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IX integracyjny Bal Seniora w Wesołej

Do tego wyjàtkowego wieczoru starsi
mieszkaƒcy dzielnicy przygotowywali si´
ju˝ od kilku tygodni. Tegoroczna ods∏ona
imprezy – IX integracyjny Balu Seniora – odby∏a si´ w sali Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej.
Na Bal przyby∏o ok. 150 seniorów oraz zaproszonych goÊci, wÊród których nie zabrak∏o przedstawicieli Rady Dzielnicy, klubów seniora, zwiàzków kombatanckich, stowarzyszeƒ i fundacji. Wielki bal z pocz´stunkiem rozpoczà∏ si´ o godzinie 16
i trwa∏ do póênych godzin wieczornych. Bawiàcym
si´ przygrywa∏ i zaprasza∏ do szalonych zabaw muzyk i wodzirej z zespo∏u „P´dzàce Jaguary”.
Pe∏niàca obowiàzki Dyrektora OÊrodka Pani
Alicji Pasztor powita∏a licznie przyby∏ych goÊci

i zaprosi∏a do wspólnej zabawy. Tu˝ po rozpocz´ciu wystàpi∏a jedna z seniorek Pani Wiktoria Czerwonka. Pani Wiktoria przenios∏a nas w czasie
i pokaza∏a, jak zmienia∏y si´ trendy w modzie kobiet – prezentujàc stroje od „czasów swojej babki” do teraêniejszoÊci. Nie zabrak∏o tak˝e informacji o Kopercie ˚ycia, którà mogli otrzymaç
wszyscy zainteresowani.
Tradycyjnym polonezem rozpocz´∏a si´ cz´Êç
taneczna, która obfitowa∏a w liczne animacje, niespodzianki i konkursy. Rozdano wiele nagród. By∏y tak˝e wyst´py seniorów i wspólne Êpiewanie
przy akompaniamencie akordeonu.
Uroczystym momentem by∏o wystàpienie Dyrektor OÊrodka Pani Alicji Pasztor. Zaakcentowa∏a
ona wa˝nà rol´ wolontariatu i wyró˝ni∏a dwoje
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wolontariuszy zaanga˝owanych w pomoc na
rzecz osób z niepe∏nosprawnoÊcià w naszej dzielnicy. Podzi´kowania dla Pani Anny Skrzypek i Pana Grzegorza Maraszka wraz z koszami pe∏nymi
prezentów – darem od K&M Delikatesy – zosta∏y
z∏o˝one na r´ce wspó∏pracujàcej z wolontariuszami Pani Leokadii Âlàzak.
Kulminacyjnà cz´Êcià wydarzenia by∏ wybór
Króla i Królowej Balu. Po emocjonujàcym g∏osowaniu i przekazaniu nagród w postaci koszy

z prezentami królewska para wirowa∏a na parkiecie, zapraszajàc pozosta∏ych uczestników do taƒca. WyÊmienita zabawa trwa∏a a˝ pi´ç godzin.
Przez ca∏y czas goÊcie znakomicie si´ bawili i tryskali energià.
Seniorzy dzi´kowali organizatorom za przygotowanà zabaw´ i niespodzianki. Jak twierdzà,
dzi´ki takim spotkaniom mogà choç na chwil´
oderwaç si´ od codziennoÊci, byç razem i znów
czuç wiosn´ w sercu.
OPS Weso∏a

W myÊl has∏a Pani Ma∏gorzaty
„nie ma ludzi niezainteresowanych sztukà, tylko dobór j´zyka,
sposób kontaktu z uczestnikami i uwzgl´dnienie
ich sposobu patrzenia na Êwiat, decyduje o pozytywnym i ch´tnym odbiorze sztuki” mamy nadzie-

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej
Jak pisaliÊmy w poprzednim numerze
WS, dzielnica Weso∏a mo˝e pochwaliç
si´ bardzo aktywnà realizacjà Programu Edukacji Kulturalnej, o czym mo˝e
Êwiadczyç fakt, ˝e projekty sà dostrzegane i nagradzane w konkursach mi´dzydzielnicowych, jak np. Warszawska
Nagroda Edukacji Kulturalnej.
Podczas Fina∏u VII edycji Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, który odby∏ si´ 13 paêdziernika 2016 r. w przepi´knym wn´trzu Centrum KreatywnoÊci przy ul. Targowej 56 na warszawskiej Pradze, nagrodzono kolejny doskona∏y
projekt realizowany na terenie naszej dzielnicy,
przyznajàc I nagrod´ w kategorii INNE dla jego
autora, tj. Pani Ma∏gorzaty Minchberg, za „Pole
sztuki – Po∏àcze-nie sztukà”.
Interdyscyplinarny projekt artystyczno-edukacyjny realizowany na terenie Warszawy w myÊl
has∏a „wi´cej odbiorców sztuki nowoczesnej”
mia∏ na celu upowszechnianie sztuki najnowszej
zw∏aszcza tam, gdzie jej obecnoÊç nie jest oczywista. Skierowany by∏ g∏ównie do utalentowanej

m∏odzie˝y gimnazjalnej i licealnej, dla której oferta rynkowa jest najskromniejsza. Zrealizowane
zosta∏y wydarzenia kulturalno-edukacyjne, wed∏ug scenariuszy skrojonych dok∏adnie na miar´
uczestników. M∏odzie˝ poznawa∏a wa˝ne instytucje kultury, ich wystawy czasowe i konkretne
dzie∏a sztuki, opierajàc si´ na konfucjaƒskiej maksymie „powiedz a zapomn´, poka˝ a zapami´tam, pozwól zrobiç a zrozumiem”.
Wa˝nym za∏o˝eniem projektu by∏a synergia ró˝nych Êrodowisk – sztuka stawa∏a si´ czynnikiem ∏àczàcym dziedziny nauki i kultury, Êrodowiska i pokolenia. Do wspó∏pracy zosta∏y w∏àczone instytucje
kultury, które udost´pni∏y swoje zbiory i sale edukacyjne z wyposa˝eniem. Praca z m∏odzie˝à przebiega∏a na trzech p∏aszczyznach: poznawczej, aktywnie doÊwiadczalnej i emocjonalnej. Pierwszoplanowo traktowano sam proces poznawczy, a nie
efekt finalny. To wymaga∏o podà˝ania za potrzebami uczestników. I tak na przyk∏ad uczniowie z Gimnazjum 119 w Warszawie uczyli si´ „czytaç” przestrzeƒ miejskà wszystkimi zmys∏ami na spacerach
sensorycznych, aby potem fotografowaç jà, inspirujàc si´ twórczoÊcià Zofii Rydet.

j´, ˝e kràg jej odbiorców w naszej dzielnicy b´dzie
si´ poszerza∏, a twórcze przedsi´wzi´cia animatorów kultury b´dà dalej dostrzegane i nagradzane.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a
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Podravka Polska Sp. z o.o.
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Nestle Waters Polska S.A.

Płatki kukurydziane
Corn Flakes
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Obiady jak u Mamy
RESTAURACJA NAPOLI
(w Aquaparku Wesolandia)
zaprasza
od poniedziałku do piątku,
w godzinach 12.00–16.00,
na pyszne i tanie zestawy obiadowe:

W WESOLANDII
BILETY RODZINNE TANIEJ!!!

ZUPA, DRUGIE DANIE
i KOMPOT,
cena od 17 do 19 zł!!!

Już od 15 października w weekendy
(piątek, sobota, niedziela i święta)
rozpoczynamy promocję:

Rodzinne Bilety
(3 osoby i więcej Z DZIEĆMI) na basen:
Godzinowe TYLKO 9,90 zł od osoby!
Bez limitu TYLKO 18 zł od osoby!

www.wesolandia.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ul. Wspólna 4, Warszawa-Wesoła, tel. 22 773 91 91
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Z prac Rady Dzielnicy
Paêdziernikowa sesja
Rady Dzielnicy odby∏a si´
13 paêdziernika. Zdominowa∏y jà sprawy bud˝etowe.
Najpierw Rada opiniowa∏a
trzy pakiety zmian w tegorocznym bud˝ecie. Najwi´ksze z nich dotyczy∏y
oÊwiaty. Dzielnica otrzyma∏a dodatkowo prawie 2,5 mln z∏ na funkcjonowanie placówek oÊwiatowych, dzi´ki czemu wreszcie mamy zagwarantowane Êrodki na utrzymanie
oÊwiaty do koƒca roku. Nieco mniejszà kwotà (1
mln z∏) zamkn´∏y si´ zmiany w za∏àczniku inwestycyjnym. Dotyczy∏y g∏ównie przeniesienia cz´Êci
zaplanowanych na ten rok wydatków na rok przysz∏y. Zwiàzane to by∏o z faktem, ˝e prace projektowe i uzyskanie niezb´dnych pozwoleƒ do budowy ulic Krótkiej, ˚eglarskiej, Sikorskiego oraz fragmentu Mazowieckiej stanowiàcego dojazd do
nowego przedszkola w Starej Mi∏oÊnie na tyle si´

przeciàgn´∏y, ˝e ich budowa do koƒca br. sta∏a si´
nierealna. Podobnie, w zwiàzku z uchyleniem pozwolenia na budow´, trzeba by∏o przenieÊç na
przysz∏y rok Êrodki przeznaczone na budow´ kolejnych budynków komunalnych przy ul. Nizinnej.
To zresztà dotyczy∏o Êrodków celowych, przyznawanych przez m.st. Warszaw´ poza wnioskami
dzielnic i mimo ˝e mamy sporo innych du˝o wa˝niejszych potrzeb, niestety nie mo˝emy ich przeznaczyç na nic innego.
Kolejnym punktem porzàdku obrad by∏o zaopiniowanie projektu bud˝etu naszej dzielnicy
na rok 2017. O dziwo, nie by∏o przy tym ˝adnej
d∏u˝szej dyskusji. Byç mo˝e dlatego, ˝e na samym jej poczàtku pan Ryszard Brzezik w imieniu
klubu PO z∏o˝y∏ wniosek o zaopiniowanie go negatywnie, ze wzgl´du na niedoszacowanie wydatków na oÊwiat´ oraz b´dàcy daleko od potrzeb dzielnicy i oczekiwaƒ radnych poziom wydatków inwestycyjnych (na rok przysz∏y w∏adze
miasta przeznaczy∏y na inwestycje w naszej

Pismo do ZTM-u nie do koƒca bez echa
W odpowiedzi na pismo ZTM specjalnie
powo∏ana podkomisja Komisji Infrastruktury
wypracowa∏a zalecenia, które mia∏y pos∏u˝yç jako wytyczne w podejmowanych w Starej Mi∏oÊnie decyzjach komunikacyjnych.
W ostatnich dniach rozstrzyga∏y si´ losy
trzech linii: 411, 502 i Z47.
Na samym poczàtku chcia∏bym serdecznie podzi´kowaç wszystkim mieszkaƒcom, którzy
w odpowiedzi na paêdziernikowy artyku∏ napisali do mnie maila ze swoim stanowiskiem w sprawie usuni´cia linii 411. Paƒstwa zdanie pos∏u˝y∏o za jeden z g∏osów w trakcie wypracowywania
zaleceƒ na posiedzenie Komisji Infrastruktury
i odpowiedzi na pismo ZTM.

