o
prawie 80 osób, seniorów z naszej dzielnicy,
a tak˝e zaproszeni goÊcie.
Piknik obfitowa∏ w szereg atrakcji – muzyk´
na ˝ywo (Pan Grzegorz Maraszek – akordeon),
wspólne Êpiewanie piosenek ze specjalnie
przygotowanych Êpiewników, pokaz çwiczeƒ fizycznych dla seniorów prowadzony przez Panià

Bo˝en´ Borys oraz gry
i konkursy z nagrodami. Zabawy by∏o co
niemiara – wspólnie
taƒczyliÊmy, „p∏yn´liÊmy statkiem”, a tak˝e
rywalizowaliÊmy
w taƒcu z balonami. W trakcie zabawy wszyscy
mogli upiec kie∏bask´ na wielkim ognisku lub
pocz´stowaç si´ ju˝ przygotowanà na grillu.
By∏y te˝ ciasta w∏asnego wypieku, s∏odkoÊci,
owoce i napoje. Pogoda nie zawiod∏a, dzieƒ by∏
∏adny i s∏oneczny, a dobry humor towarzyszy∏ uczestnikom
spotkania do koƒca zabawy.
Goràco dzi´kujemy seniorom,
którzy w∏àczyli si´ w przygotowanie pikniku, zadbali o owoce, s∏odycze i ciasta, a Stowarzyszeniu Alter Ego dzi´kujemy
za soki i napoje.
RozÊpiewani seniorzy ju˝
nast´pnego dnia
mieli okazj´ do
dalszej integracji.
Prawie trzydzieÊci
osób wzi´∏o udzia∏ w prelekcji na
temat profilaktyki chorób serca,
prowadzonej przez kardiologa Pana Jerzego Serafiƒskiego. Wyk∏ad
by∏ bardzo interesujàcy, wzbudzi∏
wiele refleksji nad w∏asnym stylem ˝ycia. Po prelekcji Dyrektor
OÊrodka Pani Alicja Pasztor zach´ca∏a do wzi´cia udzia∏u w akcji
„Koperta ˝ycia”. To akcja, do któ-

REKL AMA

rej przystàpienia zach´cajà tak˝e lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana jest do seniorów, osób przewlekle chorych, samotnych. Polega na umieszczeniu
w specjalnie przygotowanych kopertach najwa˝niejszych informacji o stanie zdrowia,
przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbli˝szych. Pakiet z takimi informacjami powinien byç przechowywany w domu, w oznaczonym miejscu. Dyrektor zwróci∏a
uwag´, ˝e dobrà praktykà jest noszenie takich
informacji tak˝e przy sobie, gdy jesteÊmy poza
domem. Kolejnà atrakcjà przygotowanà dla seniorów by∏o wystàpienie Pani Wioletty Witaƒskiej z firmy GOWIT, dotyczàce chorób kr´go-

s∏upa, którego punktem kulminacyjnym by∏ pokaz masa˝u krzese∏kowego. Kilku seniorów
podda∏o si´ masa˝owi, majàc mo˝liwoÊç
w krótkim czasie odczuç jego dobroczynny
wp∏yw na organizm – zlikwidowanie zm´czenia, zniwelowanie napi´ç mi´Êniowych, polepszenie krà˝enia i uwolnienie energii oraz usuni´cie przykurczy.
Po takim wprowadzeniu na seniorów czeka∏a
kolejna atrakcja – zaj´cia z choreoterapii. Pani
Ewa Wlaz∏owska-Gorzko (psycholog, aktorka
Teatru Muzycznego Roma w Warszawie) odkrywa∏a przed seniorami tajniki terapii taƒcem i ruchem (dance therapy). Terapia taƒcem i ruchem
to twórcza i fascynujàca metoda integracji cia∏a, umys∏u i ducha. Wykorzystuje ruch przy muzyce, pobudzajàc energi´ cz∏owieka, a jednoczeÊnie pozwala odzyskaç spokój ducha. Seniorzy pe∏ni pozytywnych emocji i ch´ci do
dalszych dzia∏aƒ zdradzili, ˝e z niecierpliwoÊcià
czekajà na Bal Seniora, który w tym roku odb´dzie si´ 20 paêdziernika.
Serdecznie dzi´kujemy wszystkim za pomoc,
zaanga˝owanie i wspólnà zabaw´!!!
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a
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Portret Seniorów Dzielnicy
Weso∏a – analiza ankiety
Rada Seniorów i OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej rozprowadzi∏y przed wakacjami
wÊród seniorów zamieszka∏ych w Weso∏ej ankiet´ pt. „Portret Seniorów Dzielnicy Weso∏a”. Nie wszyscy Paƒstwo zechcieli odpowiedzieç na pytania zawarte w ankiecie, chocia˝ by∏a ona ca∏kowicie anonimowa. Jest wÊród seniorów nieufnoÊç
i niech´ç do wype∏niania papierów. Ankieta mia∏a na celu okreÊlenie sytuacji
˝yciowej osób 60+ mieszkajàcych na terenie Weso∏ej.
Z tysiàca rozdanych ankiet otrzymaliÊmy
250. W badaniu wzi´∏y udzia∏ 192 kobiety
i 58 m´˝czyzn. Najliczniej reprezentowanà
grupà byli seniorzy najm∏odsi, w wieku
60–70 lat (53%), najmniej liczna grup´ stanowili seniorzy w wieku powy˝ej 81 lat
(10,4%). Najwi´cej respondentów to osoby
w zwiàzku ma∏˝eƒskim – 58,4%, panny
i kawalerowie stanowili zaledwie 1,6 %,
a wdowy i wdowcy 34,4%. Wi´kszoÊç badanych mia∏a wykszta∏cenie Êrednie techniczne – 44%, wykszta∏cenie wy˝sze mia∏o
35,5%, zasadnicze zawodowe 14% i podstawowe 5,6%. W badaniu najcz´Êciej bra∏y udzia∏ osoby zamieszkujàce w co najmniej 2-osobowych gospodarstwach –
71,2%, osoby samotne stanowi∏y 28,8%.
WÊród osób, które czujà si´ samodzielne
w codziennym funkcjonowaniu, by∏o 89 kobiet i 26 m´˝czyzn. PytaliÊmy te˝ o formy
sp´dzania wolnego czasu. 22,3% osób najch´tniej oglàda telewizj´, 21% zadeklarowa∏o, ˝e czyta ksià˝ki, 15,5% spotyka si´
z przyjació∏mi, 15,9% oddaje si´ aktywnoÊci fizycznej, 10% respondentów chodzi do
kina, 4,7% dzia∏a spo∏ecznie, a tylko 1,2%
zajmuje si´ wolontariatem.
Ze wzgl´du na majàcy powstaç w Weso∏ej Dom Dziennego Pobytu dla seniorów
zapytaliÊmy o zainteresowanie takà placówkà. 53,2% respondentów jest zainteresowanych korzystaniem z oferty DDzP.
WÊród kobiet wskaênik ten wyniós∏ 56%,
wÊród m´˝czyzn 44%. Wraz ze wzrostem
wieku roÊnie zainteresowanie korzystaniem z Domu Dziennego Pobytu. Najcz´Êciej ch´ç z korzystania z takiej placówki
deklarujà osoby powy˝ej 81 lat (65%).
Seniorzy chcà byç aktywni, chcà uczestniczyç w zaj´ciach tematycznych. Najch´tniej chcieliby uczestniczyç w wycieczkach
krajoznawczych – 21,6%, w wyk∏adach tematycznych – 14%, w kursach komputerowych – 11%. Sà te˝ zainteresowani p∏ywa-

niem i nordic walkingiem – przesz∏o 10%,
taƒcem prawie 9%, projekcjami filmowymi
7%, naukà j´zyków obcych przesz∏o 6%.
Najmniej osób interesuje si´ robótkami
r´cznymi, czyli wizerunek babci z szyde∏kiem i drutami odchodzi ju˝ do lamusa!
PytaliÊmy o bariery utrudniajàce seniorom dost´p do us∏ug kulturalnych, edukacyjnych i sportowych. 39,2% badanych nie
widzi barier, 23,3% uzna∏o, ˝e przeszkodà
jest brak funduszy. Na bariery architektoniczne narzeka 2,1% badanych. Nasi seniorzy w wi´kszoÊci ocenili swojà sytuacj´ materialnà jako dobrà i Êrednià. Jako bardzo
z∏à okreÊli∏o jà tylko 5 osób. W wi´kszoÊci
seniorzy majà dobrà sytuacj´ mieszkaniowà
i rodzinnà. Tylko jedna osoba okreÊli∏a swojà sytuacj´ rodzinnà jako bardzo z∏à. Najcz´Êciej seniorzy narzekajà na niskie emerytury i renty – 21, 1% badanych, na samotnoÊç 12,5%, na przewlek∏e choroby 11,5%.

Na pierwszym miejscu zarówno kobiety,
jak i m´˝czyêni podali utrudniony dost´p do
placówek REHABILITACYJNYCH. Nie
mamy w Weso∏ej rehabilitacji. W przychodni w Wawrze przy ul. J. Strusia przyjmowane sà zapisy na 2017 i 2018 rok! Rehabilitacja potrzebna jest wówczas, gdy jest uraz,
a nie w przysz∏oÊci, gdy problem si´ pog∏´bi!
Trzeba przyznaç, ˝e wi´kszoÊç badanych
uwa˝a, ˝e w naszej dzielnicy s∏u˝ba zdrowia
uleg∏a poprawie. Krytykowany jest jednak
dost´p do lekarzy specjalistów.
W zakresie bezpieczeƒstwa podkreÊlano
proÊb´ o lepsze oÊwietlenie ulic i zwi´kszenie liczby patroli policji.
Ankieta pozwoli∏a Radzie Seniorów na lepsze rozeznanie sytuacji osób 60+. Pomys∏odawczynià ankiety by∏a cz∏onkini Rady Seniorów pani Barbara GawryÊ Bogdaƒska, a w jej
opracowaniu pomog∏y pani Alicja Pasztor
z OPS i Bo˝ena Borys z Rady Seniorów.
Dzi´kujemy osobom, które zechcia∏y znaleêç czas i ch´ci, by wype∏niç ankiet´ i tym
samym przyczyniç si´ do lepszego poznania
problemów i potrzeb weso∏owskich seniorów. Rada Seniorów i OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej majà lepszy obraz potrzeb osób
w wieku senioralnym. Tych osób w naszej
dzielnicy jest sporo, bo oko∏o 4 tysi´cy. Seniorzy stanowià du˝à grup´ spo∏ecznà wÊród
mieszkaƒców Weso∏ej.
Bo˝ena Borys
przewodniczàca
Dzielnicowej Rady Seniorów

Orientuj si´ w lesie!
Zielone Punkty Kontrolne w lasach naszej dzielnicy ju˝ od jakiegoÊ czasu stojà i zapraszajà do zabawy z mapà. Ale jak si´ do
tego zabraç? Tajniki orientacji w terenie przy u˝yciu map sportowych wyjawi Wam Stowarzyszenie Team 360 Stopni. Do 20 listopada dwa razy w tygodniu odbywajà si´ bezp∏atne zaj´cia dla
wszystkich zainteresowanych, niezale˝nie od wieku i umiej´tnoÊci. Mo˝na do∏àczyç w ka˝dej chwili. DoÊwiadczeni instruktorzy
(medaliÊci Mistrzostw Polski w orientacji sportowej!) nauczà
Was „czytaç” mapy, ale równie˝ oswojà z lasem, a mo˝e te˝ zara˝à Was pasjà do tego sportu? To wspania∏a forma aktywnoÊci
fizycznej (i umys∏owej) na Êwie˝ym powietrzu, w której mo˝na
braç udzia∏ ca∏ymi rodzinami lub z grupà znajomych.
Na stronie http://www.team360.pl/ na bie˝àco znajdziecie informacje o najbli˝szym spotkaniu i miejscu zbiórki (w chwili zamykania tego numeru ze wzgl´du na mocno deszczowe warunki pogodowe termin najbli˝szego treningu nie by∏ znany).
Projekt finansowany jest ze Êrodków Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Hanna Kowalska
REKL AMA

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

✓ ca∏odobowa opieka

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

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

NOW Y DOM
• WA RSZ AWA WAW E R •

588.000 zł

tel. 504-102-544
9

WESO¸A

Udany start Janka Lewona
Bardzo dobrze rozpoczà∏ sezon startowy
2016/2017 Janek Lewon, uczeƒ klasy IIIB SP 173
w Starej Mi∏oÊnie. Na rozegranym 24 wrzeÊnia
w Le˝ajsku VI Mi´dzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin Polish Open IKO Galizia Cup wywalczy∏ pierwsze miejsce w konkurencji kumite
(walka kontaktowa) w kategorii ch∏opców rocznik 2008–2007 do 25 kg.
Pracowity i wielki duchem zawodnik Klubu
Sportów Walki Bushi wygra∏ wszystkie swoje pojedynki dzi´ki szybkim i zaskakujàcym kopni´ciom.