W wypracowanych przez radnych i mieszkaƒców zaleceniach znalaz∏y si´ trzy g∏ówne wàtki:
1. linia 502 – wnioskowaliÊmy bez wzgl´du na inne zmiany o kursowanie w szczycie co 10 min.
Ponadto wskazaliÊmy, ˝e Starà Mi∏osn´ interesuje bezpoÊredni dojazd do Dworca Centralnego,
co mo˝na osiàgnàç przez przed∏u˝enie 502 do
centrum lub przed∏u˝enie 525 do Starej Mi∏osny.
2. linia 411 – wnioskowaliÊmy o pozostawienie
tego autobusu jako alternatywy dla 502
i szybszego ni˝ 147 po∏àczenia z Goc∏awiem.
3. linia Z47 – wnioskowaliÊmy utworzenie linii
298 nawiàzujàcej swojà funkcjà do 198, czyli
linii dowozowej, w pe∏ni skomunikowanej
z kolejà i kursujàcej co 10 minut.

dzielnicy zaledwie 5,5 mln z∏). W g∏osowaniu
nad projektem po raz pierwszy w historii, odkàd
Weso∏a jest dzielnicà m.st. Warszawy, oraz – co
warto podkreÊliç – z dawno nie spotykanà
w sprawach bud˝etowych jednomyÊlnoÊcià zaopiniowano projekt negatywnie.
W dalszej cz´Êci sesji radni zapoznali si´ z informacjami o funkcjonowaniu placówek oÊwiatowych, o przebiegu akcji „Lato w MieÊcie” oraz
o z∏o˝onych oÊwiadczeniach radnych. W tej ostatniej sprawie wa˝ne jest to, ˝e wszyscy radni z∏o˝yli swoje oÊwiadczenia w terminie, a kontrolujàcy je
US z wyjàtkiem drobnych uwag formalnych (g∏ównie zwiàzanych z zaznaczaniem, który sk∏adnik majàtku stanowi w∏asnoÊç odr´bnà, a który wspólnoÊç ma∏˝eƒskà) nie wniós∏ co do nich zastrze˝eƒ.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na 17 listopada na godz. 14.00 w sali obrad Rady naszego Urz´du. Szczegó∏owy program b´dzie dost´pny w Internecie na tydzieƒ wczeÊniej.
Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

W czwartek 27 paêdziernika na stronie ZTM-u
pojawi∏a si´ informacja o planowanym nast´pnego dnia otwarciu tunelu w Mi´dzylesiu, na
koƒcu komunikatu widnia∏a informacja o równoczesnym skasowaniu Z47 i przed∏u˝eniu do Starej Mi∏osny 147.
Wys∏ane przez Zarzàd Dzielnicy Weso∏a pismo na pewno dotar∏o do ZTM przed otwarciem tunelu w Mi´dzylesiu, mo˝na zatem sàdziç, ˝e w jakiejÊ cz´Êci spe∏ni∏o swojà rol´.
W przypadku linii 502 mamy status quo, linia
411 zosta∏a utrzymana, ale otrzymaliÊmy socjalnà lini´ 147, która niestety nie spe∏ni funkcji, jakiej oczekiwaliÊmy od linii 298. Sprawa
nadal pozostaje otwarta.
Hubert Zieliƒski
radny dzielnicy Weso∏a

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
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REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Weso∏a”
Informacje o zasadach reklamowania pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego przedstawiciela
handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏ – tel. 607-306-979, e-mail: reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy Paƒstwa tak˝e do reklamowania si´ w pozosta∏ych wydaniach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”:
• Wawer • Grochów • Saska K´pa • Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 884-864-592, e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
• Rembertów – Bo˝ena Dole˝a∏, tel. 607-306-979, e-mail: reklama.rembertow@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Dzielnicowe obchody Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci w Weso∏ej
fot. grupa teatralna Warszawiaki

Dzieƒ 11 listopada 1918 roku
by∏ prze∏omowym momentem
w dziejach Europy, ale przede
wszystkim w dziejach Polski. Proces odzyskiwania przez Polsk´
niepodleg∏oÊci to nie tylko walka
zbrojna, militarny udzia∏ w konfliktach zewn´trznych, I wojna
Êwiatowa, polskie legiony, Polska
Organizacja Wojskowa. To tak˝e
wieloletnie zabiegi dyplomatyczne Polaków w Europie i na Êwiecie. Silne i waleczne polskie wojsko Austria, Niemcy czy Rosja
chcia∏y mieç po swojej stronie
– trzeba by∏o umieç to wykorzystaç. Upadajàce mocarstwa, rewolucja w Rosji oraz zaanga˝owanie Ameryki i prezydenta Wilsona sprawi∏y, ˝e polska myÊl o odrodzeniu
niezale˝nego paƒstwa zacz´∏a kwitnàç i sta∏a
si´ najbardziej realna od ponad stu lat.
Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powróci∏
Józef Pi∏sudski, od lipca 1917 r. internowany
przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada
Rada Regencyjna przekaza∏a mu naczelne
dowództwo polskich si∏ zbrojnych. W Warszawie rozpocz´∏o si´, trwajàce ju˝ w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.
Kraj podzielony w koƒcu osiemnastego wieku przez trzech zaborców: Austri´, Prusy i Rosj´, po wielu narodowych zrywach, powstaniach
i insurekcjach, a tak˝e po bohaterskim uczestnictwie w bitwach I wojny Êwiatowej odzyska∏
jednoÊç politycznà, wojskowà i kulturowà. Polska odzyska∏a niepodleg∏oÊç. Nadesz∏a upragniona wolnoÊç. J´drzej Moraczewski, premier
II Rzeczypospolitej, tak mówi∏ o tej chwili:
„Niepodobna oddaç tego upojenia, tego
sza∏u radoÊci, jaki ludnoÊç polskà w tym momencie ogarnà∏. Po 120 latach prys∏y kordo-

ny. Nie ma „ich”. WolnoÊç! Niepodleg∏oÊç!
Zjednoczenie! W∏asne paƒstwo! Na zawsze!
Cztery pokolenia nadaremno na t´ chwil´
czeka∏y, piàte doczeka∏o. (...)”
Dzieƒ 11 listopada ustanowiono Êwi´tem
paƒstwowym po raz pierwszy dopiero w 1937
roku. W latach 1939–44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku,
w czasie rzàdów komunistycznych obchodzenie
Êwi´ta 11 listopada by∏o zakazane. Dopiero
w roku 1989, ustawà Sejmu, przywrócono obchody tego Êwi´ta, od tego roku Âwi´to Niepodleg∏oÊci jest najwa˝niejszym Êwi´tem paƒstwowym, a dzieƒ 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Âwi´to obchodzone jest w ca∏ym
kraju, lecz najwa˝niejsze obchody odbywajà
si´ w Warszawie na placu Józefa Pi∏sudzkiego
pod Grobem Nieznanego ˚o∏nierza.
Jak co roku Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy oraz Proboszcz Parafii Êw. Brata Alberta ks. Józef Skarpetowski zorganizowali przy udziale OÊrodka Kultury w Dzielnicy

■
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Weso∏a uroczystoÊci z okazji Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, które w tym
roku odb´dà si´ 10 listopada 2016 r.
O godz. 12.00 odprawiona zostanie
uroczysta Msza Âwi´ta celebrowana
przez ksi´dza proboszcza Józefa Skarpetowskiego z udzia∏em pocztów sztandarowych wszystkich szkó∏ z Weso∏ej oraz
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych z Weso∏ej-Centrum oraz ze Starej Mi∏osny,
z oprawà artystycznà w wykonaniu Chóru Il Canto Magnificat pod kierunkiem
Pani Marty Zamojskiej-Makowskiej.
Po mszy uroczystoÊç w Êwiàtecznym
przemarszu przeniesie si´ pod pomnik
Polskiej Organizacji Wojskowej – symboliczny Kamieƒ Pi∏sudskiego. Tu odb´dzie
si´ z∏o˝enie wieƒców pod pomnikiem
oraz wyst´p artystyczny w wykonaniu
dzieci z Zespo∏u Szkó∏ nr 94 pod kierunkiem Pani Moniki Cegliƒskiej i Pana
Krzysztofa Browarnego.
Oko∏o godziny 14.30 przewidujemy
rozpocz´cie Pikniku Patriotycznego,
a na nim nast´pujàce atrakcje:
lekcja historii zaprezentowana przez Grup´
Rekonstrukcyjnà Muzeum 2 Korpusu Polskiego
wyst´p artystyczny grupy teatralnej WARSZAWIAKI oraz wspólne Êpiewanie
prezentacja wystawy grafik o tematyce wojskowej
wystawa broni i sprz´tu wojskowego
strzelnica ASG z mo˝liwoÊcià wygrania
atrakcyjnych nagród
pokazy strzelajàcej artylerii
pokaz musztry w wykonaniu harcerzy
grochówka wojskowa, goràca herbata, s∏odka wata.

Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkaƒców dzielnicy do udzia∏u w tak
ciekawym wydarzeniu.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a

Parafialna biblioteka w nowym miejscu
Od 16 X 2016 biblioteka Parafii
NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
mieÊci si´ w nowym koÊciele
– wchodzimy wejÊciem od zakrystii
na I pi´tro. W zbiorach biblioteki
znajduje si´ ju˝ ponad 450 ksià˝ek
oraz ponad 800 p∏yt CD, MP3,
DVD poÊwi´conych pog∏´bianiu ˝ycia duchowego i wi´zi z Bogiem,
bardziej Êwiadomemu prze˝ywaniu
wiary oraz poprawie relacji z bliskimi. Pe∏na lista tytu∏ów znajduje si´
na stronie Parafii www.parafiastaramilosna.pl w zak∏adce „Wypo˝yczalnia”. Terminy otwarcia nie
zmieni∏y si´ – nadal zapraszamy
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

wszystkich w ka˝dà niedziel´
w godz. 10.15–11.00 i 11.45–12.30
oraz w pierwsze Êrody miesiàca
w godzinach 17.45–18.45. W przypadku ch´ci wypo˝yczenia p∏yt lub
ksià˝ek w innym terminie prosimy
o kontakt pod adresem radoscwiary@gmail.com. W bibliotece mo˝na
równie˝ obejrzeç cz´Êç zdj´ç nagrodzonych w organizowanych przez
Parafi´ ogólnopolskich konkursach: „RadoÊç wiary” i „RadoÊç
S∏owa”. Serdecznie zapraszamy!!!
Ewa Stolarz
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Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicach Wawer i Weso∏a
uprzejmie informuje, ˝e w listopadzie
dy˝ury dla mieszkaƒców b´dà pe∏nione
wed∏ug poni˝szego harmonogramu:
■

■

■

■

2 listopada, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
9 listopada, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
16 listopada, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona
21 listopada, 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.