W presti˝owych zawodach udzia∏ wzi´∏o ponad 230 zawodników z Bia∏orusi, Ukrainy i z 38
klubów z Polski. Turniej obj´ty by∏ patronatem
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ambasady Japonii w Polsce, Marsza∏ka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Starosty
Le˝ajskiego i Burmistrza Miasta Le˝ajsk. Patronat
medialny sprawowa∏y TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny oraz
media lokalne.
Agnieszka Winek

Po XI rundzie i przed dwoma ostatnimi rundami tego sezonu
wszystkim te˝ starczy∏o si∏
i czasu, aby podjàç r´kawic´
i wystartowaç na dwóch dystansach. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje bardzo du˝a liczba dzieci startujàcych samodzielnie bàdê razem z ca∏ymi
rodzinami (25 osób), to cieszy
szczególnie, tym bardziej, ˝e
wszystkie dzieciaki by∏y zachwycone, ˝e pokona∏y ca∏à
tras´, odnajdujàc wszystkie
punkty kontrolne.
Do zakoƒczenia ca∏ego cyklu pozosta∏y jeszcze dwie rundy, na które serdecznie wszystkich zapraszam. W dniach
15–16.10.2016 startujemy w Otwocku, a tydzieƒ
póêniej ostatnia runda 22–23.10.2016 w Wo∏ominie. Zakoƒczenie ca∏ego cyklu wraz z wr´czeniem
dyplomów, medali i cennych nagród odb´dzie si´
w dniu 6.11.2016 w dzielnicy Wawer, na terenie
salonu firmowego firmy Wheeler Polska w Majdanie. Tam tak˝e zostanà rozegrane zawody na dy-

stansie scorelauf ze startu wspólnego o godzinie 11.00. B´dzie to
scorelauf bonusowy – na poszczególnych punktach b´dà znajdowaç
si´ bonusy, za które na mecie
uczestnik otrzyma nagrody od firmy Wheeler Polska w zale˝noÊci od
wartoÊci punktowej zebranych bonusów – czyli zabawa na ca∏ego.
W chwili zamykania tego numeru przygotowywaliÊmy si´ do rywalizacji po drugiej stronie Traktu
Brzeskiego, w Aninie i Wawrze
w dniach 1–2 paêdziernika. W sobot´ dwa starty: na dystansie
sprinterskim i Êrednim, pierwszy
start ju˝ o godzinie 9.00. Teren niby
po drugiej stronie ulicy, ale zupe∏nie inny, szczególnie w niedziel´. Na pewno mniej piachu, ale trasy wymagajàce, jak zawsze. Ta runda to tak˝e
walka o ostateczne wyniki w klasyfikacji koƒcowej Grand Prix Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
w RJnO, z cennymi nagrodami.
Jan Cegie∏ka
Bartosz Nowak, fot. Ludomir Parfianowicz

Najwyraêniej jesienna aura sprzyja znakomitej
frekwencji podczas zawodów w RJnO Pucharu
Warszawy i Mazowsza. XI runda by∏a jak na razie
rekordowa pod tym wzgl´dem – w oba dni rywalizacji wystartowa∏o ponad osiemdziesi´ciu uczestników, nie liczàc tych jeszcze nienarodzonych, którzy pokonali dzielnie tras´ w ∏onie mamy. W dniu
dzisiejszym (25 wrzeÊnia 2016 r.) pogoda tak˝e
sprzyja∏a Êciganiu si´ na trasach Lasów Miejskich
w Weso∏ej. Usytuowanie startu i mety w ca∏kiem
nowym miejscu powodowa∏o, ˝e wiele osób mia∏o k∏opoty z bezb∏´dnym pokonaniem trasy. Rywalizacja przebiega∏a na dystansie sprinterskim
i Êrednim. Ró˝nice czasowe by∏y niewielkie, ale nie
zabrak∏o na dystansie Êrednim rewelacyjnych wyników, które pozostawia∏y kolejnych uczestników
na drugim lub trzecim miejscu z doÊç sporà stratà
czasowà do zwyci´zcy. Podczas dzisiejszego etapu
nie by∏o te˝ ˝adnych defektów i wszyscy dojechali
na ca∏ym sprz´cie do linii mety. Nieukoƒczenie zawodów by∏o raczej spowodowane gorszà formà
startowà na dwóch dystansach jednego dnia, choç
czasy zwyci´zców poszczególnych tras by∏y idealnie zgodne z normami mi´dzynarodowymi. Nie

IV Turniej Szachowy Grand Prix SP 353 rozegrany
W sobot´ 24 wrzeÊnia po wakacyjnej przerwie ponad 80 zawodników rywalizowa∏o w kolejnym, IV turnieju szachowym z edycji Grand
Prix SP 353 2016. SzachiÊci zmierzyli si´, startu-

W kategorii dzieci i m∏odzie˝ do 20 lat:
■ I miejsce – Zuzanna ¸aszczuk, MZSzach
(uczennica Gimnazjum nr 119)
■ II miejsce – Micha∏ S∏oniewski, Szachowy Uniwersytet Warszawa
■ III miejsce – Antoni Bubieƒ, KSz Polonia Warszawa
Najlepszymi w poszczególnych kategoriach
rankingowych zostali:
■ III kategoria szachowa – Ludwik Karzel, KS
Laura Chylice
■ IV kategoria szachowa – Kacper Rydel, Wàsewo

jàc w trzech grupach turniejowych. Po rozegraniu wszystkich partii s´dzia turnieju arcymistrzyni Agnieszka Brustman wy∏oni∏a zwyci´zców
w poszczególnych kategoriach.
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Najwi´cej punktów w kategorii rocznik 2008
i m∏odsi zdobyli:
■ I miejsce – Filip M´˝ykowski, KSz Polonia Warszawa
■ II miejsce – Jagoda Dzierzgowska, KSz Polonia
Warszawa

■

III miejsce – Antoni Olszewski, Serock.

W turnieju C z mo˝liwoÊcià zdobycia kategorii szachowych norm´ na V kategori´ uzyska∏o
trzech, a na IV kategori´ dwóch zawodników.
Na zakoƒczenie rozgrywek Wicedyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353 Mariola Wróblewska gratulowa∏a wszystkim zawodnikom wspania∏ej rywalizacji oraz osiàgni´tych wyników, jak równie˝
mia∏a zaszczyt wr´czyç nagrody zwyci´zcom.
Zawody zorganizowa∏ Uczniowski Klub Sportowy „Gambit” - Weso∏a oraz Szko∏a Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców. Szczegó∏owe wyniki turnieju mo˝na znaleêç na stronie
www.chessarbiter.com.
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy.
Teresa Osypiuk
Nr 184 / Paêdziernik 2016
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IV edycja Festiwalu PieÊni
˚o∏nierskich i Patriotycznych
N
A
S
Z
P
A
T
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N
A
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OÊrodek Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy ju˝ po raz
czwarty organizuje Festiwal PieÊni
˚o∏nierskich i Patriotycznych
„Jak d∏ugo w sercach naszych”.

Jak co roku celem tego wydarzenia
jest m.in. promowanie patriotyzmu
poprzez Êpiew i rozbudzanie uczuç
patriotycznych, popularyzacja walorów artystycznych i wychowawczych
pieÊni i piosenek patriotycznych. Do udzia∏u w Festiwalu zapraszamy dzieci, m∏odzie˝
i doros∏ych, zg∏aszajàcych si´ indywidualnie, jak i za poÊrednictwem instytucji oÊwiatowych lub kulturalnych.

Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ mija
27 paêdziernika 2016 r. (karta zg∏oszenia
do pobrania na stronie www.domkulturywesola.net). Przes∏uchania uczestników odb´dà si´ w dniu 5 listopada br.,
a koncert galowy z udzia∏em laureatów
Festiwalu zaplanowaliÊmy na 12 listopada br. Szczegó∏y znajdà Paƒstwo na stronie internetowej: domkulturywesola.net.
Do∏àczcie do nas i zaÊpiewajcie najpi´kniejsze polskie patriotyczne pieÊni.
Zapraszamy indywidualnych wykonawców, zespo∏y i chóry!
OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Artystyczna gratka... córka i matka
24 wrzeÊnia w filii Pogodna odby∏ si´ wernisa˝
wystawy pt. „Âwiat∏o i kolor”. Swoje prace zaprezentowa∏y matka i córka.
Niezwykle utalentowane
artystki Maryla (matka)
i Olga (córka) Surawskie.
Maryla jest radnà w naszej dzielnicy, konserwatorem dzie∏ sztuki,
od 2007 roku prowadzi otwartà pracowni´
plastycznà, gdzie odbywajà si´ warsztaty
malarstwa. Dlatego nikogo nie zdziwi∏a
liczba znamienitych goÊci: burmistrz
E. K∏os z rodzinà, wiceburmistrz M. Mahor, dyrektor OÊrodka Kultury E. Kalisz,
wyk∏adowca wydz. wzornictwa ASP Tomasz
Januszewski, studentki pracowni „Surreal”,
rodzina i przyjaciele.
Olga Surawska podczas studiów na kierunku wzornictwa warszawskiej ASP roz-

wija∏a swojà pasj´ do malarstwa pod kierunkiem profesora ¸ukasza Korolkiewicza. Wystawa „Âwiat∏o i kolor” zawiera obrazy z tego w∏aÊnie okresu. Obecnie Olga

prowadzi doktoranckà prac´ badawczà i uczy w departamentach
Komunikacji Graficznej i Projektowania Przestrzeni w londyƒskim
UAL Central Saint Martins, oraz
pracuje jako projektant graficzny
w amsterdamskiej firmie specjalizujàcej si´ w nawigacji satelitarnej.
Nietaktem by∏oby nie dodaç, ˝e
mà˝ i tata Jacek Surawski jest równie˝ absolwentem warszawskiej
ASP, projektantem, wyk∏adowcà
na wydziale wzornictwa tej˝e akademii.
Wernisa˝ odby∏ si´ w radosnej
i wielce przyjaznej atmosferze. Urok
i charyzma obu artystek urzek∏y
wszystkich przyby∏ych goÊci. Obie
panie zosta∏y obdarowane ogromnà
iloÊcià kwiatów, a wernisa˝ uÊwietnili Anna i Tomasz Ostrowscy, którzy wykonali utwory Moniuszki i Chopina.
Gra˝yna Weber

Dzieƒ Dziecka Utraconego w Weso∏ej
W dniu 15 paêdziernika obchodzony jest
Dzieƒ Dziecka Utraconego. Tego dnia
o godzinie 13.00 na cmentarzu w Starej
Mi∏oÊnie (Warszawa-Weso∏a, ul. GoÊciniec) zostanie poÊwi´cony pierwszy w diecezji warszawsko-praskiej grób dziecka
nienarodzonego.
B´dzie to miejsce spoczynku dzieci tych
rodziców, którzy chcieliby godnie po˝egnaç
swoje przedwczeÊnie zmar∏e Maleƒstwo.
B´dzie te˝ symbolicznym pomnikiem
dla tych, którzy doÊwiadczyli straty dziecka, a nie mogli lub nie wiedzieli, ˝e mogà
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

takiego pochówku dokonaç. Bliscy zmar∏ych znajdà na staromi∏oÊniaƒskim cmentarzu spokojne miejsce modlitwy, pami´ci
i zadumy.
PoÊwi´ceniu nowo powsta∏ego grobu b´dzie towarzyszyç nabo˝eƒstwo w intencji
utraconych dzieci i ich rodziców. B´dzie
mo˝na zapaliç znicz upami´tniajàcy konkretne dzieci, a ich imi´ i nazwisko, jeÊli
tylko jest znane, b´dzie mog∏o byç publicznie odczytane.
Katarzyna ¸ukomska
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W pierwszym tygodniu wakacji dyrektor
chóru, Pani Marta Zamojska-Makowska,
zorganizowa∏a i przeprowadzi∏a zaj´cia muzyczne dla dziewczàt nale˝àcych do chóru.
Przez ca∏y tydzieƒ dziewcz´ta intensywnie
kszta∏ci∏y swój warsztat wokalny.
Dziewcz´cy chór Il Canto Magnificat pod dyrekcjà Marty Zamojskiej-Makowskiej
Zaraz po wakacjach chór ruszy∏ z intenod lat zachwyca swoimi niezwyk∏ymi koncertami. Ostatnie miesiàce by∏y dla chóru sywnymi przygotowaniami do, majàcego
niezwykle pracowite. Dziewcz´ta swoimi wyst´pami uÊwietni∏y wiele wa˝nych uro- odbyç si´ we wrzeÊniu, koncertu z okazji
konsekracji koÊcio∏a NajÊwi´tszego Serca
czystoÊci na terenie naszej dzielnicy.
Jezusowego w Starej Mi∏oÊnie. Chór
W czerwcu, w ramach V Festiwalu Magniewa Szablewskiego. W drugim dniu FeuÊwietni∏ swoim wyst´pem t´ podnios∏à
gnificat Anima Mea Dominum, chór da∏
stiwalu nasz chór wystàpi∏ z autorskim konuroczystoÊç.
koncert w koÊciele NajÊwi´tszego Serca Jecertem pieÊni ludowych. Nad ca∏oÊcià wyRodzice chórzystek pragnà serdecznie
zusowego w Starej Mi∏oÊnie.
st´pu, zarówno w pierwszym, jak w drugim
podzi´kowaç Pani Marcie Zamojskiej-MaPierwszego dnia przepi´kne psalmy wydniu Festiwalu, czuwa∏a i dyrygowa∏a Pani
kowskiej oraz Pani Lucynie Affeltowicz za
konane przez nasze chórzystki zachwyca∏y
Marta Zamojska-Makowska, przy akompaogromne zaanga˝owanie i serce, jakie
uczestników wydarzenia. W tym dniu ze
niamencie Pani Lucyny Affeltowicz.
wk∏adajà w ka˝dy wyst´p naszych dzieci.
swoim koncertem wystàpi∏ równie˝ znany
Nasze dziewcz´ta nie tylko dajà koncerty,
warszawski chór Polonia, pod dyrekcjà Zbiale równie˝ bardzo aktywnie çwiczà.
Rodzice