Pani Mai Delurze, Rodzinie
i wszystkim Bliskim
wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
z powodu Êmierci
Êp. Micha∏a Delury
sk∏ada Grono Pedagogiczne
i Dyrektor Zespo∏u Szkól nr 94

„Dobra zmiana”, czyli zam´t w oÊwiacie
Zapowiadana szumnie
„reforma oÊwiaty”, choç
na razie nie uchwalona,
ju˝ rozbudza skrajne
emocje. Nie chc´ si´ tu
rozpisywaç o absurdach
takich jak czteroletnie
nauczanie poczàtkowe,
o przeniesieniu zagro˝eƒ zwiàzanych z wiekiem dojrzewania do
szko∏y podstawowej, o utracie pracy przez tysiàce wykwalifikowanych nauczycieli gimnazjalnych. Jak pojawià si´ bardziej szczegó∏owe informacje, a zw∏aszcza za∏o˝enia podstawy programowej, na pewno pojawi si´
jeszcze wi´cej takich absurdów i media ogólnopolskie o nich nie raz napiszà.
Chcia∏em si´ za to skupiç na aspektach organizacyjnych skutków tej reformy. Od∏ó˝my
na bok problemy setek samorzàdów, które
olbrzymim nak∏adem si∏, zaciàgajàc kredyty,
pobudowa∏y sieç placówek gimnazjalnych,
które teraz b´dà si´ marnowa∏y. Spójrzmy na
nasze weso∏owskie podwórko. Szko∏y w osiedlach Centrum i Zielona szcz´Êliwie by∏y zespo∏ami, funkcjonujàcymi w jednych budynkach. Likwidacja gimnazjów organizacyjnie
niewiele zmieni, poza tym, ˝e w szko∏ach
tych b´dzie uczy∏ si´ jeden rocznik mniej,
a wi´c koszty utrzymania budynków na jednego ucznia sporo wzrosnà. Ale to jeszcze
pó∏ biedy. Za to dzieci i rodziców ze Starej
Mi∏osny czeka niewiarygodny wr´cz zam´t.
Przede wszystkim trzeba zdawaç sobie
spraw´, ˝e obie podstawówki na tym osiedlu
sà ju˝ mocno przepe∏nione. Nauka odbywa
si´ na „pó∏torej” zmiany i planowana rozbudowa SP 173 w niewielki sposób poprawi tà
sytuacj´. „Reforma” zak∏ada, ˝e w szko∏ach
podstawowych majà pozostaç dwa dodatkowe roczniki. Gdyby chcieç to zrobiç, pozostawiajàc dotychczasowà sieç szkó∏, to w SP 353
na ul. Cieplarnianej nauka musia∏aby byç
zorganizowana ju˝ nie na dwie, ale nawet
cz´Êciowo na trzy zmiany.
Oznacza to, ˝e niezale˝nie od dorobku
i doÊwiadczenia grona pedagogicznego Gimnazjum 119 w jego budynku musi powstaç
trzecia szko∏a podstawowa. Wiem, ˝e sporo
osób liczy∏o na to, aby w jego miejsce powo∏aç liceum. To merytorycznie oczywiÊcie by∏oby Êwietnym posuni´ciem. Nie zosta∏by
zniszczony pi´tnastoletni dorobek Gimnazjum, nie rozproszono by doskona∏ego zespo∏u grona pedagogicznego. A jak kiedyÊ to

szaleƒstwo si´ skoƒczy i ktoÊ z powrotem
wprowadzi nowoczesny system oÊwiaty, zamiast fundowanej nam w∏aÊnie powtórki
z PRL-u, to ∏atwiej by∏oby nam si´ do tego
przygotowaç. Niestety wzgl´dy organizacyjne
ca∏kowicie wykluczajà takà mo˝liwoÊç i budynek przy ulicy Klimatycznej b´dzie musia∏
byç przeznaczony na podstawówk´.
A to dopiero otwiera ogromne zamieszanie, jakie nas czeka. Bowiem trzy podstawówki to trzy obwody szkolne. Owszem, nabory
do klas pierwszych mo˝na robiç bez problemu. Ale co z pozosta∏ymi rocznikami? Przenosiç ca∏e klasy mi´dzy szko∏ami? Wed∏ug jakiego klucza? A co z rodzeƒstwem, które pozosta∏oby w innej szkole? Czy mo˝e opcja
„zero”, nowe nabory do ka˝dej ze szkó∏
wszystkich roczników? Zmiana kolegów i kole˝anek, nauczycieli... Nie ma dobrych rozwiàzaƒ. B´dà tylko nerwy, z∏oÊç i frustracja.
Odkàd ujawniono plany ministerstwa dotyczàce za∏o˝eƒ systemu oÊwiaty, w dzielnicy
trwa∏y goràczkowe poszukiwania rozwiàzaƒ.
Jednak mimo staraƒ Zarzàdu Dzielnicy mo˝e
to byç po prostu niewykonalne.
Sà tak˝e g∏osy w dzielnicy, ˝eby mimo koniecznoÊci stworzenia przy Klimatycznej
trzeciej podstawówki podjàç dzia∏ania w kierunku utworzenia w Weso∏ej liceum. Poniewa˝ nie mamy w tym celu bazy lokalowej,
wiàza∏oby si´ to z koniecznoÊcià zakupu
dzia∏ki i budowy nowego obiektu. To koszt
minimum 15 mln z∏. Przy obecnym bud˝ecie
inwestycyjnym dzielnicy na poziomie 5,5 mln
z∏ oznacza∏oby to trwajàcà 3 lata budow´,
przy za∏o˝eniu, ˝e przez te trzy lata nie powstanie ani jedna ulica, ani jeden metr chodnika i ani jedna latarnia. To troch´ zbyt wysoki koszt. A na wsparcie sto∏ecznego Biura
Edukacji w tym wzgl´dzie liczyç nie mo˝na,
bo w Warszawie jest obecnie nadmiar szkó∏
Êrednich i to z wielkà renomà i doÊwiadczeniem, na które nowo powsta∏a placówka, bez
wzgl´du na to, jak dobry mia∏aby zespól nauczycielski, musia∏aby pracowaç przez co
najmniej kilka, jak nie kilkanaÊcie lat.
A na razie czeka nas i tak „dobra zmiana”
w podstawówkach, wi´c skupmy wysi∏ek na
tym, by przejÊç przez nià jak najbardziej bezboleÊnie, bo i tak b´dzie to olbrzymie wyzwanie
dla samorzàdów, które sà organami prowadzàcymi dla szkó∏, dla dyrekcji i gron pedagogicznych, a przede wszystkim dla dzieci i rodziców.
Marcin J´drzejewski
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Co kryje cisza w sprawie WOW
i tunelu pod torami kolejowymi?
W piàtkowe popo∏udnie
ulica 1 Praskiego Pu∏ku
bardziej przypomina zat∏oczone arterie w centrum
Warszawy ni˝ ulic´ w peryferyjnej dzielnicy, jakà
niewàtpliwie jest Weso∏a.
Korek si´ga daleko za rondo przy Urz´dzie Dzielnicy
zarówno w stron´ Starej Mi∏osny, jak i w stron´
Zielonej. Przyczynà jest oczywiÊcie przede wszystkim zamkni´ty przejazd, ale równie˝ sznur samochodów jadàcy ulicà Okuniewskà. Rozwiàzanie
problemu? Dwie inwestycje, o których wielokrotnie pisaliÊmy. Tunel pod torami oraz Wschodnia
Obwodnica Warszawy. O obu inwestycjach od jakiegoÊ czasu nic nie s∏ychaç, postanowi∏am wi´c
sprawdziç, czy rzeczywiÊcie tak jest.
Krótkie przypomnienie odnoÊnie do budowy
tunelu. Tunel pod torami kolejowymi w ciàgu ulicy 1 Praskiego Pu∏ku (ale równie˝ bezkolizyjne
przejazdy w ciàgu ulicy Che∏m˝yƒskiej oraz
w ciàgu ulic Marsa – ChruÊciela) to wspólne
przedsi´wzi´cie PKP PLK, PKP SA oraz Miasta
Warszawa. Proponowane dla naszego przejazdu
rozwiàzanie przewiduje po stronie po∏udniowej

od torów budow´ tunelu wraz z przebudowà
ulicy na d∏ugoÊci 100 m, a dodatkowo zmiany
w uk∏adzie drogowym, aby umo˝liwiç dojazdy
do ulicy G∏owackiego. Po stronie pó∏nocnej zostanie dokonana przebudowa ronda im. Kleibera (czyli ronda na Okuniewskiej) poprzez jego
przesuni´cie na pó∏noc wraz z budowà dojazdów na d∏ugoÊci 470 m. Ci´˝ar finansowania ca∏ej inwestycji, zgodnie z podpisanym dwa lata
temu listem intencyjnym, podzielony zosta∏ po
po∏owie mi´dzy PKP i miasto. O tym pisa∏am rok
temu. Jak do tej pory nie uda∏o si´ jednak podpisaç porozumienia, wi´c o og∏oszeniu przetargu
na projekt i budow´ trzech przejazdów nie mog∏o byç mowy. Jednak z najÊwie˝szych informacji wiem, ˝e porozumienie ma zostaç podpisane
w listopadzie tego roku. Jest wi´c szansa, ˝e ca∏a procedura przetargowa ruszy w 2017 r. O post´pach prac przy tej inwestycji b´dziemy Paƒstwa informowaç na bie˝àco.
Inaczej wyglàda sytuacja z Wschodnià Obwodnicà Warszawy. Regionalna Dyrekcja Ochrony Ârodowiska w Warszawie mia∏a wydaç decyzj´ o Êrodowiskowych uwarunkowaniach budowy fragmentu interesujàcej nas obwodnicy (czyli
w´ze∏ Drewnica – w´ze∏ Zakr´t) do koƒca kwiet-

nia tego roku. W kwietniu obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska
w Warszawie termin ten zosta∏ przesuni´ty do
koƒca wrzeÊnia. I oto 30 wrzeÊnia ukazuje si´
kolejne obwieszczenie tego˝ Dyrektora. Czytamy
w nim, i˝ w zwiàzku ze skomplikowanym charakterem sprawy oraz koniecznoÊcià ponownego
uzupe∏nienia dokumentacji decyzja nie zostanie
wydana do dnia 30 wrzeÊnia. W dalszej cz´Êci
pisma Dyrektor pisze, i˝ uzyskanie jednolitej
wersji raportu umo˝liwi wystàpienie do Paƒstwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, zapewnienie udzia∏u spo∏eczeƒstwa, odniesienie si´ do uwag i wniosków
oraz zapewnienie mo˝liwoÊci wypowiedzenia
si´ stronom post´powania w sprawie zebranych
dowodów i materia∏ów. I przesuwa termin wydania decyzji do 30 kwietnia 2017 r.
Bardzo zainteresowa∏y mnie strony post´powania, które b´dà mog∏y si´ wypowiedzieç. Dotychczasowe decyzje, pisma, obwieszczenia
w rozdzielniku oprócz urz´dów miasta Zielonka
i Sulejówek oraz Dzielnicy Rembertów mia∏y równie˝ Dzielnic´ Weso∏a. Ostanie obwieszczenie oficjalnie do Urz´du Dzielnicy Weso∏a nie wp∏yn´∏o
– brak go w rozdzielniku. Czy˝by Regionalna Dyrekcja zapomnia∏a o dzielnicy, która najg∏oÊniej
protestuje? Zwyk∏e przeoczenie? Na bie˝àco b´d´
Paƒstwu przekazywa∏a informacje w tej sprawie.
Anna Ksi´˝opolska

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
pragn´ wyraziç s∏owa uznania i z∏o˝yç serdeczne podzi´kowania
wszystkim Pracownikom OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy za prac´, poÊwi´cenie
i szczególny dar niesienia pomocy ludziom potrzebujàcym.
˚ycz´, aby nigdy nie zabrak∏o Paƒstwu ˝yczliwoÊci, ciep∏a i energii.
Niech praca ta daje Wam jak najwi´cej satysfakcji i zwyk∏ej ludzkiej
wdzi´cznoÊci oraz przyniesie pomyÊlnoÊç w ˝yciu osobistym.
Z wyrazami uznania,
p.o. Dyrektora
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Alicja Pasztor

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Dzieƒ Edukacji Narodowej w dzielnicy Weso∏a
W dniu 11 paêdziernika br. odby∏y si´ dzielnicowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Na
uroczystoÊç zorganizowanà w OÊrodku Kultury
przy ul. Starzyƒskiego zostali zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy administracji
i obs∏ugi wszystkich placówek oÊwiatowych naszej dzielnicy, w tym placówek niepublicznych,
oraz przedstawiciele bran˝owych zwiàzków zawodowych. Pan Edward K∏os, Burmistrz Dzielni-

cy Weso∏a, osobiÊcie podzi´kowa∏ zebranym nauczycielom i pracownikom oÊwiaty za zaanga˝owanie i trud w∏o˝ony w codziennà prac´
z dzieçmi i m∏odzie˝à oraz nawiàza∏ do zbli˝ajàcych si´ zmian w oÊwiacie i zwiàzanych z nimi
trudnoÊci oraz nowych wyzwaƒ. Nast´pnie g∏os
zabrali Pani Zofia Idzikowska, Prezes Oddzia∏u
Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego, oraz Pan Jerzy Smoliƒski, Przewodniczàcy NSZZ SolidarnoÊç
Region Mazowsze, którzy w swoich przemówieniach równie˝ odnieÊli si´ do aktualnie wprowadzanych zmian w prawie oÊwiatowym.
Kolejnà cz´Êcià uroczystoÊci by∏o wr´czenie
aktów mianowania nauczycielom, którzy uzyskali wy˝sze stopnie awansu zawodowego, oraz
z∏o˝enie przez nich Êlubowania.