Dziewcz´cy chór Il Canto Magnificat
podbija serca mieszkaƒców Weso∏ej

ZAJ¢CIA DLA DOROS¸YCH
I SENIORÓW W OK WESO¸A
Pe∏nia jesieni zbli˝a si´ wielkimi krokami,
jednak mamy alternatyw´ dla coraz d∏u˝szych
wieczorów sp´dzanych przed telewizorami.
PrzygotowaliÊmy bogatà ofert´ sekcyjnà dla
doros∏ych i seniorów. U nas ka˝dy znajdzie
coÊ dla siebie!
Serdecznie zapraszamy w czwartki w godzinach 19.45–20.45 na zaj´cia Zumby – po∏àczenie taƒca i gimnastyki, które kszta∏tujà sylwetk´
i poprawiajà kondycj´.
Dla wielbicieli sztuki przygotowaliÊmy „Pracowni´ malarskà Gra˝yny Bany” – zaj´cia przeznaczone dla osób pragnàcych nabyç lub udoskonaliç umiej´tnoÊci rysunku i malarstwa. Poznamy
równie˝ teori´ i histori´ sztuki. B´dziemy si´ spotykaç w piàtki w godzinach 18.30–20.00.
Wymarzy∏aÊ sobie kiedyÊ wspania∏à sukienk´,
a nie by∏o jej w ˝adnym sklepie? Teraz ju˝ nie
musisz si´ tym martwiç. Zapraszamy na „Warsztaty szycia”, podczas których zdob´dziesz nowà
i twórczà umiej´tnoÊç – nauczysz si´ szyç na maszynie! Zaj´cia prowadzi Zbigniew Lis w poniedzia∏ki w godzinach 19.00–21.00.
„Chór Malwy” to zaj´cia wokalne dla doros∏ych (55+, seniorzy). Jest to grupa przesympatycznych dziewczyn, które spotykajà si´ w celu
wspólnego Êpiewania. Efektem ich dzia∏aƒ sà
liczne koncerty i konkursy, w czasie których zdobywajà nagrody. Do udzia∏u w spotkaniach za-

praszamy Panie i Panów dysponujàcych odrobinà wolnego czasu, dobrego humoru i energii ˝yciowej. Spotkania odbywajà si´ w piàtki w godzinach 13.30–15.30.
Czujesz, ˝e masz w sobie potencja∏ twórczy,
i nie wiesz dok∏adnie, co z nim zrobiç? Zaj´cia
„IMPRO warsztaty teatralne” sà w∏aÊnie dla
Ciebie! Trening umys∏u jest tu przeplatany z treningiem cia∏a. Zaj´cia odbywajà si´ w poniedzia∏ki w godzinach 19.00–21.00.
Osobom prowadzàcym siedzàcy tryb pracy,
zestresowanym i zabieganym lub chcàcym trwale poprawiç swojà kondycj´ fizycznà proponujemy zaj´cia z „Jogi”, które odbywajà si´ w Êrody
w godzinach 19.00–20.00. åwiczàc, nie tylko

uelastyczniasz i wzmacniasz mi´Ênie, ale równie˝ masujesz organy wewn´trzne, poprawiajàc
tym ich funkcjonowanie.
We wtorki w godzinach 19.00–21.00 oferujemy „Wieczory z r´kodzie∏em”. Spotkania poÊwi´cone sà ró˝norodnym formom r´kodzie∏a inspirowanym kulturami ró˝nych zakàtków Êwiata:
od szyde∏kowania, przez tworzenie maskotek,
po szycie i haft. W ramach zaj´ç uczestnicy
nauczà si´, jak mo˝na jednà technik´ wykorzystaç na ró˝ne sposoby.
Zapraszamy bardzo serdecznie do skorzystania z naszej oferty i sp´dzenia czasu w kreatywny sposób.
Szczegó∏ów szukajcie równie˝ na naszej
stronie internetowej oraz na Facebooku:

www.domkulturywesola.net
www.facebook.com/okwesola
OK Weso∏a

Nowy program z udzia∏em naszej autorki!
JeÊli czytacie i lubicie dzia∏ „Okiem coacha” na naszych ∏amach, z pewnoÊcià ucieszy Was wiadomoÊç, która nas ucieszy∏a :-).
Pani Joanna Godecka, life coach, przygotowujàca dla Was artyku∏y we wspomnianym
dziale, zosta∏a trenerem i coachem w nowym
programie telewizyjnym pt. „Nowa Ja!”,
nadawanym w Êrody o godz. 22.00 od
28 wrzeÊnia br. na kanale 8TV (zastàpi∏ on

dotychczasowà Eska TV w telewizji naziemnej). W Êrodowe wieczory poznawaç b´dziemy historie niezadowolonych z siebie lub ze
swojego ˝ycia kobiet, które dzi´ki pomocy
Pani Joanny odnajdà przyczyny swojego z∏ego samopoczucia i wdro˝à pozytywne zmiany, aby ˝y∏o si´ im lepiej. Program prowadzi
Katarzyna Cichopek.
Hanna Kowalska

REKL AMA

Us∏ugi hydrauliczne

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

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

tel. 694-747-213
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tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI
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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. 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.

WARTO ZOBACZYå:

14. Warszawskie Targi Sztuki w Arkadach Kubickiego
14 paêdziernika – 16 paêdziernika 2016, Arkady Kubickiego, Plac Zamkowy 4
(14.10 w godz. 15.30–20.00, 15.10 w godz. 11.00–20.00, 16.10 w godz. 11.00–17.00)
Warszawskie Targi Sztuki sà jednym z najwa˝niejszych wydarzeƒ artystycznych w kraju, które co roku gromadzi szerokie grono
marszandów, kolekcjonerów, kuratorów
oraz mi∏oÊników sztuki. W tym roku jest to
ju˝ 14. edycja, która odb´dzie si´ w tak presti˝owym miejscu, jakim sà Arkady Kubic-

Kàcik bibliofila
Cyberchoroby
Manfred Spitzer
Autor ksià˝ki, którà
mam
przyjemnoÊç
Paƒstwu poleciç, znany jest ju˝ zapewne
niektórym czytelnikom z poprzedniej pozycji, zatytu∏owanej „Cyfrowa demencja”. Technologia informacyjna jest ju˝
w naszym ˝yciu wszechobecna. Czas
przebywania przed monitorami wzrasta,
szczególnie wÊród m∏odzie˝y, w zawrotnym tempie. Pytania zadajemy ju˝ nie na

kiego Zamku Królewskiego w Warszawie.
Oko∏o 50 wyselekcjonowanych polskich i zagranicznych galerii oraz antykwariatów wystawi blisko 1000 dzie∏ sztuki, m.in. obrazy,
rzeêby oraz obiekty antykwaryczne. Jest to
jedyna impreza, podczas której mo˝na obejrzeç dokonania zarówno klasyków wspó∏czeprzyk∏ad napotkanym przechodniom, ale
za pomocà smartfona. Odpowiedê przychodzi szybko, jak to autor okreÊla,
„z chmury”, czyli z gigantycznych zbiorów danych rozlokowanych gdzieÊ na pustyniach tego Êwiata. Dane te sà analizowane, sprzedawane i nadu˝ywane. Niebezpieczeƒstwo nie polega jedynie na
tym. Bezsprzecznie niekorzystny wp∏yw
uzale˝niania si´ od mediów zauwa˝any
jest przez coraz wi´kszà grup´ specjalistów w dziedzinie zdrowia i to zarówno
fizycznego, jak duchowego. Manfred
Spitzer bardzo wnikliwie przedstawia
i analizuje skutki bezkrytycznego poddania si´ cyfrowej konsumpcji.
Polecam!
Iza Zych

Zapraszamy ca∏e
rodziny na bezp∏atne
warsztaty plastyczne
Fundacja UCZE¡ XXI WIEKU organizuje bezp∏atne
warsztaty plastyczne dnia 23.10.2016 r. o godz. 12.30.
Odb´dà si´ one w sali parafialnej koÊcio∏a Êw. Brata Alberta w Weso∏ej-Zielonej. Bli˝sze informacje pod nr. tel.:
606-310-223. Zapraszamy tak˝e na naszà stron´ internetowà
www.uczen21wieku.org.
Fundacja Uczeƒ XXI Wieku

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Lena Frank
Urodzi∏a si´ 18 sierpnia 2016 r.
Waga: 4070 g, wzrost: 58 cm.

snoÊci, jak i m∏odszych pokoleniowo twórców odnoszàcych ju˝ sukcesy. Nad odpowiednim poziomem pokazywanej sztuki czuwa Komisja Programowa oraz eksperci Domu Aukcyjnego Rempex. Wawszawskie
Targi Sztuki oprócz promowania sztuki majà
tak˝e niezaprzeczalnà
wartoÊç edukacyjnà. Organizowane sà warsztaty
graficzne dla dzieci i m∏odzie˝y oraz wyk∏ady
o sztuce i rynku sztuki.
Wst´p wolny.
Maria Surawska

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1.
2.
3.
4.
5.

de Vigan D. – Prawdziwa historia
Mróz R. – Przewieszenie
Bolton S. J. – Stokrotka w kajdanach
Fràczyk I. – Szcz´Êcie w nieszcz´Êciu
¸atka M. – Kamfora

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Everest D.D. – Archie Greene t. 2
2. Stanecka Z. – Fredek i jeden do pary
3. Olejarczyk A. – O dziewczynkach
i ch∏opcach dla ch∏opców i dziewczynek

Literatura popularnonaukowa:
1. Brzozowski M.A. – Boskie: W∏oszki,
które uwiod∏y Êwiat
2. Lipiƒski P. – Cyrankiewicz: wieczny
premier

AGENCJA POCZTOWA nr 1 w Warszawie
Oferujemy pełną ofertę usług Pocztowych:
 nadawanie i odbiór paczek
wpłaty na rachunki bankowe
krajowych i zagranicznych
przekazy pocztowe zwykłe
i ekspres pieniężny
 nadawanie i odbiór paczek
kurierem krajowym Pocztex
 nadawanie i odbiór listów
i zagranicznym EMS Pocztex
krajowych i zagranicznych
 oferta specjalna dla nadawców internetowych, po ofertę zadzwoń




Zapewniamy profesjonalną i miłą obsługę

ul. Żegańska 22c, tel. kom. 888 644 607
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
Szlakiem Henryka Sienkiewicza
– relacja z wycieczki
Rok 2016 zosta∏ ustanowiony rokiem Henryka
Sienkiewicza, bowiem w tym roku przypada 170.
rocznica urodzin pisarza, 100. rocznica Êmieci pisarza oraz 120. ukazania si´ drukiem znanej i popularnej na ca∏ym Êwiecie powieÊci Quo Vadis.
Rok Sienkiewiczowski jest zatem doskona∏à okazjà, by poznaç zarówno twórczoÊç, jak i miejsca
zwiàzane z autorem Ogniem i mieczem.
Tak wi´c w sobot´, 10 wrzeÊnia, grupa czytelników, sympatyków, pracowników Biblioteki
oraz s∏uchaczy UTW z Weso∏ej uda∏a si´ na wycieczk´ literackà Êladami Sienkiewicza. Zwiedzanie rozpocz´to od Muzeum Ziemi ¸ukowskiej.
Szczególnà uwag´ zwiedzajàcych przyku∏y pocztówki z prywatnej kolekcji mieszkaƒca ¸ukowa
ilustrujàce bohaterów literackich, którzy wyszli
spod pióra Sienkiewicza.
Kolejnym etapem wycieczki by∏a Wola Okrzejska – miejsce urodzenia pisarza. W tamtejszym
Muzeum Henryka Sienkiewicza zwiedzajàcy wys∏uchali pasjonujàcego wyk∏adu na temat ˝ycia
Noblisty. Prelekcj´ wyg∏osi∏ dyrektor Muzeum
– p. Maciej Cybulski, który póêniej sta∏ si´ naszym przewodnikiem po ziemi ∏ukowskiej. Muzeum w Woli Okrzejskiej, które powsta∏o w 1966
roku, otoczone jest pozosta∏oÊcià parku w stylu
angielskim. Du˝à atrakcjà by∏y rekwizyty nawiàzujàce do postaci z ksià˝ek Sienkiewicza: broƒ
u˝ywana przez bohaterskich ˝o∏nierzy z Trylogii
czy rzeczy codziennego u˝ytku w czasach staro˝ytnego Rzymu opisane na kartach Quo vadis.
Nast´pnym przystankiem by∏ koÊció∏ w Okrzei
pw. Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a, gdzie pisarz zosta∏ ochrzczony. Âwiàtyni´ ufundowa∏a babka Sienkiewicza – Teresa z Lelewelów Cieciszowska. Uczestnicy wycieczki odwiedzili te˝ cmentarz
parafialny, gdzie nie doczekawszy sukcesów literackich syna, spocz´∏a matka Noblisty – Stefania
z Cieciszowskich Sienkiewiczowa. Jest to równie˝
symboliczny grób rodzeƒstwa pisarza. Ostatnim
miejscem w Okrzei, które odwiedzili uczestnicy

wycieczki, by∏ usypany ku czci Sienkiewicza Kopiec
– wznoszàcy si´ nad malowniczà okolicà na wysokoÊç oko∏o 15 metrów. Pomys∏ usypania go powsta∏ w 1924 roku, a zosta∏ sfinalizowany dzi´ki
olbrzymiemu wysi∏kowi okolicznych mieszkaƒców
w 1938 roku. Na szlaku wyprawy Êladami Sienkiewicza znalaz∏a si´ równie˝ Wola Gu∏owska, w której mieszkali rodzice pisarza, i Sanktuarium Matki
Bo˝ej Gu∏owskiej. ByliÊmy te˝ w Wojcieszkowie,
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gdzie na cmentarzu spoczywa trzecia ˝ona pisarza, z którà sp´dzi∏ ostatnie kilkanaÊcie lat swojego ˝ycia – Maria Babska. Finalnym przystankiem
by∏ malowniczo usytuowany nad stawami Burzec.
Noblista, sp´dzajàc wielokrotnie w tym miejscu
wakacje, czerpa∏ z niego natchnienie, tworzàc najbli˝szà sercu ka˝dego Polaka – Trylogi´. By∏a to
niezapomniana wyprawa w g∏àb historii i literatury. (relacja uczestników RAS i AP)

Sienkiewicz dla najm∏odszych
20 wrzeÊnia nasza biblioteka sta∏a si´ scenà,
na której aktorzy Teatru Wariacja przedstawili
sceny z ˝ycia ma∏ego Henryka Sienkiewicza. Zaproszeni uczniowie klas trzecich ze Spo∏ecznej

Szko∏y Podstawowej nr 12 oraz Szko∏y Podstawowej nr 171 poznawali dzieci´ce lata przysz∏ego
wielkiego polskiego pisarza. Oglàdajàc przedstawienie, dzieci dowiedzia∏y si´, w co bawi∏ si´ ma∏y Henryk, co lubi∏, czy czytanie by∏o jego pasjà
i jakim by∏ dzieckiem. Mamy nadziej´, ˝e twórczoÊç Henryka Sienkiewicza b´dzie rozbudza∏a
wyobraêni´ kolejnego pokolenia czytelników.