W dalszej cz´Êci przystàpiono do wr´czenia
Nagród Burmistrza. Za szczególne zas∏ugi na
rzecz oÊwiaty w Weso∏ej nagrody odebrali:
■ Pani Magdalena Kraus, Dyrektor Przedszkola
nr 259 „LeÊna Bajka”,
■ Pani Marta Sawicka, nauczyciel Przedszkola nr
259 „LeÊna Bajka”,
■ Pani Ewa Marczyƒska, Dyrektor Przedszkola nr
260,
■ Pani Edyta Micha∏owska, nauczyciel Przedszkola nr 260,
■ Pani Joanna Konowrocka,
Dyrektor Przedszkola nr 262,
■ Pani Beata Bielska-Karwot,
zast´pca dyrektora Szko∏y
Podstawowej nr 171,
■ Pani Lidia Chmielewska, Dyrektor Szko∏y Podstawowej
nr 173,
■ Pani Alicja Napiórkowska,
nauczyciel Szko∏y Podstawowej nr 173,
■ Pani Patrycja Kraczek-Zimnicka, nauczyciel Szko∏y Podstawowej nr 173,
■ Pani Joanna Budyƒska, nauczyciel Szko∏y Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi,
■ Pani Magdalena Kruk, nauczyciel Szko∏y Podstawowej nr 353,
■ Pani Marta Drabarek, nauczyciel Szko∏y Podstawowej nr 353,
■ Pani Miros∏awa Ciacharowska, nauczyciel
Szko∏y Podstawowej nr 353,
■ Pani Katarzyna Paroƒ-Bry∏a, Dyrektor Zespo∏u
Szkó∏ nr 94,
■ Pani Krystyna Ciupiƒska, nauczyciel Zespo∏u
Szkó∏ nr 94,
■ Pani Ewa Tucholska, Dyrektor Gimnazjum nr
119,
■ Pani Dorota Zió∏kowska, nauczyciel Gimnazjum nr 119,

REKL AMA

■
■

■

Pani Ewa Ró˝ycka, Dyrektor Gimnazjum nr 120,
Pani Bo˝ena ¸uniewska, nauczyciel Gimnazjum nr 120,
Pani Jolanta Matuszewska, pracownik Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23.

Warto równie˝ zaznaczyç, ˝e w zwiàzku
z Dniem Edukacji Narodowej kilka osób otrzyma∏o szczególnie presti˝owe nagrody. Pani Ma∏gorzata Riedel, Dyrektor Przedszkola nr 261
„Pod D´bami”, zosta∏a uhonorowana Nagrodà
Ministra Edukacji Narodowej, a Pani Katarzyna
G∏usek-Wojciechowicz, Dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353, otrzyma∏a nagrod´ Prezydenta
m.st. Warszawy.
Wr´czono równie˝ Wyró˝nienia Burmistrza
dla nauczycieli (11 wyró˝nieƒ) oraz pracowników administracji i obs∏ugi (10 wyró˝nieƒ).

Podzi´kowania specjalne za ogromny wk∏ad
w rozwój oÊwiaty w naszej dzielnicy otrzymali Pani Ró˝a Soko∏owska – wybitny nauczyciel, pedagog i wychowawca, zwiàzana z oÊwiatà w Starej
Mi∏oÊnie oraz Pan Roman Kalupa zwiàzany ze
Szko∏à Podstawowà Weso∏a-Centrum, której by∏
dyrektorem oraz nauczycielem matematyki.
Podzi´kowania za prac´ na rzecz oÊwiaty w Weso∏ej z∏o˝ono równie˝ placówkom niepublicznym.
W cz´Êci artystycznej uroczystoÊci wystàpi∏a
Pani Ma∏gorzata Baƒka, która zaprezentowa∏a
fragment muzycznego spektaklu opartego na

tekstach Haliny PoÊwiatowskiej – jej pe∏nych
emocji wierszach, fragmentach prozy oraz listach
poetki do bliskich jej osób.
UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ s∏odkim pocz´stunkiem.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Bud˝et partycypacyjny 2018

NASZE PIENIÑDZE = NASZE DECYZJE = BP
Wzorem lat ubieg∏ych
rusza IV edycja bud˝etu
partycypacyjnego. To ju˝
kolejny raz mieszkaƒcy
wspó∏decydujà o wydatkach z miejskiej kasy w ramach bud˝etów dzielnicowych. W ka˝dej dzielnicy
kwota przeznaczona na
ten cel to 1–2% bud˝etu dzielnicowego. ¸àcznie
do rozdysponowania w Warszawie w 2018 roku
b´dzie 61 mln z∏, a w Weso∏ej – 682 190,00 z∏.
Zg∏aszane w poprzednich edycjach uwagi
mieszkaƒców zaowocowa∏y zmianami i usprawnieniami w realizacji IV edycji bp i tak np.: wyd∏u˝ono etap g∏osowania, zrezygnowano z podawania nr. PESEL na listach poparcia dla projektów oraz wprowadzono 10-procentowy próg
g∏osów w trakcie g∏osowania. Wi´cej informacji
na ten temat, jak co roku, mo˝na uzyskaç na
stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
We wszystkich dzielnicach Warszawy zosta∏y
powo∏ane zespo∏y ds. bud˝etu partycypacyjnego. W Weso∏ej Zespó∏ liczy 19 cz∏onków:
1. 4 przedstawicieli mieszkaƒców: M. Kuczerowski, O. Mi∏aszewska, M. Sidorowicz, S. Wysocki,
2. 4 przedstawicieli organizacji pozarzàdowych:
A. Ksi´˝opolska (PTTK Weso∏a), G. Sikorska
(UTW Weso∏a), B. Zakrzewski (ZHR), L. Oktaba-Ostatek (LOP),
3. 4 przedstawicieli Rady Dzielnicy Weso∏a: J. Januszewska-MiÊków, K. Szyszko, K. Zakrzewska, H. Zieliƒski,
4. 1 przedstawiciel M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy
Weso∏a: A. Bakiera,
5. 1 przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Weso∏a: I. Ruli,
6. 5 przedstawicieli Urz´du Dzielnicy Weso∏a:
M. Kowalczyk, P. Malinowski, M. Ostapiuk,
K. Popowicz, A. Pylak.
Przewodniczàcà zosta∏a Pani Ma∏gorzata Kowalczyk, a Sekretarzem Magdalena Ostapiuk.

Do chwili oddawania artyku∏u do druku Zarzàd Dzielnicy Weso∏a nie podjà∏ jeszcze ostatecznej decyzji co do propozycji Zespo∏u ds. bp.
Na ostatnim posiedzeniu Zespó∏ ustali∏ równie˝ definicj´ ogólnodost´pnoÊci. Pos∏u˝y ona
do weryfikowania ogólnodost´pnoÊci poszczególnych projektów zg∏aszanych przez mieszkaƒców.
Wi´cej informacji o bud˝ecie partycypacyjnym
na rok 2018 oraz o pracach Zespo∏u b´dzie mo˝na
przeczytaç w kolejnych numerach „WiadomoÊci

Sàsiedzkich”, na stronie www.wesola.waw.pl
oraz na facebook.pl/BPWesola.
Zg∏aszanie projektów
od 1 grudnia br. do 23 stycznia 2017 r.

BÑDè AKTYWNY – ZG¸OÂ SWÓJ PROJEKT
Katarzyna Zakrzewska
radna dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

REKL AMA

Na kolejnym swoim posiedzeniu Zespó∏
przyjà∏ Regulamin pracy Zespo∏u ds. bud˝etu
partycypacyjnego w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy na rok 2018 oraz podjà∏ decyzje dotyczàce podzia∏u dzielnicy na obszary terytorialne oraz wysokoÊci Êrodków w poszczególnych obszarach na realizacj´ projektów. Oto rekomendacje Zespo∏u:
1. Proponujemy podzieliç dzielnic´ Weso∏a na
2 obszary terytorialne: I – Plac Wojska Polskiego, Centrum, Wola Grzybowska, Zielona,
Grzybowa, Groszówka; II –Stara Mi∏osna,
2. W dzielnicy Weso∏a proponujemy, aby realizowano tylko projekty o charakterze lokalnym,
3. Ârodki przeznaczone na realizacj´ projektów
w poszczególnych obszarach terytorialnych
powinny byç naliczane proporcjonalnie do
liczby mieszkaƒców: I Obszar: 354 739,00 z∏;
II Obszar: 327 451,00 z∏.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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„PokOLÉnia z przytupem!” wracajà do Weso∏ej!

Serdecznie zapraszamy na kolejny cykl
bezp∏atnych warsztatów integracyjnych
P
dla mieszkaƒców Weso∏ej (szczególnie
A
zapraszamy seniorów i m∏odzie˝!).
T
R
Warsztaty b´dà inspirowane kulturà
O
hiszpaƒskiej Andaluzji. Autorkami i aniN
matorkami projektu sà Ola i Marta, któA
rych mi´dzypokoleniowa przyjaêƒ naroT
dzi∏a si´ dzi´ki wspólnej pasji do muzyki
flamenco. W Andaluzji najbardziej urzek∏a je
otwartoÊç tej kultury na wszystkich cz∏onków
spo∏ecznoÊci, od najm∏odszych po najstarszych.
Ich marzeniem jest, aby
równie˝ w Polsce ludzie
cz´Êciej spotykali si´ wokó∏ wspólnych pasji niezale˝nie od wieku, poznawali si´ nawzajem
i dzielili si´ ze sobà
umiej´tnoÊciami i doÊwiadczeniami.
W zesz∏orocznej,
pierwszej edycji projektu „PokOLÉnia z przytupem!” uczestnicy
spotykali si´ co tydzieƒ na najró˝niejszych
warsztatach, m.in.: gotowali hiszpaƒskie potrawy, malowali wachlarze, poznawali kroki flamenco, uczyli si´ gry na instrumentach, tworzyli
hiszpaƒskie kafelki. Owocem ca∏orocznych spotkaƒ by∏ film dokumentalny, którego premiera

dà najstarsi mieszkaƒcy naszej dzielnicy: mieszkaƒcy Domu Seniora Fundacji Gniazdo Rodzinne.
Fina∏em projektu b´dzie wspólna fiesta w maju
przysz∏ego roku. Olé!
Miejsce i czas spotkaƒ
Warsztaty sà BEZP¸ATNE.
Spotkania b´dà si´ odbywa∏y od 8 listopada
2016 r. do maja 2017 r. we wtorki o godz. 16.30,
w Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie. Do grupy mo˝na do∏àczyç w ka˝dym czasie.
Animatorki projektu:
Ola Soko∏owska i Marta Wilk
Zapisy:
pokoleniazprzytupem@gmail.com
tel. 518–023–117

mia∏a miejsce na otwartej dla wszystkich hiszpaƒskiej fieÊcie w OÊrodku Kultury.
W tym roku program spotkaƒ b´dzie kontynuowany i rozwijany. Warsztaty majà otwartà formu∏´, wi´c je˝eli uczestnicy b´dà chcieli podzieliç si´ swoimi umiej´tnoÊciami, animatorki projektu ch´tnie wzbogacà program o dodatkowe
propozycje. Honorowymi goÊçmi warsztatów b´-