Szmulowizna i Micha∏ów
– spotkanie varsavianistyczne
15 wrzeÊnia wspólnie z Paw∏em ¸osiem poznawaliÊmy kolejne tereny Warszawy. Tym razem celem naszej wirtualnej w´drówki by∏a Szmulowizna. Jej historia si´ga XIX wieku, kiedy to zamo˝ny bankier Szmul Jakubowicz Zbytkower kupi∏
ziemi´, na której zbudowa∏ Folwark Bojnówek.
Rozwój kolei petersburskiej i terespolskiej przyczyni∏ si´ do znacznego rozwoju Szmulowizny, która
sta∏a si´ pr´˝nym obszarem przemys∏owym. Tutaj
mieÊci∏o si´ wiele fabryk i zak∏adów przemys∏owych, np. Warszawska Fabryka Gwoêdzi i Drutu,
tzw. Drucianka, Avia – fabryka produkujàca sprz´t
dla przemys∏u lotniczego. Tutaj powsta∏ pierwszy
silnik samolotowy zaprojektowany przez panów
Narkiewicza i Zalewskiego. Warto wspomnieç
jeszcze o Fabryce Farb Graficznych oraz Fabryce
Wyrobów Czekoladowych „Franboli”. Nazwa bardzo egzotyczna, jednak pochodzàca od pierwszych liter imion braci Kie∏basiƒskich: Franciszka,
Boles∏awa i Ignacego. Zachowane do dziÊ zabytkowe budynki Szmulowizny to drewniany budynek z 1890 roku przy ulicy Kaw´czyƒskiej 26, willa
Âwi´tochowskiego z 1903 roku pod numerem 39
oraz spichlerz. Wschodnià cz´Êç Szmulowizny od
rodziny Zbytkowera naby∏ ksià˝´ Micha∏ Radziwi∏∏.

Stàd nazwa Micha∏ów, dzisiaj niestety nieistniejàca na mapach administracyjnych Warszawy. Tutaj
dzi´ki hojnoÊci ksi´cia i ksi´˝nej zosta∏a zbudowana Bazylika NajÊwi´tszego Serca Jezusowego. W´drujàc ulicà Zàbkowskà, natrafimy na Wytwórni´
Koneser, która powsta∏a w 1897 roku i gdzie produkowano 250 tys. butelek spirytusu dziennie.
Obecnie buduje si´ tam ekskluzywne osiedle.
Dzisiejsza Szmulowizna to tak˝e bloki, które powsta∏y w latach 60. i 70. ubieg∏ego stulecia, z najbardziej charakterystycznym „jamnikiem” przy ulicy Kijowskiej, liczàcym sobie 508 metrów d∏ugoÊci
i a˝ 43 klatki. Kolejne spotkanie z historià Warszawy w tle odb´dzie si´ 8 grudnia 2016 o godz.
18.30 w siedzibie Biblioteki G∏ównej. Tym razem
pospacerujemy uliczkami Wawra.

Wkrótce
■ 11 paêdziernika (wtorek) o godz. 18.30
w siedzibie Biblioteki G∏ównej zapraszamy na
spotkanie z Angelikà Kuêniak, autorkà ksià˝ek:
„Czarny Anio∏: opowieÊç o Ewie Demarczyk”,
„Marlene”, „Papusza” oraz
„Stryjeƒska. Diabli nadali”. Bohaterkà tej ostatniej jest wybitna malarka, budzàca podziw
wÊród jednych, a zawiÊç innych. Autorka zadaje wnikliwe
pytania dotyczàce ˝ycia Zofii
Stryjeƒskiej. W tle losów bohaterki – historia mi´dzywojennej Polski oraz ˝ycie cyganerii warszawskiej, zakopiaƒskiej, krakowskiej i paryskiej.

25 paêdziernika (wtorek) o godz. 18.30
równie˝ w Bibliotece G∏ównej odb´dzie si´ spotkanie z Andrzejem Klimmem, autorem ksià˝ki
„Stara Weso∏a”. Spotkanie poÊwi´cone b´dzie historii naszej ma∏ej ojczyzny. Pan Andrzej to z urodzenia i zami∏owania mieszkaniec Weso∏ej, miejsca, które sta∏o si´ nie tylko jego domem, ale
równie˝ pasjà. Historia Weso∏ej, jej tajemnice,
burzliwe, cz´sto zaskakujàce dzieje sta∏y si´ cennym êród∏em i inspiracjà do napisania ksià˝ki.
Ksià˝ka stanowi zbiór gaw´d i jest subiektywnym zapisem wspomnieƒ autora i zapami´tanych
przez niego opowieÊci dawnych mieszkaƒców Weso∏ej. Ksià˝ka nie jest monografià. I jak pisze p. Andrzej „opiera si´ w du˝ej mierze na ˝ywym s∏owie,
a nie na dokumentach. A je˝eli na dokumentach,
to zebranych dosyç przypadkowo bez archiwalnych kwerend g∏ównie w oparciu o dane z najwi´kszego Êmietnika Êwiata, jakim jest Internet”.
Autor wi´c okreÊla t´ ksià˝k´ jako swój subiektywny obraz Weso∏ej. Jest to obraz wspomnieƒ poÊwi´conych ludziom, wybranym miejscom i wydarzeniom. Jakie wydarzenia mia∏y miejsce na terenie
obecnej Weso∏ej, jacy ludzie tu mieszkali, dlaczego
w Weso∏ej pojawi∏y si´ w´gierskie dzieci, kto
wspó∏pracowa∏ z Niemcami podczas II wojny Êwiatowej, jak wyglàda∏o codzienne ˝ycie? Na te i wiele innych pytaƒ czytelnicy znajdà odpowiedê w tej
naszym zdaniem wartej uwagi ksià˝ce.
Serdecznie zapraszamy na spotkania.

■

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Paêdziernik w OÊrodku Kultury
w Weso∏ej i Filii „Pogodna”

ców tego fascynujàcego kontynentu. Bezp∏atne
wejÊciówki do odbioru od 24 paêdziernika.

Pierwsza po∏owa paêdziernika up∏yn´∏a nam
pod znakiem Maratonu
Filmów Wojennych –
trzeciego z cyklu pi´ciu
maratonów realizowanych w ramach II edycji
bud˝etu partycypacyjnego, a tak˝e gier planszowych, Otwartych Warsztatów Perkusyjnych i teatralno-muzycznych spotkaƒ dla dzieci oraz koncertu z okazji Dnia Seniora.
Trzeci weekend paêdziernika zapowiada si´
równie˝ bardzo ciekawie. Klub Mi∏oÊników
Gier Planszowych – Weso∏a Kostka 15 paêdziernika po raz drugi w tym miesiàcu zaprosi na
popo∏udnie z planszówkami W niedziel´ 16 paêdziernika o godz. 17.00 odb´dzie si´ spektakl
„Dom Wschodzàcego S∏oƒca”. Opowiada on
o starszych ludziach mieszkajàcych w domu spokojnej staroÊci. Widzowie dowiedzà si´, dlaczego niektóre z tych osób tam trafi∏y oraz jak sobie
radzà w takiej sytuacji, o czym marzà i czego potrzebujà, aby poczuç si´ wartoÊciowymi ludêmi.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e scenariusz ukazuje seniorów jako silne oraz przedsi´biorcze jednostki,
w ˝adnym wypadku nie ma na celu wzbudzenia
w widzach wspó∏czucia. Spektakl rozÊmiesza
i wzrusza. Skierowany jest do wszystkich grup
wiekowych, zawiera wiele elementów muzycznych granych na ˝ywo na pile! Spektakl w wykonaniu amatorskiego TEATRU NIEPAMI¢CI pod
opiekà re˝yserskà Sylwii Kalisz-Mróz wystawiany
b´dzie bezp∏atnie w ramach realizowanego projektu Funduszu Animacji Kultury WPEK.
W paêdzierniku nie zabraknie równie˝ pokazu
slajdów i opowieÊci z podró˝y. Tym razem w podró˝ zabierze nas dziennikarz Radia dla Ciebie
Micha∏ Szulim. 22 paêdziernika o godz. 17.00
poznamy ALFABET MADAGASAKRU – EGZOTYCZNEJ WYSPY NA KO¡CU ÂWIATA.

8 i 22 paêdziernika w godz. 13.00–18.00 zapraszamy do nas wszystkich POGROMCÓW PLANSZÓWEK. Lubisz graç w planszówki? Masz sporo
w∏asnych pomys∏ów? Zawsze chcia∏eÊ stworzyç
swojà gr´? Do∏àcz do nas! Celem warsztatu Pogromcy Planszówek jest stworzenie nowej ciekawej gry planszowej! Jakiej? To zale˝y tylko od
uczestników! Warsztat prowadzi B∏a˝ej Grygiel,
dziennikarz, muzyk, gracz. Twórca gry „Pojedynek”, pracowa∏ w wydawnictwie „Styks”, tworzy∏
programy lekcji-gier dla Muzeum Pa∏acu w Wilanowie, by∏ wychowawcà, mistrzem gry i wspó∏twórcà programu obozów z grami bitewnymi
i RPG Biura Turystyki Orion.
Tworzy∏ muzyk´ do gier komputerowych i planszowych.
Partnerem warsztatu jest sklep
z zabawkami i grami „RaduÊ”.
13 paêdziernika o godz.
19.00 warto wziàç udzia∏
w warsztatach artystycznych
pt. RYSUNEK W SEPII. Zaj´cia
poprowadzi Maria Surawska
– malarka, konserwator dzie∏
sztuki, absolwentka Akademii
Sztuk Pi´knych w Warszawie.
Liczba miejsc ograniczona,
obowiàzujà zapisy.
15 paêdziernika o godz.
17.00 przeniesiemy si´ do Nepalu. Odb´dziemy wirtualnà podró˝ od skutych
wiecznym lodem oÊmiotysi´czników po tropikalnà
d˝ungl´. Spotkanie poprowadzi dwójka podró˝ników – Katarzyna Seku∏a i ¸ukasz Sacharczuk.
22 paêdziernika o godz. 18.00 odb´dzie si´
wernisa˝ wystawy prac Pani Ireny Czy˝ewicz-CieÊlak wykonanych w technice collage. Ekspozycj´ zatytu∏owanà HARMONIA BARW I KSZTA¸TÓW b´dzie mo˝na oglàdaç w naszej filii do
10.11.2016 r. Wszystkich zainteresowanych
technikà collage zapraszamy równie˝ do udzia∏u
w bezp∏atnych warsztatach prowadzonych
przez autork´ wystawy, które odb´dà si´ w dniu
5 listopada o godzinie 11.30. Liczba miejsc ograniczona, obowiàzujà zapisy.
23 paêdziernika o godz. 18.00 koncert bluesowy pt. PO¸UDNIOWY WIATR. zagra dla nas
Pawe∏ Szymaƒski – Êpiewajàcy autor i gitarzysta,
jeden z pionierów ragtime blues guitar w Polsce.

Wszystkich mi∏oÊników sztuki zapraszamy na
kolejne spotkanie ze sztukà Jerzego Nowosielskiego, które odb´dzie si´ 23 paêdziernika
o godz. 16.00 niezmiennie w koÊciele p.w.
OpatrznoÊci Bo˝ej przy ul. Ks. Piotra Skargi 2.

„POGODNA” DLA DZIECI
Po inauguracji BaÊniowych Sobót 1 paêdziernika i koncercie Filharmonii Narodowej dla dzieci pt.
„Dawne taƒce i melodie” 7 paêdziernika, zapraszamy najm∏odszych 30 paêdziernika o godz.
16.00 na przedstawienie pt. „Podró˝e Profesora Kalafiora – Azja” w wykonaniu Grupy Teatral-

nej Echo. Tym razem Profesor odwiedzi najwi´kszy
z kontynentów. Dzieci prze˝yjà wiele przygód oraz
poznajà zwierz´ta ˝yjàce na tym kontynencie. Czy
prawdà jest to, ˝e niektóre zwierz´ta zamieszkujàce Azj´ sà na wymarciu? Czy nasz Kalafior pomo˝e krokodylowi, którego dr´czy ból z´ba? Czy
Myszka Filipka podczas krótkiej podró˝y zdo∏a nauczyç si´ wschodnich sztuk walki? To wszystko nie
jest takie proste, ale Profesor Kalafior postara si´
znaleêç recept´ na wszystkie problemy mieszkaƒ-

„POGODNA” DLA M¸ODZIE˚Y
I DOROS¸YCH

Szczegó∏ów szukajcie równie˝ na naszej
stronie internetowej oraz na Facebooku:

www.domkulturywesola.net
www.facebook.com/okwesola
OK Weso∏a
Materia∏y organizatorów. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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QLTURKA

Muzyka na deszcz
Kiedy na dworze jest tak jak teraz, kiedy pisz´ ten tekst
(czyli leje), nie bardzo chce si´ cokolwiek robiç. Jednà z nielicznych mi∏ych rozrywek w takim momencie jest s∏uchanie deszczu bijàcego
o szyby ciep∏ego wn´trza. Albo s∏uchanie czegoÊ innego. Na przyk∏ad muzyki,
która przypomni nam o nieco s∏oneczniejszych wakacjach.
„CURRENTS”

„LEMONADE”

Tame Impala

Beyoncé

Wydany w lipcu
zesz∏ego roku album
Êwi´ci∏ triumfy na tegorocznych festiwalach, mi´dzy innymi
na Open’erze, gdzie Tame Impala zagrali jeden
z najlepszych koncertów imprezy. Lekkie, pulsujàce, nieco psychodeliczne brzmienia skomponowane w genialny wr´cz sposób zestawione
z ambitnymi tekstami stworzy∏y mieszank´ idealnà. Dodatkowo z wyÊpiewanymi przez Kevina
Parkera s∏owami wi´kszoÊç z nas mo˝e si´ uto˝samiç. Dlatego tak ch´tnie podskakujemy
w rytm s∏ów do „The Less I Know the Better”
o niespe∏nionej szkolnej mi∏oÊci. Mimo momentami ci´˝kich tematów w tekstach (np. duszàce
wr´cz, zw∏aszcza w po∏àczeniu z klipem, „Let It
Happen”) jest to muzyka nie tylko do s∏uchania
z zachwytem, ale równie˝ bujania si´. To rzadkoÊç spotkaç tak dobrze skomponowany i nagrany album, z tak zr´cznie zachowanymi proporcjami, ˝e mo˝e si´ on pochwaliç równie˝ komercyjnym sukcesem.

O tym albumie napisali ju˝ wszyscy, ale
nadal warto go chwaliç. Beyoncé coraz
pewniej wspina si´ na
pó∏k´ z etykietà „art pop”, z której po ostatnim albumie spad∏a przebywajàca tam do tej pory Grimes. Dotychczas doÊç „bezpiecznie” stàpajàca po
Êwiecie show-biznesu, ale bardzo wokalnie utalentowana Beyoncé pozwoli∏a sobie na bycie kontrowersyjnà. Ma∏o tego – pozwoli∏a sobie brzmieç
nieczysto. Concept album, którego tematem przewodnim jest zdrada ma∏˝eƒska i reakcja na nià,
pe∏en jest te˝ innych wàtków. Nie brak tutaj odniesieƒ do feminizmu czy ruchu Black Lives Matter,
który nabra∏ si∏y po kolejnych zabójstwach czarnoskórych przez policjantów w Stanach. JeÊli muzyk´
i tekst po∏àczymy jeszcze z filmem, który towarzyszy albumowi, dostajemy pe∏ne dzie∏o opowiadajàce niby zwyczajnà histori´, ale w nietypowy
sposób, bardzo artystyczny i pe∏en odniesieƒ
kulturowych (przede wszystkim do dziedzictwa
czarnoskórych Amerykanów) i popkulturowych.

Dodatkowo Beyoncé eksperymentuje z wokalem
i dêwi´kiem – do wspó∏pracy nad p∏ytà zaprosi∏a
muzyków, których wczeÊniej byÊmy z nià nie po∏àczyli, takich jak chocia˝by gitarzysta i wokalista
Jack White albo pieÊniarz Father John Misty. Si´gn´∏a te˝ po alternatywne sample. Ta droga zdecydowanie mi si´ podoba, a „Lemonade” nieprzerwanie rozbrzmiewa w moich s∏uchawkach i g∏oÊnikach. I dzi´ki temu nawet ogrzewanie w bloku
nie jest niezb´dne (#czyuwasju˝grzejà?).

EEK feat. Islam
Chipsy
Egipskie trio z charyzmatycznym liderem Islamem zaprezentowa∏o w tym roku swoje umiej´tnoÊci
na OFF Festivalu w Katowicach. Zazwyczaj grajàcy na weselach dwaj perkusiÊci i keyboardzista
sami mówià, ˝e nie grajà muzyki elektronicznej,
tylko po prostu grajà na keyboardzie. Niezwyczajnym keyboardzie co prawda, bo przesterowanym na egipskà mod∏´, aby móg∏ bardziej oddawaç arabskà skal´ w dêwi´kach. Tak dobrej
imprezy Katowice nie widzia∏y od bardzo dawna.
Mo˝ecie jà zorganizowaç równie˝ u siebie w domu – wystarczy odnaleêç nagrania tego doÊç nieznanego zespo∏u na którymÊ z serwisów streamingowych (nie liczy∏abym na ich albumy
w polskich sklepach). Wtedy ju˝ mo˝na przenieÊç
si´ duchem do egipskiej dyskoteki i daç si´ ponieÊç tym wysokim dêwi´kom, do których zataƒczenia z piramidy wsta∏by niejeden martwy faraon przyodziany w banda˝e.
Martyna Nowosielska-Krassowska
martyna.nowo@gmail.com

REKL AMA

KRAWIECTWO MIAROWE

Madam El

Szycie miarowe: SUKNIE ÂLUBNE, suknie wizytowe, garsonki,
bluzki, spodnie, spódnice ● Poprawki ● Ubiory do chrztu
● Ubiory komunijne dla dziewczàt i chłopców

SULEJÓWEK, ul. Harcerska 7A
tel.: 22 783 13 54, 884 747 646, e-mail: madamel@op.pl

Dr n. med. Barbara Polaczek-Krupa zaprasza do nowej placówki

ul. Targowa 2 (rejon Stadionu Narodowego, naprzeciwko Teatru Powszechnego)
tel. 22 618 22 22 e-mail: rejestracja@okulistyka-targowa2.pl
22 252 22 00
www.okulistyka-targowa2.pl
Specjalizacja Centrum to diagnostyka i leczenie takich chorób jak:
● jaskra ● AMD ● choroby degeneracyjne siatkówki ● zaçma.
BADAMY ZARÓWNO DOROSŁYCH JAK I DZIECI.
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Kàcik seniora

w swojej prezentacji poruszy∏ temat dzia∏aƒ na rzecz starszych osób niepe∏nosprawnych (wsparcie dla rodzin pe∏niàcych opiek´). Pose∏ dr Micha∏ Boni, Pose∏
do Parlamentu Europejskiego, naÊwietli∏
zebranym kwestie zastosowaƒ nowych
technologii w medycynie i opiece nad osobami starszymi.

POLITYKA SENIORALNA
„Gospodarka senioralna to system us∏ug
kierowany do wszystkich grup spo∏ecznych,
nie tylko do osób starszych” – to s∏owa
p. Marzeny Rudnickiej, Prezesa Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.
Od kilku lat uczestnicz´ (z ramienia
UTW Weso∏a) w posiedzeniach Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP.
11.09.2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu
RP odby∏o si´ Seminarium Eksperckie
„Polityka Senioralna – czas na odwa˝ne
decyzje”. Wystàpienia ekspertów po-

zwoli∏y uczestnikom seminarium poszerzyç wiedz´ na temat polityki senioralnej w wielu jej aspektach.
Prof. UW dr hab. J. M´cina zwróci∏
m.in. uwag´ na aktywnoÊç zawodowà
osób starszych (niski wskaênik zatrudnienia). Wyzwania to kszta∏cenie ustawiczne, d∏u˝sza aktywnoÊç zawodowa.
Wspomniana wy˝ej p. Marzena Rudnicka sygnalizowa∏a problemy zdrowia, aktywnego starzenia si´, wykorzystania wiedzy i doÊwiadczenia seniorów. O uwarunkowaniach opieki w szpitalu nad osobami
starszymi niesamodzielnymi (istniejà problemy z kadrà) mówi∏a p. Iwona BruÊk
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Senator RP Mieczys∏aw Augustyn

Kongres Kultury i reforma edukacji
Kongres Kultury
7–9 paêdziernika w warszawskim Pa∏acu
Kultury odby∏ si´ Kongres Kultury. Niezale˝ny
Kongres nie jest wydarzeniem cyklicznym.
Zwo∏ywany jest w obliczu du˝ych zmian lub
zagro˝eƒ. Ludzie szeroko rozumianej kultury
zebrali si´, poniewa˝ nasza wolnoÊç, sprawiedliwoÊç spo∏eczna, Êwiat naszych demokratycznych wartoÊci sà w niebezpieczeƒstwie.
ArtyÊci, dziennikarze, pisarze, re˝yserzy, animatorzy kultury i aktywiÊci zjechali do stolicy,
by w sposób konstruktywny dyskutowaç o problemach spo∏ecznych, wartoÊciach, mediach,
sztuce, o roli twórców oraz animatorów kultury, edukacji i nie tylko.
Komitet Obrony Demokracji, kierujàc si´ podobnymi wartoÊciami oraz dà˝eniem do budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, by∏ jednym
z uczestników tej imprezy. Tematem dyskutowanym przy stoliku KOD by∏a „Zak∏amana rzeczywistoÊç, czyli o tym jak zniewala nas fa∏sz.
Czy Êwiat sta∏ si´ dzisiaj tak skomplikowany, ˝e
ju˝ nikt nie jest w stanie go w pe∏ni poznaç
i zrozumieç? Czy Polacy czujà si´ zagubieni
w Êwiecie, który ich otacza?”. StaraliÊmy si´ zidentyfikowaç bariery, które uniemo˝liwiajà
wzajemne zrozumienie pomi´dzy poszczegól-

nymi grupami spo∏ecznymi, oraz definiowaliÊmy êród∏a ich powstawania. OpisaliÊmy skutki spo∏eczne, które powodujà, a tak˝e proponowaliÊmy metody usuni´cia tych barier. Wi´cej na www.kongreskultury2016.pl.

Reforma edukacji
Czy ktokolwiek potrafi uczciwie odpowiedzieç na pytanie, czemu ma s∏u˝yç ta reforma?
Jakie pozytywne zmiany przyniesie, ˝e warto
dla nich zburzyç istniejàcy system? Na terenie
Wawra i Weso∏ej sà dobrze funkcjonujàce gimnazja, przystosowane pracownie, boiska, a tak˝e nauczyciele zaprawieni w pracy z m∏odzie˝à.
Dlaczego nowa pani minister planuje zniszczyç
dobrze dzia∏ajàcà maszyneri´, w której dzieci,
rodzice i nauczyciele Êwietnie si´ ju˝ odnaleêli?
Nie ma znaczenia to, czy nasze prywatne
dzieci ju˝ szcz´Êliwie skoƒczy∏y gimnazjum, lub
to, ˝e sà jeszcze bardzo ma∏e, ˝e inwestujemy
w prywatnà szko∏´, ˝e wnuki ju˝ studiujà, ani
to, ˝e wcale nie mamy dzieci. Otó˝ to m∏ode
pokolenie te˝ tworzy spo∏eczeƒstwo, kiedyÊ
wejdzie na rynek pracy i kiedyÊ b´dzie rzàdziç
tym krajem. I co dalej?
Na razie jest projekt ustawy budzàcy szereg
zastrze˝eƒ. Dlaczego naszym dzieciakom ktoÊ

Maria Surawska
wiceprezes
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Weso∏ej
Informacja dla seniorów dzielnicy
Weso∏a: w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21A, udzielane
sà bezp∏atne porady i konsultacje dla
seniorów z zakresu obs∏ugi komputera, Internetu, tabletu i smartfonu.
Jest to Punkt Cyfrowego Wsparcia
Seniora (zapisy pod tel. 22 773 44 12).

próbuje zatrzasnàç przed nosem drzwi z napisem PRZYSZ¸OÂå? Nie zgadzajmy si´ na jego
realizacj´!
Apelujmy wspólnie do rodziców i dziadków,
pos∏ów opozycji, Êrodowiska nauczycielskiego:
nie zgadzajmy si´ na t´ reform´, nie pozwólmy, by ten projekt znalaz∏ si´ gdziekolwiek indziej niêli w koszu. Gra toczy si´ o przysz∏oÊç
naszych dzieci. Protestujmy, naciskajmy na
zwiàzki zawodowe i samorzàdy, mobilizujmy
si´ i informujmy, strajkujmy. Przydatne linki:
http://niedlachaosuwszkole.pl/ oraz www.facebook.com/NIEdlachaosuwszkole.

„W krainie Konstytucji”
Zapraszamy serdecznie dzieci w wieku 8–12
lat na kolejne cz´Êci cyklu naszych zaj´ç. Wszystkie spotkania odbywajà si´ w EZO Wawer przy
ul. Patriotów 303. Zg∏oszenia prosimy kierowaç
mailowo na edu.grupa.wawer@gmail.com.
Kolejne zaj´cia:
22.10 – Unia Europejska i NATO – godz. 16.00
Zapraszamy równie˝ do odwiedzania naszego kana∏u YOUTUBE (KOD WARSZAWA WAWER) oraz nieustajàco zach´camy do przy∏àczania si´ do nas, bo KOD ∏àczy! Piszcie na
kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Tadeusz Korablin

REKL AMA

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa-Weso∏a

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl
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Bajkowo i owocowo
Wieczorek autorski Beaty Barbary
Jadach w poniedzia∏kowe, sierpniowe popo∏udnie by∏ okazjà, by zaprosiç dzieci pozostajàce w mieÊcie na
wakacyjne spotkanie z bajkà do S∏odziarni w Starej Mi∏osnej. Zaciekawione szkraby cierpliwie wys∏ucha∏y
bajki pt.: „Wilczek i zatrute jagody”
ze zbioru „Teatrzyki i bajeczki na radoÊci i smuteczki” cz. I „Zdrowie
i dobre wychowanie”. Poprawnie odpowiada∏y na zadane pytania do bajki oraz ch´tnie rozwiàzywa∏y zagad-

ki. Aktywnie uczestniczy∏y w zabawie ruchowo-naÊladowczej „W lesie”. Zgrabnie
pokazywa∏y, jak porusza si´ niedêwiedê czy skacze zajàc, naÊladowa∏y g∏osy sowy i dzika. Najwi´cej
uciechy dostarczy∏ im jednak konkurs w zgadywanie „Jaki to
owoc?”. Dzieci bez l´ku pozwoli∏y
sobie przewiàzaç oczy. Z apetytem degustowa∏y owoce, rozpoznawa∏y po smaku i poprawnie
nazywa∏y. Spotkanie zakoƒczyliÊmy wspólnym taƒcem do piosenki „Truskawkowy Babci smak”.
Beata Barbara Jadach

Zielony P∏omieƒ

zem z jeszcze jednà dru˝ynà m´skà i dwiema
˝eƒskimi, skupieni wokó∏ polany powy˝ej Czarnej Haƒczy, sp´dziliÊmy ponad trzy tygodnie.