Wi´cej informacji:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/110/n/9711
www.pokolenia.eu
www.facebook.com/pokoleniazprzytupem/
Projekt wspierany jest przez:

REKL AMA
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Zapomniana ulica
Ulica GoÊciniec, a dok∏adnie rzecz ujmujàc, jej
wschodni odcinek (od
osiedla Akacjowa do dojazdu do Szosy Lubelskiej),
jest jednà z g∏ównych ulic
Starej Mi∏osny. Jej modernizacja od kilkunastu lat
nie by∏a uwzgl´dniana
w planach inwestycyjnych naszego miasta.
Obecnie jest to bardzo niechlubna wizytówka
dynamicznie rozwijajàcej si´ dzielnicy Weso∏a,
jak i sto∏ecznego miasta Warszawy. Dla nas,
mieszkaƒców, niewielkim pocieszeniem sà infor-

macje o setkach milionów wydawanych na rozbudow´ metra, dzieje si´ to jednak kosztem
oszcz´dnoÊci w bud˝etach inwestycyjnych poszczególnych dzielnic Warszawy.
Z tej wàskiej, dziurawej drogi codziennie korzystajà setki mieszkaƒców naszego osiedla, jak
i rozliczni kierowcy (samochodów osobowych,
busów i ci´˝arówek) omijajàcy stale zakorkowany
Trakt Brzeski. Sytuacja pogarsza si´ z roku na rok,
a doraêne dzia∏ania remontowo-naprawcze nie
przynoszà oczekiwanych efektów. Niedawno
wprowadzony zakaz skr´tu z Szosy Lubelskiej
w ulic´ Zakr´towà rozwiàza∏ jedynie problem ruchu tranzytowego ulicà Rumiankowà, niestety

Co na to my, gimnazjaliÊci?
Mamy dwudziesty pierwszy wiek. Âwiat, w którym ˝yjemy, zmienia si´ w zastraszajàcym tempie.
Dorastamy, a wraz z nami zmienia si´ wszystko,
co nas otacza. Nie tylko my si´ rozwijamy, ale
równie˝ spo∏eczeƒstwo. Ostatnimi czasy niezwykle g∏oÊno jest na temat likwidacji gimnazjów. Projekt, który najprawdopodobniej wprowadzony w ˝ycie zostanie ju˝ we wrzeÊniu 2017
roku, ma zarówno swoich zwolenników, jak
i przeciwników. Niektórzy twierdzà, ˝e niepotrzebnie cofamy si´ do koƒca wieku dwudziestego, kiedy by∏o osiem klas podstawówki i cztery szko∏y
Êredniej, jednoczeÊnie burzàc spokojny rytm dojrzewania i uczenia si´ wspó∏czesnej m∏odzie˝y. Inni twierdzà, ˝e zmiany sà potrzebne, a gimnazjum
to projekt bezowocny, który do systemu edukacji
na przestrzeni lat nie wniós∏ nic. Tak jak powiedzia∏am, ile ludzi tyle opinii, jednak w ca∏ym
tym jak˝e kontrowersyjnym i g∏oÊnym przedsi´wzi´ciu ma∏o kto zadaje sobie bardzo wa˝ne pytanie: co na to MY, gimnazjaliÊci?
Prawd´ mówiàc, gimnazjum nie jest znowu
takie z∏e, jak si´ wydaje. Owszem, ma swoje wady, ale czy jest coÊ, co ich wcale nie ma? Nie mo˝emy skupiaç si´ jedynie na z∏ych stronach; powinniÊmy spojrzeç równie˝ na te dobre. A tych
w gimnazjach nie brakuje.
Przede wszystkim, jest to szko∏a poÊrednia pomi´dzy „dziecinnà” szko∏à podstawowà a powa˝nym ju˝ liceum czy technikum. Dzi´ki istnieniu gimnazjów uczniowie wychodzàcy z podstawówki, gdzie otaczajà ich biegajàce po
korytarzach, zasmarkane maluchy, z których niejeden jest od ucznia klasy ósmej o trzy g∏owy
ni˝szy, nie sà rzuceni na g∏´bokà wod´ szko∏y
Êredniej, gdzie na okràg∏o mówi si´ o doros∏oÊci,
odpowiedzialnoÊci oraz postrachu wszystkich
dziewi´tnastolatków – maturze.
Gimnazjum wprowadza dzieci w Êwiat doros∏ych; pomaga im dojrzeç, jednoczeÊnie nie robiàc tego gwa∏townie i nagle. Dodatkowo
stwarza dla nich lepsze Êrodowisko – uczniowie
mogà otaczaç si´ wy∏àcznie osobami w zbli˝onym
wieku; nie wybucha tak du˝o konfliktów z powodu jego ró˝nicy. Pojawia si´ wiele tematów rozmów i ∏atwiej jest nawiàzywaç nowe znajomoÊci.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Atmosfera nauki jest znacznie lepsza, kiedy wokó∏
nas nie ma ju˝ jak˝e ró˝nych od nas „maluchów”.
Wiek nastoletni to najlepszy czas dla rozwoju.
Dlatego to wówczas najwa˝niejsze jest ucz´szczanie na ko∏a zainteresowaƒ, dodatkowe zaj´cia
– poszerzanie swojej wiedzy i znajdowanie nowych pasji. Jednak pytanie brzmi, kiedy znajdziemy na to czas w liceum, gdzie nacisk k∏adziony
jest na niektóre rozszerzenia, cz´sto jak˝e pochopnie wybrane z powodu braku odpowiedniego przygotowania. B´dàc w szkole podstawowej,
uczniowie nie zdajà sobie sprawy z tego, jak wielkimi krokami zbli˝a si´ czas wyboru. Majà zbyt
du˝e poczucie beztroski, czyli po prostu synonimu
s∏owa „podstawówka”. Gimnazjum to sygna∏
tego, ˝e czas zaczàç si´ zastanawiaç, ˝e przechodzi si´ na „wy˝szy poziom”. Pokazuje
uczniom, ˝e powinni rozpoczàç szukanie zainteresowaƒ i pasji, aby w najbli˝szej przysz∏oÊci zadecydowaç o wyborze przysz∏ego zawodu lub ukierunkowaniu dalszej drogi ˝yciowej.
To w∏aÊnie to, czym nastolatek si´ interesuje, jest
najwa˝niejsze. W dzisiejszych czasach bardzo wiele m∏odych ludzi w sprawach zawodu czy kierunku
studiów decyduje niezwykle pochopnie. Dlaczego?
Powodem jest niew∏aÊciwe przygotowanie i zbyt
ma∏y nacisk na szukanie tego, co nas anga˝uje i poch∏ania. Zazwyczaj wybór pada albo na to co naj∏a-

kosztem wzrostu iloÊci samochodów przemierzajàcych ulic´ GoÊciniec. Kierowcy korzystajàcy z tak
zwanych „skrótów” nierzadko próbujà nadmiernà
pr´dkoÊcià nadrobiç czas stracony w korkach. Nie
przestrzegajà znaków i zasad ruchu drogowego,
wymuszajàc pierwszeƒstwo na równorz´dnych
skrzy˝owaniach z ulicami Szlacheckà i Poezji.
Apeluj´ o zwrócenie uwagi na opisany problem. Nie mo˝na go pomijaç, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e ktoÊ go rozwià˝e za nas w przysz∏oÊci.
Sytuacja wymaga pilnego dzia∏ania tu i teraz.
Modernizacja tego fragmentu drogi jest potrzebna w takim samym stopniu jak dokoƒczenie,
znaczàco mniej u˝ytkowanych, ulic Cieplarnianej
czy Jod∏owej.
Arkadiusz Ciupak

twiejsze, albo na to, na co starczy punktów, albo na
aspiracje rodziców, takie jak prawo czy medycyna.
Pami´tajmy, ˝e nie ka˝dy b´dzie dobrym adwokatem lub lekarzem, ˝e niektórych poch∏ania taniec,
fotografia lub gotowanie. Jak jednak ktoÊ ma si´
dowiedzieç, co go fascynuje? Jak odnaleêç pasj´?
Od tego sà ko∏a zainteresowaƒ. I to w∏aÊnie na nie
najwi´kszy nacisk k∏adziony jest w gimnazjach.
W wi´kszoÊci z nich uczniowie majà szeroki
wybór takich zaj´ç – taneczne, aktorskie, j´zykowe, plastyczne, czy nawet szkó∏ki gotowania, fotograficzne, wokalne i dziennikarskie. To na nich
uczeƒ mo˝e si´ odnaleêç; sprawdziç czy to coÊ, co
chce robiç w ˝yciu. OsobiÊcie chodz´ do Gimnazjum nr 119 i wiem, ˝e tego w naszej szkole
nie brakuje. Ka˝dy mo˝e rozwijaç si´ w jakimÊ
zakresie. To dzi´ki temu póêniejszy wybór szko∏y
Êredniej nie jest ju˝ tak trudny i niemo˝liwy.
Nie zapominajmy o tym, jak gimnazja wp∏ywajà na rozwój wspó∏czesnej m∏odzie˝y. Jak
kszta∏tujà osobowoÊç, pozwalajà odnaleêç
w∏asne „ja” i wprowadzajà w doros∏oÊç. Jak
uÊwiadamiajà w poczuciu odpowiedzialnoÊci
i poszerzajà wiedz´. To dzi´ki nim nastolatkowie majà szans´ spokojnie przygotowaç si´ do
bardzo wa˝nego i równie trudnego wyboru
– swojej przysz∏oÊci, Êcie˝ki, która powiedzie
ich przez ca∏e ˝ycie.
Dominika Horaczy
klasa 3g Gim 119 w Warszawie-Weso∏ej
sekcja dziennikarska zaj´ç artystycznych

Konsultacje spo∏eczne nt.
infrastruktury rowerowej w Weso∏ej
Zarzàd Dróg Miejskich planuje wybudowaç infrastruktur´ rowerowà na ul. Niemcewicza i ul.
Wspólnej na odcinku od 1 Praskiego Pu∏ku do ul.
Szosowej. W zwiàzku z tym prowadzi konsultacje spo∏eczne. Inwestycja ta jest pierwszym krokiem do wykreowania komfortowego i bezpiecznego po∏àczenia rowerowego pomi´dzy Rembertowem a Weso∏à, przy jednoczesnym
pod∏àczeniu istniejàcych dróg dla rowerów do
planowanej na rok 2017 infrastruktury rowerowej wzd∏u˝ ul. Marsa.