Do piaszczystego zbocza, gwa∏townie wpadajàcego w nurty Czarnej Haƒczy, przybijajà kolejne kajaki. W sumie jest ich czternaÊcie, w ka˝dym – wyczerpani trzydniowym sp∏ywem harcerze ze „Stanicy”. Nareszcie sà u celu, dali rad´,
mimo niekiedy paskudnej, deszczowej pogody.

W∏aÊnie tam, w Puszczy Augustowskiej,
w ostatnie wakacje, z dala od cywilizacji (najbli˝sza wieÊ ok. 3 km gruntowà drogà przez las), ra-

W tym roku zmieniliÊmy si´ w Greków i ich bóstwa. Nietrudno domyÊliç si´, ˝e cz∏onkowie Komendy, nasi
zwierzchnicy i opiekunowie, og∏osili
si´: Zeusem, Posejdonem, Hadesem
i Prometeuszem. Zast´powi zaÊ stali
si´ herosami, w podobozie zamieszkali wi´c: Tezeusz, piszàcy te s∏owa; Achilles,
Perseusz i Herakles. Podczas jednej z gier terenowych staraliÊmy si´ zapami´taç liczne fraze-

ologizmy pochodzàce z mitologii greckiej i ich
znaczenie, tote˝ biegaliÊmy i, zdyszani, porzàdkowaliÊmy w g∏owie tantalowe m´ki, p∏aszcze
Kasandry i argusowe spojrzenia, by nast´pnie
powtórzyç je Prometeuszowi albo Posejdonowi
i otrzymaç punkty, pieczo∏owicie zbierane przez
ca∏y obóz. Kiedy indziej, odziani w bia∏e togi,
walczyliÊmy mi´dzy zast´pami, „polis”, na miecze, urzàdziliÊmy nawet turniej fechtunku. Nie∏atwym zadaniem by∏o te˝ u∏o˝enie wiersza na
czeÊç p∏ci pi´knej, nast´pnie wykaligrafowanie
go g´sim piórem na papierze czerpanym,
a w koƒcu wr´czenie harcerkom! To tylko kilka
z naszych dzia∏aƒ obozowych, które zrealizowaliÊmy, choç nie oby∏o si´ bez dni nicnierobienia,
kiedy wi´kszoÊç ch∏opaków zaszy∏a si´ w Êpiwory i drzema∏a w takt uderzeƒ kropel deszczu
o Êciany namiotu...

REKL AMA

Obóz za nami, czas zakasaç r´kawy i braç si´
do pracy w nowym roku szkolnym. Ju˝ odbywajà si´ zbiórki zast´pów, spotkaliÊmy si´ równie˝
ca∏à dru˝ynà, planujemy biwak... a w tym roku
szkolnym b´dzie si´ dzia∏o!
Zapraszamy wszystkich ch´tnych, przede
wszystkim ch∏opaków z klas piàtych i szóstych,
którzy chcieliby czegoÊ wi´cej ni˝ biegania z pistoletami i drewnianymi toporkami po osiedlu.
Harcerstwo to coÊ w sam raz dla was!
Kontakt do dru˝ynowego: Jakub Matyas, tel.
530 451 318, e-mail: jakubk.m@gmail.com.
JeÊli jesteÊ troch´ m∏odszy, ale równie˝ bardzo
chcia∏byÊ zaczàç swojà przygod´ z harcerstwem,
goràco zapraszamy do zuchów – ¸ukasz Benedykciƒski: lukasz.benedykcinski@gmail.com.
wyw. Jan Stanis∏awski
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Socjotechnika w s∏u˝bie cyberprzest´pczoÊci
Nadmierna ufnoÊç jest bezwzgl´dnie wykorzystywana przez internetowych przest´pców.
Ofiary ró˝nego rodzaju ataków w sieci przewa˝nie nie zdajà sobie nawet sprawy z tego, ˝e pomog∏y lub wr´cz bezpoÊrednio udzieli∏y bezcennych informacji niepowo∏anym osobom o intencjach, które trudno nazwaç dobrymi.
CyberkryminaliÊci wykorzystujà swojà
wyobraêni´ i wiedz´ na ró˝ne sposoby,
a wielu z nich przejawia niezwyk∏y
kunszt w pos∏ugiwaniu si´ ogromnym
arsena∏em technik socjotechnicznych,
by nas zmanipulowaç i dostaç w swe
r´ce wra˝liwe dane lub informacje. Tak
zwany „atak socjotechniczny” to nawiàzanie kontaktu z osobà prywatnà lub
pracownikiem firmy albo organizacji
w taki sposób, by przez podanie fa∏szywych informacji, zas∏aniajàc si´ fasadowà to˝samoÊcià, uzyskaç dost´p do zastrze˝onej wiedzy lub skompromitowaç
b´dàcy celem ataku podmiot. Atakujàcy
w kontaktach z personelem firmy zazwyczaj
stwarza pozory skromnoÊci, szacunku i uprzejmoÊci. Mo˝e podawaç si´ za nowego pracownika, administratora, prze∏o˝onego lub osob´ reprezentujàcà helpdesk. W umiej´tny sposób prowadzi konwersacj´ lub wymian´ maili, tak by
wykorzystujàc zaufanie ofiary i jej dobre inten-

cje, wejÊç w posiadanie jak najwi´kszej iloÊci informacji, które nast´pnie pos∏u˝à do wykradania
poufnych danych lub wy∏udzania pieni´dzy.
Dlatego te˝ gdy czasami w codziennym zalewie
maili odpowiadamy
„automatycznie”,

warto si´ na chwil´ zatrzymaç i pami´taç o podstawowych odruchach obronnych. Bàdêmy podejrzliwi wobec niespodziewanych lub niechcianych telefonów, SMS-ów i wiadomoÊci z proÊbà
o podanie wra˝liwych danych. Nie podawajmy informacji osobistych, finansowych lub organizacyjnych bez stuprocentowej pewnoÊci, kim jest nasz

interlokutor. Zabezpieczajmy najwa˝niejsze dla nas
dane, stosujàc szyfrowanie lub has∏o. Zwracajmy
uwag´ na wyglàd maili i stron internetowych. Te
podrobione, choç Êwietnie imitujà
orygina∏y, zawsze dadzà si´ rozpoznaç po wnikliwym obejrzeniu.
Nie poddawajmy si´ takim formom oddzia∏ywania jak zasada
wzajemnoÊci, zaanga˝owania,
autorytetu, sympatii czy spo∏ecznego dowodu.
Pami´tajmy te˝, ˝e przest´pcy
wykorzystujà tragiczne wydarzenia o du˝ym zasi´gu, by ˝erujàc
na odruchach wspó∏czucia, wy∏udzaç pieniàdze, które trafià do ich
kieszeni zamiast do ofiar katastrof,
kl´sk ˝ywio∏owych, chorób i wypadków. Zasada ograniczonego
zaufania jest nasza najlepszà linià obrony!
Aleksander Zawada
Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Okiem coacha

5 KROKÓW – JAK POKONAå NIEÂMIA¸OÂå?
NieÊmia∏oÊç nie jest poj´ciem ÊciÊle zdefiniowanym, jednak wi´kszoÊç
z nas z pewnoÊcià potrafi∏aby je opisaç.
Gdy jesteÊmy onieÊmieleni, odczuwamy napi´cie,
skr´powanie, trem´, a nawet l´k o ró˝nym nat´˝eniu. Czasem silna reakcja
emocjonalna trwa chwil´, a potem mija. Zdarza
si´ jednak, ˝e nieprzyjemne doznania sprawiajà,
˝e wycofujemy si´ z sytuacji, które je wywo∏ujà.

W pu∏apce strachu
Oto kilka wypowiedzi osób dotkni´tych silnà
nieÊmia∏oÊcià:
Ewa – 19 lat: „Kiedy wchodz´ do pomieszczenia pe∏nego nieznanych osób, odczuwam jakby
parali˝. Moje cia∏o staje si´ sztywne, a ruchy niezr´czne. Staram si´ uÊmiechnàç, ale mi´Ênie
twarzy sà tak˝e zesztywnia∏e, a kàciki ust dr˝à.
Czuj´ si´ okropnie, mam wra˝enie, ˝e wszyscy
na mnie patrzà, wi´c unikam takich sytuacji”.
Irek – 31 lat: „Kiedy wypowiadam si´ publicznie, moja twarz przybiera czerwony kolor. Tak
mnie to stresuje, ˝e mam ochot´ uciec. W pracy
nie odnosz´ sukcesów, bo broni´ si´ przed ka˝dym spotkaniem z klientami i nawet wtedy gdy
mam coÊ przedstawiç w zespole, to prze˝ywam
m´ki. Jakbym by∏ w pu∏apce w∏asnego strachu”.

Czym jest nieÊmia∏oÊç?
Jest ona w istocie l´kiem przed ocenà i odrzuceniem. Wed∏ug brytyjskiej skali okreÊlajàcej poziom stresu na jednym z najwy˝szych miejsc
znajduje si´ wystàpienie publiczne. Niewa˝ne,
czy Twoja publicznoÊç zajmuje jedno krzes∏o,
czy sto. Im bardziej si´ stresujesz, tym bardziej
si´ spinasz i... w rezultacie wypadasz gorzej, ni˝
Ci´ na to staç.
Gdy ten stres powtarza si´, w pewnym momencie ju˝ na d∏ugo przed wystàpieniem trudnej
sytuacji odczuwasz napi´cie.

Gdzie le˝y przyczyna?
Nikt z nas nie rodzi si´ z umiej´tnoÊciami spo∏ecznymi. Nabywamy ich w procesie wychowania i socjalizacji. JeÊli nasze kontakty z otoczeniem by∏y trudne, opiekunowie pope∏niali b∏´dy
wychowawcze, zawstydzali nas, zmuszali si∏à do
pokonania naturalnej w pewnym wieku nieÊmia∏oÊci – mog∏a si´ ona pog∏´biç.

Jakie skutki ma nieÊmia∏oÊç?
■

■

Wycofujemy si´ z potencjalnie przyjemnych
sytuacji, takich jak np. uczestniczenie w imprezach towarzyskich, spo∏ecznych, w zawodach itp.
Rezygnujemy z poznawania nowych ludzi, zawierania znajomoÊci i przyjaêni, nawiàzywania kontaktów zawodowych.
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■

■

■

■

■

■

■

Rezygnujemy z uprawiania profesji, w których
swobodny kontakt z otoczeniem jest niezb´dny.
Czasem nie dajemy sobie w ten sposób szansy na mi∏oÊç.
Inni bardzo cz´sto nie majà okazji poznaç nas
lepiej.
NieÊmia∏oÊç przeszkadza nam w wyra˝aniu
publicznie w∏asnego zdania, poglàdów, wartoÊci, obrony w∏asnych praw.
Przepuszczamy wiele szans i okazji w ˝yciu
prywatnym i zawodowym.
Koncentrujemy si´ na w∏asnych s∏aboÊciach,
a nasze sukcesy i talenty pozostajà w cieniu.
W naszym ˝yciu jest wiele smutku, obaw i rezygnacji.

Czy zatem warto byç nieÊmia∏ym? Czy mo˝e
lepiej powiedzieç swojemu strachowi NIE?

Nie jesteÊ sam
Wed∏ug badaƒ prof. Philipa Zimbardo, psychologa z University of California, a˝ 93 proc.
ludzi co najmniej kilka razy w ˝yciu doÊwiadczy∏o silnego zdenerwowania i stresu zwiàzanego
z nieÊmia∏oÊcià.
I nie myÊlcie, ˝e problem dotyka tylko zakompleksione szare myszki. Nic z tych rzeczy.
Do nieÊmia∏oÊci przyznawa∏y si´ pot´˝ne
umys∏y! Albert Einstein, Abraham Lincoln, Thomas Edison... Tak˝e gwiazdy. Barbara Streisand
tak zestresowa∏a si´ na scenie w 1967 roku, gdy
zapomnia∏a s∏ów piosenki, ˝e wznowi∏a swoje
koncerty dopiero po 27 latach!
Dlatego warto uÊwiadomiç sobie, ˝e nawet jeÊli odczuwasz nieprzyjemne objawy, to z pewnoÊcià nie jesteÊ odosobniony.
Czy nie czujesz si´ z tym choç odrobin´ lepiej?
JeÊli tak, to jesteÊ na dobrej drodze, aby zmierzyç si´ ze swoim l´kiem!

Strategia – 5 kroków
do pokonania nieÊmia∏oÊci
Pierwszy krok – otwartoÊç
Nie ukrywaj swojej nieÊmia∏oÊci. To sprawia, ˝e
czujesz si´ jeszcze bardziej odizolowany i samotny.
Lepsza strategia: Przyznaj si´ do onieÊmielenia. Nie musisz tego wyolbrzymiaç, ale zasygnalizuj. W towarzystwie powiedz ot, choçby: „dajcie mi chwil´, abym si´ rozkr´ci∏” lub „wybaczcie
Paƒstwo, ale mam trem´”. Do tego uÊmiech i zobaczysz, ˝e zaraz b´dzie lepiej.
Drugi krok – oddychaj i bàdê w zgodzie z cia∏em
Kiedy czujesz onieÊmielenie i stres, Twój oddech
si´ sp∏yca, a cia∏o sztywnieje. Gdy próbujesz nie
zwracaç na to uwagi, odcinasz si´ od swoich emocji i potencjalnego êród∏a energii. Jest coraz gorzej.
Lepsza strategia: Czujesz, ˝e nieÊmia∏oÊç zaczyna Tobà rzàdziç? Weê pi´ç g∏´bokich po∏àczonych oddechów, a nast´pnie uÊwiadom sobie, ˝e

Twój stan jest stanem kryzysowym. Poczuj emocje, jakie temu towarzyszà (l´k, frustracj´ itp.).
Potem znajdê miejsce w ciele, w którym czujesz
najwi´ksze napi´cie. Zwykle jest to klatka piersiowa, gard∏o lub splot s∏oneczny. Zacznij oddychaç, majàc ÊwiadomoÊç swojego stanu emocjonalnego i napi´cia w ciele. W ten sposób dajesz
emocjom szans´, aby wybrzmia∏y. Ca∏e çwiczenie trwa oko∏o 2–3 minut, wi´c mo˝esz wykonaç
je praktycznie w ka˝dych warunkach.
Trzeci krok – zaprzestaƒ oceniania
JeÊli jesteÊ osobà nieÊmia∏à, to zapewne czujesz si´ oceniany przez innych. Najpewniej te˝
masz zwyczaj samemu dokonywaç takich ocen.
To sprawia, ˝e wcià˝ czujesz presj´.
Lepsza strategia: Nie oceniaj, a co wi´cej,
patrz na ludzi z sympatià, doszukujàc si´ w nich
pozytywnego nastawienia do Ciebie. Ty tak˝e
okazuj swojà sympati´. UÊmiechnij si´ do kogoÊ,
przepuÊç w kolejce, nie irytuj si´ na Êlamazarnego kierowc´, t∏umaczàc sobie, ˝e mo˝e êle si´
czuje, itp. To d∏ugofalowa, ale, uwierz mi, bardzo skuteczna strategia. Kiedy odnosisz si´
z sympatià do Êwiata, otrzymujesz jej wi´cej. Na
poczàtek umów si´ sam ze sobà na tydzieƒ bez
negatywnych ocen. Potem wejdzie Ci to w krew.
Poza tym pami´taj, jesteÊmy równi. Âwiat to nasz
wspólny dom, w którym mamy te same prawa.
Czwarty krok – podniesienie samooceny
NieÊmiali bardzo silnie przezywajà ka˝de niepowodzenie spo∏eczne, utwierdzajàc si´ w przekonaniu, ˝e sà gorsi od innych. Nie zauwa˝ajà
tego, co im si´ uda∏o, bo skoncentrowani sà na
s∏aboÊciach.
Lepsza strategia: Zamiast walczyç ze s∏aboÊciami, inwestuj w zalety. Przyk∏ad? JeÊli nie
umiesz barwnie opowiadaç, ale za to jesteÊ dobrym s∏uchaczem, to zrób z tego swój atut. Pytaj, s∏uchaj i daj przestrzeƒ rozmówcy.
Piàty krok – trenuj
Gdy nie widzisz sposobu z∏agodzenia swojego
stresu, zazwyczaj unikasz sytuacji, które go wywo∏ujà. W ten sposób Twój l´k zdobywa kolejne
bazy, spychajàc Ci´ na margines Twojego w∏asnego ˝ycia. Skuteczne rozwiàzanie polega na
odwrotnym post´powaniu.
Lepsza strategia: Rozpocznij trening umiej´tnoÊci spo∏ecznych, które pozwolà Ci, stwarzajàc
okazje do ich rozwoju, pokonaç nieÊmia∏oÊç.
Âwiadomie eksponuj si´ na „niebezpieczeƒstwo”
kontaktów, nie przemykaj niezauwa˝ony. Na poczàtek wchodzàc do pokoju, rzuç jedno, krótkie
zdanie typu „witam wszystkich, mi∏o was widzieç” itp. Co tydzieƒ rób kolejny, zaplanowany
krok. Na koƒcu tej podró˝y czeka Ci´ radoÊç bycia swobodnym i lubianym.
˚ycz´ Wam sukcesów
Joanna Godecka
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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

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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3, 2, 1... START!
Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpocz´ty –
wszyscy wypocz´ci i zadowoleni przybyli do Bu∏haka na inauguracj´. Wspólnie rozpocz´liÊmy
podró˝ do wielu umiej´tnoÊci i kompetencji, które wpisujà si´ w obraz naszej szko∏y, sà to m.in.:
rozwijanie czytelnictwa, umiej´tnoÊci matematyczno-przyrodniczych i zainspirowanie m∏odej
generacji do wyra˝ania swojej kreatywnoÊci
w kodowaniu, programowaniu i cyfrowej technologii. Ten ostatni z celów realizowaç b´dziemy, wykorzystujàc ju˝ trzeci rok Êrodowisko programistyczne Scratch. Scratch uczy m∏odych ludzi
kreatywnego myÊlenia, wspó∏pracy oraz wyciàgania wniosków – czyli wa˝nych umiej´tnoÊci
potrzebnych do ˝ycia w teraêniejszoÊci.
Dzi´ki udzia∏owi w pilota˝owym cyklu warsztatów dla nauczycieli zorganizowanym przez

Pracowni´ Edukacji i Dzia∏ Laboratoriów Centrum Nauki Kopernik zaprezentowa∏am uczniom
naszej szko∏y MicroBita – czyli mikrokontroler;
ma∏ych rozmiarów kompletny PC, który mo˝na
programowaç na w∏asne potrzeby. WykorzystywaliÊmy do tworzenia kodu na MicroBita jedno
z czterech Êrodowisk programistycznych – czyli
Microsoft Block Editor, który bardzo przypomina
poznawanego przez naszych uczniów Scratcha.
By∏o du˝o zabawy i nauki. Wspomniany MicroBit
trafi∏ do ràk ka˝dego brytyjskiego ucznia w wieku 11–12 lat. Celem projektu jest zach´cenie
dzieci do programowania, jak i tworzenia nowych rzeczy, a nie tylko konsumowania gotowych rozwiàzaƒ. Jak ju˝ wspomnia∏am, p∏ytk´
z mikrokontrolerem programuje si´ w prosty
sposób – tworzymy skrypty w: JavaScript, Python, Microsoft Touch Develop lub Microsoft
Block Editor, wi´c ka˝dy znajdzie najlepsze narz´dzie dla siebie.

Piknik z okazji Dnia Ziemniaka
Dnia 13 wrzeÊnia w Przedszkolu nr
261 „Pod D´bami” odby∏ si´ piknik
z okazji Dnia Ziemniaka. To coroczne
spotkanie na terenie ogrodu przedszkolnego jest ju˝ tradycjà naszej placówki. GoÊcimy w∏adze Weso∏ej, rodziców i nasze kochane przedszkolaki. To
dla nich nauczycielki przygotowujà zabawy i konkursy. W tym roku dzieci
bra∏y udzia∏ w sportowej sztafecie, rzuca∏y pi∏kami do celu oraz wykonywa∏y
wspania∏e – nie tylko ziemniaczane,
ale zrobione z ró˝nych warzyw –
stworki, ludziki, rzeêby...
Sta∏ym kulinarnym punktem naszego programu by∏a s∏ynna ju˝ baba ziemniaczana, autorstwa naszych paƒ kucharek. Przedszkolaki z „Pod

D´bami” dobrze wiedzà, co znaczy dobra i zdrowa kuchnia! GoÊciom zaserwowano równie˝
ró˝ne rodzaje pierogów i pyszne ciasta.

Programowania mo˝na uczyç si´ od najm∏odszych lat, rozwiàzujàc proste zadania – uk∏adajàc
puzzle, rysujàc figury geometryczne czy programujàc drog´ wyjÊcia z labiryntu. Propagujmy kodowanie, bo to j´zyk przysz∏oÊci.
Jolanta Bialik
nauczyciel zaj´ç komputerowych w SSP 12

To by∏a uczta zarówno dla cia∏a, jak i ducha –
okazja do wspólnego spotkania, a przede
wszystkim ogromna radoÊç dla dzieci, które mog∏y sp´dziç pe∏ne atrakcji popo∏udnie z rodzicami, kolegami z przedszkola i paniami. Gwar rozmów i uÊmiechy naszych goÊci by∏y najlepszym
podsumowaniem tej imprezy.
Nasze przedszkolaki prze˝ywa∏y nadejÊcie pikniku, pilnie uczy∏y si´ i bra∏y udzia∏ w konkursie
wiedzy o ziemniaku. Utrwala∏y tak˝e s∏owa angielskiej rymowanki „One potato, two potatoes”, a jeszcze kilka dni po zakoƒczeniu pikniku
niejedno dziecko nuci∏o s∏owa piosenki „Zielona
sa∏ata, czerwony buraczek, ale najsmaczniejszy
jest ˝ó∏ty ziemniaczek...”.
Do zobaczenia za rok, na kolejnym pikniku
z okazji Dniu Ziemniaka w Przedszkolu „Pod
D´bami”!
Przedszkole nr 261 „Pod D´bami”

REKL AMA

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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PRZEDSZKOLE LIMONKA NAJLEPSZÑ PRZEDSZKOLNÑ
PRZESTRZENIÑ UCZENIA SI¢ W WARSZAWIE
6 czerwca 2016 roku w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie odby∏a si´
uroczystoÊç wr´czenia dyplomów i nagród
w pierwszej edycji Konkursu „Najlepsze szkolne
i przedszkolne przestrzenie uczenia si´ w Warszawie”. Organizatorem Konkursu by∏o Biuro
Edukacji Urz´du m.st. Warszawy we wspó∏pracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Biurem Sto∏ecznego Konserwatora Zabytków.
Celem Konkursu by∏o wskazanie najlepszych
przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalnoÊci u∏atwiajàcej proces uczenia si´ i sprzyjajàcej rozwojowi
spo∏ecznoÊci szkolnych i przedszkolnych. Organizatorom zale˝a∏o na promowaniu najciekawszych aran˝acji przestrzeni edukacyjnych oraz
przyjaznego Êrodowiska uczenia si´, tak˝e
w przypadku obiektów zabytkowych, eksponujàcych dziedzictwo kulturowe w warszawskich
szko∏ach i przedszkolach. Promowany by∏ równie˝ partycypacyjny sposób kszta∏towania przestrzeni szkolnej.

Kapitu∏a w sk∏adzie:
1. Marek Mikos – Dyrektor Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego
2. Piotr Brabander – Dyrektor Biura Sto∏ecznego Konserwatora Zabytków
3. Miros∏aw Sielatycki – Zast´pca Dyrektora
Biura Edukacji Urz´du m.st. Warszawy
4. Wojciech Wagner – Naczelnik w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
5. dr in˝. arch. Jerzy Grochulski – Wydzia∏ Architektury Politechniki Warszawskiej

6. Urszula Szab∏owska – Mazowiecka Okr´gowa Izba Architektów RP
7. Marek Kuciƒski – SARP Warszawa
8. Tomasz Fudala – Muzeum Sztuki Nowoczesnej
9. Alicja Pacewicz – Fundacja „Centrum Edukacji Obywatelskiej”
10. Marcin Polak – Redaktor Naczelny edunews.pl
11. Olga Napiàtek – Fundacja Civis Polonus
12. Edyta O∏dak – Stowarzyszenie „Z Siedzibà
w Warszawie”
13. El˝bieta Piotrowska-Gromniak – Prezes Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji
14. Anna Maria Zabielska – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej OÊwiaty
15. Katarzyna Jasiƒska – Warszawskie Centrum
Innowacji Edukacyjno-Spo∏ecznych i Szkoleƒ
16. ¸ukasz Wi´c∏awski – Przewodniczàcy M∏odzie˝owej Rady Warszawy
mia∏a bardzo trudny wybór. Ka˝da z placówek
przyst´pujàcych do Projektu przedstawi∏a ciekawe rozwiàzania dotyczàce przestrzeni i jej wykorzystania w procesie edukacji.
Kapitu∏a doceni∏a Przedszkole Limonka m.in. za:
● estetyk´ wn´trz;
● zagospodarowanie terenu zewn´trznego;

●

●

●

●

●
●

●

przepi´kny ogród i plac zabaw sprzyjajàcy
rozwojowi dzieci;
funkcjonalnoÊç pomieszczeƒ, które u∏atwiajà
proces uczenia si´;
dzia∏alnoÊç sprzyjajàcà rozwojowi spo∏ecznoÊci lokalnych i przedszkolnych;
zaanga˝owanie rodziców i dzieci w kszta∏towanie przestrzeni edukacyjnej;
ochron´ Êrodowiska naturalnego;
kompleksowe rozwiàzania sprzyjajàce dzieciom
z alergiami pokarmowymi oraz wziewnymi;
przyjaznà przestrzeƒ i Êrodowisko.