Z projektem mo˝na zapoznaç si´ na stronie
ZDM oraz na spotkaniu konsultacyjnym.
Prezentacja projektów oraz dyskusja nad
przyj´tymi rozwiàzaniami odb´dzie si´ 15 listopada 2016 r. (wtorek) w godz. 17.00–20.00
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a, ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 33 (sala 120).
Uwagi i opinie mo˝na zg∏aszaç do 20 listopada 2016 r. pisemnie oraz mailowo: rowery@
um.warszawa.pl.
ZDM
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III Ogólnopolski Turniej M∏odzika w Badmintonie
o Puchar Burmistrza Weso∏ej rozstrzygni´ty

8 paêdziernika 2016 r. w Weso∏ej-Zielonej w sali sportowej Zespo∏u Szkó∏ nr 94 odby∏ si´ po raz
trzeci turniej badmintonowy o zasi´gu ogólnopolskim zorganizowany przez UKS „Dwójka” Weso∏a.
W turnieju wzi´∏o udzia∏ 27 zawodników z 12 klubów. Warszaw´ reprezentowa∏o 7 klubów: AZS KU
UW, AZS WAT, AZS UW, MUKS Victor, UKS Dwójka,
UKSB Milenium, UTS Akro-Bad. Ponadto goÊcili-

Êmy zawodników z nast´pujàcych klubów: KS Hubertus Zalesie Górne, UKS 70 P∏ock, UKS Badminton Stare Babice, MKS Garwolin, MKS Zàbki. Zawodnicy i zawodniczki grali w 5 konkurencjach:
singlu dziewczàt i ch∏opców, deblu dziewczàt
i ch∏opców oraz grze mieszanej. Poszczególne gry
zosta∏y rozegrane systemem grupowo-pucharowym. Wyniki turnieju sà zaliczane do listy rankingowej Polskiego Zwiàzku Badmintona. UKS Dwójka reprezentowa∏o 2 zawodników: Agnieszka
Dziejarska i Jakub Ryniec. Nasi zawodnicy zaprezentowali si´ bardzo dobrze, zajmujàc ostatecznie
dwukrotnie trzecie miejsce: w deblu dziewczàt –
Agnieszka Dziejarska / Aniela G´sicka oraz w mikÊcie Agnieszka Dziejarska / Jakub Ryniec.

Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Pan Edward K∏os ufundowa∏ pi´kne puchary dla
wszystkich zawodników, którzy zaj´li pierwsze
lub drugie miejsce. Ponadto wr´czone zosta∏y
równie˝ medale, dyplomy i nagrody, które ufundowane zosta∏y przez renomowanà firm´ badmintonowà Yonex.
Dla m∏odych zawodników firma Piekarnie-Cukiernie „Putka” ufundowa∏a energetyczny pocz´stunek w postaci pysznych dro˝d˝ówek.
Turniej zgromadzi∏ licznych sympatyków badmintona, którzy kibicowali zawodnikom do póênych godzin wieczornych.
Anna Janecka
UKS „Dwójka”

Po raz dziewiàty szachiÊci zagrali dla Jana Brustmana
8 paêdziernika 2016 w Szkole Podstawowej nr
218 im. Micha∏a Kajki w Wawrze odby∏a si´
wspania∏a impreza szachowa poÊwi´cona pami´ci wybitnego trenera szachowego, wielkiego
mi∏oÊnika i pasjonata królewskiej gry pana Jana
Brustmana. Ju˝ po raz dziewiàty szachiÊci mieli
okazj´ rywalizowaç w tak wyjàtkowym turnieju.
Turniej nazwany jego imieniem organizowany
jest rokrocznie z wspólnej inicjatywy dzielnicy
Wawer i dzielnicy Weso∏a, w których Pan Jan propagowa∏ gr´ w szachy. IX Turniej Szachowy im.
Jana Brustmana uroczyÊcie otworzyli: Zast´pca
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Marian Mahor, przedstawiciel Wydzia∏u Sportu i Rekreacji dla dzielnicy Wawer Jacek Sadomski, Wicedyrektor Szko∏y Podstawowej nr 218 Bo˝ena
Luty. W rozgrywkach wzi´∏o udzia∏ oko∏o 120 zawodników, którzy grali w dwóch grupach: w turnieju g∏ównym A gra∏y dzieci i m∏odzie˝ w wieku
od 5 do 20 lat, w turnieju B dzieci z rocznika
2009 i m∏odsze. Ka˝dy z zawodników gra∏ 9 partii systemem szwajcarskim po 15 minut dla zawodnika. Po rozegraniu przez uczestników ostatniej partii s´dzia turnieju arcymistrzyni Agnieszka
Brustman wy∏oni∏a tych, którzy osiàgn´li najwy˝sze wyniki w poszczególnych kategoriach:
W turnieju g∏ównym A:
1. Jan Kokoszczyƒski, KS LAURA Chylice (8,0 pkt)
2. Ryszard Eggink, UKS ¸ady Raszyn (7,0 pkt)
3. Patryk Chylewski, KS LAURA Chylice (7,0 pkt)
4. Maciej Kowalec, UKS TSz Zieloni Zielonka
(7,0 pkt)

5. Marek Chomczyk, KSz Polonia Warszawa (7,0 pkt)
6. Tomasz ˚ebracki, PKS Wiatrak Bydgoszcz (6,5 pkt)
7. Igor Litner, KSz Polonia Warszawa (6,5 pkt)
8. Dawid Janulek, PSSz Pszczyna (6,5 pkt)
9. Przemys∏aw Laszczak, MTSz Miƒsk Mazowiecki (6,5 pkt)
10. Szymon Poziomkowski, UKS SP 321 Warszawa – Bemowo (6,5 pkt)
W kategorii najlepsza zawodniczka:
I miejsce – Pola Parol, MTSz Miƒsk Mazowiecki
(6,0 pkt)
II miejsce – Joanna Kaczmarska, KSz Polonia
Warszawa (6,0 pkt)
III miejsce – Maria Malicka, KSz Polonia Warszawa (6,0 pkt)
W turnieju B – rocznik 2009 i m∏odsi najlepszymi zawodnikami okazali si´:
1. Franciszek Ulatowski, UKS MDK Otwock (8,0 pkt)
2. Marcin Iwanicki, UKS SP 321 Warszawa – Bemowo (7,0 pkt)
3. Micha∏ Stradczuk, MTSz Miƒsk Mazowiecki
(6,0 pkt)
4. Mateusz Iwanicki, UKS SP 321 Warszawa
– Bemowo (6,0 pkt)
5. Antoni Rosa, KSz Piàtka Skierniewice (6,0 pkt)
6. Zofia Stankiewicz, KSSSN Ursynów Warszawa
(5,5 pkt)
7. Wojciech Tarka, UKS Czternastka Warszawa
(5,5 pkt)
8. Jagoda Dzierzgowska, KSz Polonia Warszawa
(5,5 pkt)

9. Adam Jaroƒ, UKS Gambit – Weso∏a (5,0 pkt)
10. Dominik Nocek, UKS ˚agle Wawer (5,0 pkt)
Puchar oraz tytu∏ najlepszego zawodnika
dzielnicy Weso∏a wywalczy∏ Marek Kycia, zawodnik UKS Czternastka Warszawa. Najlepszym
zawodnikiem dzielnicy Wawer okaza∏ si´ Jan
Wangrat z UKSz Hetman Warszawa.
Na zakoƒczenie rozgrywek Dyrektor Szko∏y
Podstawowej nr 218 im. Micha∏a Kajki Ewa Skiba
gratulowa∏a wszystkim zawodnikom wspania∏ej
rywalizacji oraz osiàgni´tych wyników, jak równie˝ mia∏a zaszczyt wr´czyç nagrody zwyci´zcom.
Szczegó∏owe wyniki turnieju mo˝na znaleêç na
stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/
2016/ti_4675/, http://www.chessarbiter.com/
turnieje/2016/ti_4676/.
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy.
Do zobaczenia za rok.
Teresa Osypiuk

REKL AMA

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

Zostało 7 tygodni do sylwestra.
GdybyÊ zmobilizowała si´ na tyle, ˝eby poÊwi´caç 3 razy
w tygodniu po 30 minut to do 31. grudnia mogłabyÊ
wykonaç a˝ 21 trenigów!
Czy wiesz ile mo˝na przez ten czas osiàgnàç?
Nie marnuj go tylko zapisz si´ do nas i przekonaj si´, ˝e
Twoja wymarzona sukienka, w której mo˝esz wyglàdaç
oszałamiajàco jest w zasi´gu Twoich mo˝liwoÊci!
Zapisz si´ na trening próbny, a personalna trenerka
dobierze do Ciebie indywidualny program çwiczeƒ
i ˝ywienia, który zapewnia dobre i trwałe efekty!

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

TWÓJ OSOBISTY KLUB SPORTOWY
Serdecznie witamy w osobistym klubie sportowym Mrs.Sporty.
Tutaj w miłej atmosferze, z pomocà naszych trenerów personalnych osiàgniesz swoje sportowe i zdrowotne cele, Êwietnie
si´ przy tym bawiàc.
Twój Zespół Mrs.Sporty
Klub Mrs.Sporty Wesoła
ul. Jeêdziecka 21F lok. nr 1
Stara Miłosna „Galeria Sosnowa”
tel. 22 123 44 11,
kom. 512 774 212
klubwesola645@wp.pl
www.mrssporty.pl/club645



2 MIESIÑCE
W CENIE 1

Z tym kuponem
zapraszamy na:
- bezpłatnà analiz´
składu ciała
- konsultacje
z dietetykiem
- trening pokazowy
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Weso∏y Salon
zaprasza

Kozerska postanowi∏a tym razem zaprosiç
Paƒstwa tak˝e za naszym poÊrednictwem
na 64. ju˝ spotkanie, które odb´dzie si´
20 listopada o godz. 17.00:

Raz w miesiàcu w niedzielne popo∏udnie w prywatnym domu pasjonatki kultury z naszej dzielnicy ju˝ od 6 lat odbywajà
si´ spotkania kulturalno-artystyczne. Wydarzenie to dotychczas promowane by∏o
wy∏àcznie „pocztà pantoflowà”, z uwagi na
zapraszanie audytorium do w∏asnego domu, jednak autorka spotkaƒ Pani Renata

W listopadowy wieczór gaw´dziarz, znawca
Wenecji, opowie o cmentarzach weneckich.
W cz´Êci artystycznej zespó∏ Teatru Politechniki Warszawskiej zagra jednoaktówk´
Czechowa „Jubileusz”. Od dwóch lat wspó∏pracuj´ z amatorskim, studenckim fantastycznie grajàcym zespo∏em pod kierunkiem
re˝ysera, aktora Grzegorza Sierzputowskiego.

 Listy do redakcji

przejecha∏ p´dzàcy samochód (czarne audi – tylko to zapami´ta∏y) pasem do skr´tu w lewo, którym oczywiÊcie pojecha∏ prosto. Robi mi si´ s∏abo na samà myÊl, co mog∏o si´ staç.
Prosi∏abym o poruszenie tego tematu na ∏amach naszej gazetki, mo˝e zainteresowania policji tà kwestià – kilka lat temu pami´tam, ˝e jeêdzi∏ radiowóz g∏ównà ulicà i policjanci zatrzymywali piratów drogowych.

Dzieƒ dobry,
zbieram si´ do napisania do Paƒstwa ju˝ od d∏u˝szego czasu, patrzàc na to, co wyprawiajà kierowcy je˝d˝àcy na naszym osiedlu przez Jana Paw∏a II.
Jednak wydarzenia z ostatnich dni sk∏oni∏y mnie,
˝eby zwróciç uwag´ na narastajàcy problem.
Przedwczoraj na oczach m´˝a samochód potràci∏by ch∏opca, który prawid∏owo przechodzi∏
przez pasy, i jego przytomnoÊç umys∏u zdecydowa∏a, ˝e nie dosz∏o do tragedii, w ostatniej chwili cofnà∏ si´ do ty∏u.
Natomiast wczoraj oko∏o godziny 17.00 moje
córki przechodzi∏y przez pasy przez Jana Paw∏a
II na wysokoÊci ulicy Fabrycznej. Z jednej i drugiej strony zatrzyma∏y si´ samochody, ˝eby je
przepuÊciç. Spokojnie wesz∏y na pasy, po czym
w odleg∏oÊci kilkunastu centymetrów od nich

OtrzymaliÊmy bardzo emocjonalny, a jednoczeÊnie merytoryczny list w sprawie
proponowanej reformy edukacji. To opinia matki dzieci w wieku szkolnym.
Z uwagi na jego obj´toÊç zamieszamy jedynie krótkie fragmenty. Z ca∏oÊcià listu
mo˝na si´ zapoznaç w naszym wydaniu
internetowym, na stronie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl.

Po co ten chaos, czyli reforma edukacji
okiem rodzica
Pami´tacie, jak potwornie si´ oburzaliÊmy, kiedy niszczono renom´ stadniny koni w Janowie i jak straszliwie nas denerwowa∏y pomys∏y dotyczàce Puszczy Bia∏owieskiej? Teraz, gdy „dobra zmiana” ma
dotknàç nasze dzieci, s∏ychaç jedynie pojedyncze g∏osy. A przecie˝ dzieci, które ju˝
za rok mo˝e dosi´gnàç ta pod∏a reforma,
jest ok. 3 mln. [...]
Jestem wÊciek∏a, kiedy ktoÊ mówi, ˝e
skoƒczy∏ oÊmiolatk´ i przecie˝ wyszed∏ na
ludzi.
Moi dziadkowie mieli jednà ∏y˝k´ w domu i wyszli na ludzi, pràd dociàgn´li do
naszego domu w 1951 roku, a mimo to
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Zaprasza organizatorka, gospodyni Salonu
i prowadzàca
Renata Kozerska
Informacje o miejscu spotkania uzyskacie
Paƒstwo pod adresem e-mail: renata.kozerska@wp.pl i tel. kom. 609 601 254.
A kolejne spotkanie – 11 grudnia, tak˝e
o 17.00, przed nami jak zwykle interesujàce
informacje w cz´Êci kulturalnej, a w cz´Êci
artystycznej miko∏ajkowe niespodzianki.
Redakcja

Wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
z powodu Êmierci M´˝a i Ojca
Krystynie i Agnieszce Kowalczuk
sk∏adajà Dyrektor i Pracownicy
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Imi´ i nazwisko
do wiadomoÊci redakcji
Odpowiadajàc na Paƒstwa maila, uprzejmie informuj´, ˝e policjanci z Komisariatu Policji faktycznie podejmowali we wskazanym miejscu interwencje w przesz∏oÊci. W ostatnim czasie nie
otrzymywali bie˝àcych informacji i zg∏oszeƒ o nasileniu si´ problemu. Z uwagi na to, ˝e pojawi∏a
si´ taka informacja od Paƒstwa, funkcjonariusze
b´dà odpowiednio instruowani i obejmà ten te-

mama wysz∏a na ludzi, a w dzieciƒstwie
w sklepach by∏ sam ocet i wysz∏am na ludzi. [...]
Nauczanie poczàtkowe dla klas 1–4
Co to za kuriozum? Nie doÊç, ˝e uda∏o
si´ rodzicom wmówiç, ˝e dzieci sà na tyle
g∏upie, i˝ nie mogà w wieku 6 lat iÊç do
pierwszej klasy, to teraz okazuje si´, ˝e
jest jeszcze gorzej. Nasze dzieci sà mega
durne i podstaw´ trzeba rozciàgnàç na 4
lata edukacji wczesnoszkolnej. [...]
Gimnazja
Mia∏y ∏àczyç dzieci w podobnym wieku,
nastolatki sà wulkanem hormonów. Teraz
planuje si´ wrzuciç 14- czy 15-latków do
szko∏y podstawowej. [...]
Szko∏a dla klas 0–8 b´dzie bardziej bezpieczna ni˝ dla klas 1–6? A w którym
miejscu jest to „bardziej”? […]
Co b´dzie z klasami artystycznymi,
sportowymi, j´zykowymi, z zaj´ciami pozalekcyjnymi, z programem Erasmus+?
[...]
Co z rocznikami 2003, 2004 i cz´Êcià
2005? Majà mieç ró˝ne egzaminy – po
podstawówce i po gimnazjum, a nast´p-

ren swoim zainteresowaniem. JednoczeÊnie
uprzejmie prosimy i apelujemy do samych mieszkaƒców, Êwiadków niebezpiecznych zdarzeƒ i sytuacji, o natychmiastowe powiadamianie Policji
pod numery alarmowe w momencie, kiedy do
takich zdarzeƒ dochodzi. W ten sposób policjanci mogà natychmiast skutecznie zareagowaç.
Rzecznik prasowy KRP Warszawa VII

nie razem trafiç do liceum. Jak majà byç
porównywane wyniki kandydatów do
szkó∏ Êrednich po tak ró˝nych egzaminach? [...]
Koszty
[...] Budynki gimnazjów sà najnowszymi
i cz´sto najlepiej wyposa˝onymi placówkami. Majà pójÊç do rozwa∏ki lub do zamiany na szko∏y podstawowe. Cz´Êç gimnazjów zosta∏o wybudowanych przy pomocy dotacji z UE – ile z tych Êrodków
trzeba b´dzie zwróciç? [...] A ludzie, nauczyciele, odprawy, szkolenia?
Nie zgadzam si´ na zaÊciankowà szko∏´
z lamusa. Chc´ szko∏y otwartej i nowoczesnej [...].
[...] Tu chodzi o przysz∏oÊç naszych
dzieci! [...] Nie pozwólmy na to, protestujmy! Wspólnie mo˝emy wp∏ynàç czy to na
samorzàdy czy na zwiàzki zawodowe,
zresztà wielu ludzi jest po naszej stronie.
[...] ¸amanie planów ˝yciowych tysiàcom dzieci i rodziców w przeciwieƒstwie
do „reformy” nie jest bezkosztowe.
WÊciek∏a matka
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Witajcie
wÊród
nas

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:

Wystawa w przestrzeni publicznej
W+B/* - X. Warsaw Berlin Boxes
Miejsce: Dworzec Warszawa ÂródmieÊcie (teren zielony przed wejÊciem na
dworzec) – Al. Jerozolimskie 50
Termin: 14.10 – 24.11.2016
W+B/*-X to wystawa niestandardowego
formatu, która jest prezentowana zarówno
w Berlinie, jak i w Warszawie. W obu mia-

stach w przestrzeni publicznej zainstalowano dwa szeÊciany zaprojektowane przez artystów. Przez dwa tygodnie widzowie mogà

zaglàdaç do ich wn´trz przez ma∏e okienka. Platform´ interakcyjnà stanowià bia∏e
Êciany zewn´trzne szeÊcianów. Widzowie
majà mo˝liwoÊç pozostawiania tam ró˝nych Êladów, np. graffiti, obrazów, komentarzy, które mogà zostaç
zmienione, wykreÊlone
lub zaklejone przez kolejnych widzów. W ten
sposób powstanà oryginalne kola˝e.
WST¢P WOLNY.
Maria Surawska

dwunastoletniego ch∏opca, którego Êwiat
zamieniany jest w piek∏o i który próbuje
znaleêç inne, lepsze ˝ycie w Êwiecie ksià˝ek i dzieci´cych fascynacji. Azyl – zagracone pomieszczenie gdzieÊ w bloku i piwnica, a stamtàd tajemnicze drzwiczki. Nie
b´d´ opowiadaç Paƒstwu, co mia∏o miejsce „po drodze”, zakoƒczenie zaskakuje
i w gruncie rzeczy jest optymistyczne. Pan
Marek wspó∏pracuje z Rodzinnym Domem Dziecka w Warszawie-Weso∏ej.
Ksià˝ka prawdopodobnie adresowana
jest równie˝ do wychowanków tego domu, jak i wszystkich m∏odych ludzi, którym nie jest dane prze˝ywaç normalnego,
beztroskiego dzieciƒstwa.
Serdecznie zach´cam do tej z pozoru
∏atwej literatury, ale tak naprawd´ budzàcej, moim zdaniem, pok∏ady wra˝liwoÊci
gdzieÊ tak na co dzieƒ przez nas ukrywane.

Kàcik bibliofila
Mieszkaniec Weso∏ej Marek ¸asisz
i jego ksià˝ka: „Dom Wilka”
Z wielkà przyjemnoÊcià przedstawiam
Paƒstwu naszego mieszkaƒca, pana Marka ¸asisza. Krótkie spotkanie, pan Marek przekaza∏ mi ksià˝k´, którà obieca∏am zrecenzowaç. Kolejny krok, wiadomo, zag∏´biç si´ w lektur´. Pierwsze
stronice i ju˝ wiem, ˝e to nie mój gatunek, czyli bardziej obowiàzek ni˝ przyjemnoÊç, jednak w miar´ wchodzenia
w Êwiat stworzony przez autora coÊ nie
daje mi spokoju. Wra˝liwoÊç, fantazja,
przejrzysty j´zyk i wreszcie uk∏on w stron´ na pewno wcale niema∏ej grupy m∏odych ludzi dr´czonych przez rodziców. To
w∏aÊnie odkrywam w powieÊci, historii

Iza Zych
REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl

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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 25.11.2016
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
Spotkanie z Angelikà Kuêniak
„Ktoby to czyta∏, ktoby to czyta∏ psiakref” – sà
to s∏owa Zofii Stryjeƒskiej, bohaterki najnowszej
ksià˝ki Angeliki Kuêniak „Stryjeƒska. Diabli nadali”. Wbrew s∏owom Stryjeƒskiej ksià˝ka jest bardzo popularna i ch´tnie czytana przez naszych
czytelników. Jej autorka by∏a naszym goÊciem
w dniu 11 paêdziernika. Opowiedzia∏a o tym,
dlaczego postanowi∏a napisaç ksià˝k´ o Zofii

Stryjeƒskiej. Mo˝na powiedzieç, ˝e sprawi∏ to po
prostu przypadek. Wizyta w Muzeum Narodowym, obrazy Stryjeƒskiej i nagle pomys∏: „jeÊli
ktoÊ maluje takie obrazy, pos∏ugujàc si´ takimi
kolorami, to musi byç ciekawy”. Tak w∏aÊnie zacz´∏a si´ wieloletnia przygoda autorki z malarkà.
Zofia Stryjeƒska by∏a wielkà artystkà, ka˝dy, kto
si´ liczy∏ w ówczesnym towarzystwie, musia∏
mieç na Êcianie jej obrazy. Jednak od po∏owy lat
30. ubieg∏ego stulecia jej s∏awa zacz´∏a blednàç.
Sama artystka dzieli∏a swoje obrazy na: obrazy,
knoty i superknoty. Jednak Stryjeƒska to nie tylko
malarstwo, to równie˝ projekty kostiumów, zabawek, r´kawiczek. Wszystko niezwykle barwne,
bo Stryjeƒska to przede wszystkim kolor. Jej prace sà trudne do interpretacji. Wiele prac artystki
jest skupionych w r´kach prywatnych, niektóre
znajdujà si´ w muzeach, cz´Êç posiada rodzina.
Niezwykle rzadko Stryjeƒska jest wystawiana.
Ostatnia du˝a wystawa mia∏a miejsce w 2009 roku. W listopadzie br. uka˝e si´ najnowsza wersja
jej dzienników. Zofia Stryjeƒska to nie tylko artystka, to równie˝ kobieta pe∏na nami´tnoÊci. Jej
wielka mi∏oÊç to Karol Stryjeƒski, ojciec trójki jej
dzieci: córki Magdy i bliêniàt Jana i Jacka. Relacje
Zofii z najbli˝szymi by∏y jednak bardzo trudne.
Przez wiele lat nie utrzymywa∏a kontaktu z rodzinà. Sztuka by∏a dla niej wszystkim. „Panie Bo˝e
odbierz mi wszystko, ale zostaw mi mo˝liwoÊç
wypowiedzi, jako artystki”. Zach´camy Paƒstwa
do zapoznania si´ z twórczoÊcià i kolejami ˝ycia
artystki, artystki, która zas∏uguje na pami´ç.
Dzi´kujemy dzia∏ajàcemu przy Bibliotece Dyskusyjnemu Klubowi Ksià˝ki za sfinansowanie
spotkania, a wszystkich Paƒstwa zach´camy do
lektury ksià˝ki „Stryjeƒska. Diabli nadali”.