UroczystoÊç wr´czenia nagród i dyplomów odby∏a si´ w ramach mi´dzynarodowej konferencji
„Przestrzenie edukacji 21. Otwieramy szko∏´”
zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zaproszone placówki bra∏y udzia∏ w ca∏odziennym wydarzeniu, obejmujàcym liczne warsztaty, stwarzajàcym mo˝liwoÊç wymiany doÊwiadczeƒ ze szko∏ami i przedszkolami z ró˝nych
miejscowoÊci w Polsce oraz oÊwiatowcami z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec i Ukrainy.
Zarzàd Przedszkola Limonka

Przedszkole J´zykowe Limonka
ul. Warszawska 57
05-075 Warszawa-Weso∏a
Tel. 781 424 452
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Warszawski konkurs na najlepsze sto∏eczne przestrzenie do nauki rozstrzygni´ty!
Przedszkole Limonka otrzyma∏o zaszczytnà nagrod´ g∏ównà w tym konkursie!
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Nowy rok szkolny w Szkole
Podstawowej nr 173 w Warszawie
Rozpoczà∏ si´ rok szkolny
i przed spo∏ecznoÊcià szkolnà
nowe wyzwania. Na has∏o
przewodnie roku 2016/2017
wybraliÊmy myÊl: „Cz∏owiek to
skarbnica wartoÊci”. B´dziemy
rozmawiaç z uczniami, rodzicami i nauczycielami, jakimi zasadami kierowaç si´, idàc przez
˝ycie, i jak byç dobrym cz∏owiekiem. Jak co roku i to has∏o realizujemy metodà projektu. Realizacji towarzyszyç b´dà:
warsztaty, spotkania z ciekawymi ludêmi, a kulminacyjnym
punktem projektu b´dzie musical. W ofercie bezp∏atnych zaj´ç dodatkowych
pojawià si´ zaj´cia taneczne. W trakcie organizacji sà dwie grupy taneczne, w tym: „SP 173
DANCE” i zespó∏ ludowy. W tym roku w SP 173
rozpocznie dzia∏alnoÊç chór szkolny, dla którego
opiekunowie majà wspania∏e plany na przysz∏oÊç. Nasi uczniowie od najm∏odszych lat uczà
si´ graç w szachy, co owocuje licznymi sukcesami na turniejach szachowych. Równie˝ w rym
roku b´dà mieli dost´p do kó∏ szachowych oraz

zaj´ç zorganizowanych dla niektórych klas w ramach projektu „Edukacja poprzez szachy
w szkole”. NowoÊcià jest ko∏o kaligraficzne, dla
tych dzieci, które chcà zaczàç przygod´ ze starannym pismem. W bie˝àcym roku szkolnym
w ramach innowacji pedagogicznych prowadzone sà zaj´cia z j´zyka angielskiego dla klasy
trzeciej – „Elementy integracji przedmiotowo-j´zykowej w nauczaniu j´zyka angielskiego”
i czwartej – „Let's Play Theatre” oraz nowator-

Dzieƒ kropki w SP nr 174

skie zaj´cia z programowania dla klasy pierwszej i czwartej – „Mam kota na punkcie programowania”. Dla naszych milusiƒskich, którzy odbywajà w naszej placówce roczne obowiàzkowe przygotowanie przedszkolne, planujemy
Mini-Olimpiad´ sportowà, na
którà zaprosimy dzieci z przedszkoli i oddzia∏ów przedszkolnych z dzielnicy Weso∏a. Szko∏a
nr 173 organizuje liczne konkursy
przedmiotowe i artystyczne
o zasi´gu dzielnicowym i miejskim. Tradycjà naszej szko∏y jest
m.in. konkurs plastyczny „Kwiaty
dla babci i dziadka”, b´dzie to
ju˝ VII edycja tego konkursu.
W tym roku szkolnym SP nr 173
odwiedzà przedstawiciele Zwiàzku Sybiraków Polskich, na ˝ywe
lekcje historii oraz podsumowanie IV edycji konkursu „Ocaliç od
zapomnienia...”. Planujemy równie˝ dwa koncerty orkiestr d´tych: górniczej
(Górnicza Orkiestra KWK Knurów) i wojskowej
(Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego),
w grudniu i maju, na które zapraszamy mieszkaƒców naszego osiedla Stara Mi∏osna.
˚yczymy naszym wychowankom, by nowy rok
szkolny niós∏ wiele sukcesów, a rodzicom zadowolenia z pociech.
Ewa Walczuk

mawiali o tym, czy kropka jest potrzebna, rozwiàzywali i kolorowali dzia∏ania matematyczne w kropkach oraz próbowali poprawiç tekst, w którym brakowa∏o wielkiej litery i kropki. W tym dniu za
aktywnoÊç na zaj´ciach otrzymywali
kolorowe piegi.
KROPKA sta∏a si´ inspiracjà do kreatywnoÊci – „Narysuj kropk´ i zobacz,
gdzie Ci´ zaprowadzi...”.
Wykonane przez uczniów prace to
dowód, ˝e kropka rozwija wyobraêni´.

Dnia 15 wrzeÊnia obchodzony jest
Mi´dzynarodowy Dzieƒ Kropki –
Êwi´to kreatywnoÊci, odwagi w odkrywaniu swoich talentów i umiej´tnoÊci.
W tym dniu uczniowie klasy IIa i IIb
poznali histori´ Vashti – ma∏ej, nieÊmia∏ej dziewczynki, która nie wierzy∏a
w swoje mo˝liwoÊci, ale pewnego dnia
wszystko si´ zmieni∏o...
Uczniowie opowiadali o tym, co
potrafià robiç najlepiej, jakie majà talenty. Wykonali prace plastyczne, roz-

Marzena Delak
Danuta Midziak
REKL AMA

Oferujemy do sprzeda˝y (nowe i u˝ywane):
● Komputery, notebooki, serwery, tablety.
● Monitory, drukarki, skanery, urządzenia LAN/WIFI.
● Akcesoria komputerowe, tusze, tonery.
● Kasy ﬁskalne i drukarki ﬁskalne.
Usługi informatyczne:
● Kompleksowa obsługa ﬁrm, klientów indywidualnych.
ul. Wspólna 39A,
● Instalacja i konﬁguracja oprogramowania.
Warszawa-Wesoła
Serwis komputerowy na miejscu:
Czynne:
● Naprawa, modernizacja PC, notebooków.
pon.-pt. 9:00-18:00
● Usuwanie wirusów, awarii, problemów IT.
sob. 10:00-14:00
● Odzyskiwanie i archiwizacja danych.
● Reinstalacja i aktualizacja oprogramowania.
tel. 502-923-453

22-292-37-53 KSERO: KOLOR, A 4 , A 3
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PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

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

Tel. 602-174-916

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

AUTO NA GAZ
R

A

Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna

O G R O DY

N

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069

A

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna
G

D

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

tel.

662 822 340

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

PROJEKTOWANIE, ZAK¸ADANIE,
PIEL¢GNACJA, NAWADNIANIE

503 065 403

TRAWNIKI
KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Rozpocz´cie roku w SP nr 353
1 wrzeÊnia 2016 r. uczniowie, nauczyciele,
rodzice i dziadkowie spotkali si´ na dziedziƒcu Szko∏y Podstawowej nr 353 im.
Wielkich Odkrywców w Warszawie na inauguracji roku szkolnego 2016/2017.
Pani Dyrektor Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz
og∏osi∏a, ˝e tegorocznym patronem b´dzie wielki
hiszpaƒski artysta – Pablo Picasso, a has∏em przewodnim wszystkich naszych poczynaƒ jego s∏owa: „Dzia∏anie jest podstawowym kluczem do
ka˝dego sukcesu”. Pani Dyrektor zach´ca∏a
uczniów do wyt´˝onej pracy i przypomnia∏a zasady bezpieczeƒstwa obowiàzujàce w placówce.

Przewodniczàcy Rady Rodziców
pan Robert Smoderek ˝yczy∏ dzieciom radoÊci z nauki i odkrywania
Êwiata, nauczycielom – satysfakcji
z pracy, a rodzicom – dumy z sukcesów dzieci.
Prezes Fundacji Ma∏ego Odkrywcy pani Anita Go∏´biewska podsumowa∏a dotychczasowe dzia∏ania
i przedstawi∏a interesujàcà ofert´
zaj´ç, w których uczniowie b´dà
mogli w tym roku uczestniczyç.
Po uroczystoÊci dzieci z wychowawcami uda∏y
si´ do klas.

Zaczytani

Agnieszka Reszczyƒska-Urban
nauczyciel j´zyka polskiego w SP 353

Nie mniej zachwyci∏a ich inscenizacja bajki
„O rybaku i z∏otej rybce” w wykonaniu Pana
Teatrzyka. Bardzo podoba∏a si´ scenografia
i lalki, a sam aktor otrzyma∏ gromkie brawa!
Kolejnà atrakcjà tego dnia by∏o spotkanie
z Panià Redaktor z Polskiego Radia, która rozmawia∏a z dzieçmi na temat czytelnictwa.
Nast´pnie nasi uczniowie udzielali wywiadów do programu „Radio dzieciom”.
Nasz wyjazd by∏ bardzo udany – ciekawy
i pouczajàcy. Z niecierpliwoÊcià czekamy na
kolejne „zaczytane” spotkanie.

W dniu 8 wrzeÊnia 2016 roku uczniowie klas
3a i 3b ze Szko∏y Podstawowej nr 171 zostali zaproszeni przez Fundacj´ „Zaczytani” na bajkowo-literackie spotkanie przy „zaczytanej ∏awce”
Edwarda Stachury na placu Szembeka. Tym razem dzieci z ciekawoÊcià przys∏uchiwa∏y si´ fragmentom ksià˝ki o S∏oniu Elmerze czytanej przez
Panià Katarzyn´ Pakosiƒskà.
Urok osobisty, poczucie humoru i wspania∏a
narracja Pani Kasi wprawi∏y naszych uczniów
w doskona∏y nastrój.

A. Pawlikowska, A. Porzeziƒska
REKL AMA

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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OG¸OSZENIA DROBNE

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

GITARA – NAUKA GRY

WYCINANIE DRZEW

Ksi´gi Przychodów i Rozchodów
Ewidencje VAT, Rozliczenia ZUS
1 MIESIÑC GRATIS!

Tel. 503-759-762

214

SPRZÑTANIE
STRYCHÓW I PIWNIC
13
4

503 065 403

TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

245

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

503 065 403
299

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

MALOWANIE I G¸ADZIE
malowanie r´czne i agregatem,
konkurencyjne ceny, krótkie terminy,
du˝e doÊwiadczenie, nie pijàcy.

■

anteny TV i SAT
■ domofony

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

196

USŁUGI OGRODOWE

JESIENNE PRACE PORZĄDKOWE

Z¸OTA RÑCZKA
503 065 403

SPRZĄTANIE, MALOWANIE,
PRACE WYKOŃCZENIOWE

w serwisie sprzàtajàcym.
Kontakt: 663-887-881

Salon CHR PROFESSIONAL zatrudni fryzjerk´/ra
damsko-m´skà do salonu w centrum Weso∏ej. Umowa
o prace, sta˝ pracy przynajmniej 5 letni. ZnajomoÊç najnowszych technik fryzjerskich, mile widziana znajomoÊç
j´z. angielskiego, praca dwuzmianowa w godz. 9-19,
z m∏odym zespo∏em fryzjerów. Kontakt: 575 107 505.

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

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO

Naprawa Elektroniki Pojazdowej

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

289

8

ARKADIUSZ GUTASZEWSKI

ul. Pi´kna 46, 05-462 Majdan

tel. 501 560 979
www.facebook.com/naprawa.elektroniki.pojazdowej
222

GARA˚
SPRZEDA˚ – WYNAJEM
Stara Mi∏osna, ul. Sarenki
608 415 915
biuro@inspiro.waw.pl 288

arekgu@interia.pl czynne 8.00–16.00

tel. 514 731 889

199

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

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

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

PORZÑDKOWANIE
OGRODÓW,
GRABIENIE LIÂCI
503 065 403

3

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

tel. 513 148 238

Tel. 601 262 086.

tel. 503-759-763

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

Aquapark Wesolandia
POSZUKUJE PRACOWNIKA,
kobiet´ do pracy

PODCINANIE GAŁEZI

UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITOWEJ

ZAK¸ADAMY,
PIEL¢GNUJEMY

Nauka, Korepetycje
Tel. 518 435 879

295

BIURO RACHUNKOWE

OGRODY, TRAWNIKI

14
8

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

ANGIELSKI
FRANCUSKI

13
7

◗ Absolwentka dwuj´zycznego LO udzieli korepetycji z j´zyka FRANCUSKIEGO, mo˝liwoÊç dojazdu do klienta tel. 694-971-514.
◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej
dla uczniów i doros∏ych, 50 z∏/60 min. tel.
694 210 279.
◗ MATEMATYKA – gimnazjum, liceum, matury – zaprasza doÊwiadczony matematyk.
Tel. 502.440.321.
◗ Nauczycielka angielskiego udzieli korepetycji
z j´zyka angielskiego. Szko∏a podstawowa
i gimnazjum. Cena 40 z∏. Tel. 733-250-300.
◗ REMONTY (ró˝ne) mieszkaƒ (domów) oraz
tarasów (wg najnowszych technologii). tel.
500 43 55 77.
◗ Student IV roku Politechniki Warszawskiej
oferuje korepetycje z Matematyki. Zakres:
szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum.
Przygotowania do sprawdzianów kartkówek egzaminów. Tel. 516-309-589.

160

301

25
6

◗ „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.
◗ MATEMATYKA, OGÓLNIAK, RÓWNIE˚ ZAKRES ROZSZERZONY. STARA MI¸OSNA. tel.
514 37 14 95.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom
z trudnoÊciami szkolnymi: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, nr tel. 604 753 455.
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW
z przygotowaniem pedagogicznym. CzternaÊcie lat doÊwiadczenia 505 967 606.
◗ PO˚YCZKA NA SP¸AT¢ ZUS, US, CHWILÓWEK, KOMORNIKA. Wpad∏eÊ w spiral´ zad∏u˝enia? Konsolidujemy zobowiàzania.
Pe∏na dyskrecja. Szybka wyp∏ata. tel. 735
998 190.
◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiadczony nauczyciel Kontakt: 606 898 895.

506 173 607

603 673 777

22
1

Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych:
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).
Zamówienia mo˝na dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail: drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

www.dogadajciesie.pl

29

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

603-373-968
27

WESO¸A

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

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

Klucze
do mieszkaƒ,
samochodowe
kodowane
Zamki
K∏ódki
Wk∏adki
Baterie
do pilotów
Faktury
VAT

ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14

ul. Trakt
Brzeski 71
(obok sklepu Biedronka)
Autoryzacja:

692 905 352

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
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

Specialpromocja!
Offer

Licencja nr 51

peeling kawitacyjny
+ krem regenerujący
49PLN

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

oddzwoni´

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

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

Regulamin promocji dostępny w salonie

601 355 130

ȖĶʳğŘƻɠňÝÝˡˢĶŸĨʳNˡ
ɟǋǣʊɠɟsǣŸň
ŸǣʳǢǼǋōÞňŸǣŘ

tel: 504 17 20 19
www.ewabeauty.pl

OKAZJA
Stan deweloperski,
inwestycja zakończona, gotowe do użytkowania.

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

Ciche, kameralne osiedle. Dobra lokalizacja: Warszawa-Mi´dzylesie
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