„Stara Weso∏a” – spotkanie
z Andrzejem Klimmem
Na spotkanie z Andrzejem Klimmem, autorem
ksià˝ki „Stara Weso∏a”, które odby∏o si´ 25 paêdziernika, przyby∏o bardzo wielu mieszkaƒców
i sympatyków Weso∏ej.
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Pan Andrzej sam jest mieszkaƒcem naszej dzielnicy, ale jest tak˝e wielkim mi∏oÊnikiem jej historii.
Z tej fascynacji i ch´ci podzielenia si´ swojà wiedzà
powsta∏a ksià˝ka, na którà czeka∏o wielu mieszkaƒców, pami´tajàcych czasy „starej Weso∏ej”. Na poczàtku spotkania pan Andrzej opowiedzia∏ o tym,
co zainspirowa∏o go do napisania ksià˝ki – przede
wszystkim chcia∏, aby pami´ç o ludziach, którzy tu
mieszkali i tworzyli histori´ Weso∏ej, pozosta∏a
wcià˝ ˝ywa. Ze wspomnieƒ i rozmów, jakie prowadzi∏ Andrzej Klimm, powsta∏o ok. 40 gaw´d, które
znalaz∏y si´ w ksià˝ce. Historia Weso∏ej przedstawiona w tej publikacji koƒczy si´ na latach 50. ubieg∏ego wieku. W trakcie spotkania autor skupi∏ si´
na rozdziale, który przedstawia histori´ konspiracji
w dzielnicy w czasie II wojny. Wspomnia∏ tutaj wielu dzia∏aczy konspiracji, którzy dzia∏ali na terenie
Weso∏ej i byli z nià zwiàzani. Jak powiedzia∏,
wszystko zacz´∏o si´ od Stefana Berenta – komendanta OSP, od 1939 r. komendanta Stra˝y Obywatelskiej, a w czasie okupacji dowódcy miejscowego
oddzia∏u AK Piàtej Kompanii. W konspiracji dzia∏a∏o
wielu mieszkaƒców, którzy ze wzgl´dów oczywistych o swoim zaanga˝owaniu nie wiedzieli. Pan
Klimm przedstawi∏ struktur´ i zakres dzia∏ania Armii
Krajowej na naszym terenie, przytoczy∏ wiele nazwisk, m.in. mówi∏ o rodzinach Pok∏oƒskich, Klimmów, Choiƒskich, Rybackich, Gustowskich, Skwierczyƒskich, Âmigielskich, Palczewskich i wielu innych, których nazwiska pojawiajà si´ w ksià˝ce. Na
terenie Weso∏ej by∏ magazyn broni, kolportowano

mie, ˝e jeÊli ona sama si´ nie zmieni i nie pokocha
prawdziwie i szczerze, to jej najskrytsze marzenie
nigdy si´ nie spe∏ni. Okazuje si´, ˝e w ˝yciu pi´kne mo˝e byç dawanie, a nie tylko branie i jak mówi Bajkopisarz: „aby byç kochanym, samemu
trzeba kochaç”. G∏ówne role w przedstawieniu
zagrali: Monika Parandyk i Jan Parandyk.

„Ikona – wrota Êwiat∏a i jego
pos∏aƒców” – wystawa
W dniach 12–24 paêdziernika w naszej Bibliotece zosta∏y zaprezentowane ikony pisane r´kà
pani Anny Munch. Jak mówi sama autorka, „ikona to nie tylko pi´kny obraz czy dzie∏o sztuki. To
miejsce rzeczywistego spotkania z innym wymiarem. Oglàdajàc ikony, przebywajàc z nimi, poddajemy si´ dzia∏aniu cudownej mocy postaci na
nich przedstawionych”. Mamy nadziej´, ˝e wystawa si´ Paƒstwu spodoba∏a i choç przez chwil´, zaglàdajàc przez wrota ikony, spotkaliÊcie jej
mieszkaƒców – pos∏aƒców Êwiat∏a. Warto wspomnieç, ˝e Anna Munch jest mieszkankà Weso∏ej.
˚yczymy pani Annie wielu sukcesów i wystaw.

Listopad w Bibliotece
■

17 listopada o godz. 18.30
w Bibliotece G∏ównej przy ul. 1
Praskiego Pu∏ku 31 goÊciç b´dziemy Monik´ Rogoziƒskà – dziennikark´, podró˝niczk´, alpinistk´,
wnuczk´ profesora Juliana Krzy˝anowskiego, który podczas okupacji
niemieckiej naucza∏ polonistyki
w „podziemiu”, autork´ ksià˝ki
„Lot ko∏o Nagiej Damy”. Monika
Rogoziƒska by∏a wspó∏organizatorkà Polskiej Zimowej Wyprawy na Nanga Parabat (Nagà Dam´). Dramatyczna wyprawa sta∏a si´
poczàtkiem historii, która zawa˝y∏a na ˝yciu autorki. Sta∏a si´ tak˝e inspiracjà do napisania niezwyk∏ej ksià˝ki, odkrywajàcej nieznane karty historii Polski. Serdecznie zapraszany na spotkanie!

■

pras´ i ulotki, dzia∏a∏ wywiad. Na spotkaniu by∏a
obecna córka pana Skwierczyƒskiego, mieszkanka
Weso∏ej od 1937 roku, która zabra∏a g∏os i przywo∏a∏a kilka ze swoich wspomnieƒ z okresu II wojny
Êwiatowej. Na zakoƒczenie spotkania autor poprosi∏ o kontakt wszystkie osoby, które chcia∏yby uzupe∏niç czy mo˝e sprostowaç informacje zawarte
w ksià˝ce. Zach´camy do lektury ksià˝ki pana Klimma, która jest dost´pna w naszych zbiorach.

„Aby zmàdrza∏y ˝aby”
– przedstawienie dla dzieci
Do uczniów klas pierwszych i drugich Szko∏y
Podstawowej nr 353 na nasze zaproszenie przyby∏ Teatrzyk JaÊ. Przedstawienie, które zosta∏o zaprezentowane, to z pozoru prosta historyjka
o ma∏ej i kapryÊnej ˝abce, która chce zostaç królewnà. Jednak aby tak si´ sta∏o, musi spotkaç kogoÊ, kto ja odczaruje. Spotyka wielu kandydatów,
ale ˝aden nie jest dobry i ˝aden nie potrafi uczyniç jej szcz´Êliwà i pi´knà. Biedna ˝abcia nie rozu-

JeÊli chcecie wyruszyç w szalonà podró˝ do zupe∏nie innego
Êwiata wraz z Markiem ¸asiszem, autorem ksià˝ki „Dom Wilka”, to zapraszamy na spotkanie
29 listopada o godz. 18.30, które odb´dzie si´ w siedzibie Biblioteki G∏ównej. „Dom Wilka” to pe∏na nieoczekiwanych zwrotów akcji
powieÊç przygodowa z gatunku
fantastyki miejskiej, która powsta∏a z potrzeby podró˝y autora w g∏àb siebie. Bohater ksià˝ki ma dwanaÊcie lat i mieszka z ojcem.
Ich wzajemne relacje pe∏ne sà przemocy i wrogoÊci. Ch∏opiec ucieka w Êwiat ksià˝ek i marzeƒ. Jego azylem staje si´ zapomniane pomieszczenie
w mrocznej, blokowej piwnicy. Pewnego dnia natrafia w nim na zagadkowe drzwiczki. Otwiera je
i wczo∏guje si´ do starego tunelu...
Marek ¸asisz – podró˝nik, archeolog, wyk∏adowca i mieszkaniec Weso∏ej – wraz z nami zaprasza Paƒstwa na spotkanie!
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Listopad w OÊrodku Kultury i Filii „Pogodna”
Za oknami jesieƒ, listopadowy czas zadumy
i refleksji. W taki te˝ klimat wpisuje si´ organizowana przez nas
IV edycja Festiwalu
PieÊni
˚o∏nierskich
i Patriotycznych „Jak d∏ugo w sercach naszych”. Celem wydarzenia jest m.in. promowanie patriotyzmu poprzez Êpiew, rozbudzanie
uczuç patriotycznych, a tak˝e popularyzacja walorów artystycznych i wychowawczych pieÊni
oraz piosenek patriotycznych. W Festiwalu mogà wziàç udzia∏ indywidualni wykonawcy, zespo∏y oraz chóry z terenu województwa mazowieckiego. Odb´dzie si´ on w dwóch cz´Êciach:
5 listopada przeprowadzone zostanà przes∏uchania uczestników, a 12 listopada koncert laureatów. UroczystoÊç b´dzie uÊwietniona wyst´pem Niny Nowak, czo∏owej polskiej Êpiewaczki
wyst´pujàcej z najbardziej elitarnymi orkiestrami w Polsce i na Êwiecie, jak London Symphony
Orchestra, New York Philharmonic, Berlin Philharmonic czy Los Angeles Philharmonic. Od
2004 r. artystka wspó∏pracuje z najwybitniejszym polskim kompozytorem Krzysztofem Pendereckim. W swoim portfolio muzycznym ma
równie˝ zapisany koncert na zaproszenie prezydenta UEFA Michela Platiniego podczas wielkiej
GALI UEFA EURO 2012 oraz wyst´py podczas
uroczystoÊci kanonizacji Ojca Âwi´tego i Mszy
Êw. celebrowanej przez Papie˝a Franciszka na
placu Êw. Piotra w Watykanie.
Obie cz´Êci Festiwalu odb´dà si´ w Klubie
1. Warszawskiej Brygady Pancernej „KoÊciuszkowca” przy placu Wojska Polskiego 129. Tego
nie mo˝na przegapiç! Festiwal zosta∏ obj´ty honorowym patronatem przez Biskupa Polowego
Wojska Polskiego ks. Józefa Guzdka oraz Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Pana
Edwarda K∏osa. Patronat medialny obj´li: TVP3
Warszawa, Radio dla Ciebie, WiadomoÊci Sàsiedzkie oraz portal www.staramilosna.info.
Wspierajà nas tak˝e: Wojskowe Przedsi´biorstwo Handlowe oraz Delikatesy K&M.
Nie zabraknie równie˝ w tym miesiàcu koncertu Filharmonii Narodowej dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Tym razem b´dzie to
przedstawienie operowe w kostiumach, pt.:
„Karol Kurpiƒski – zamek na Czorsztynie”.
Melodyjne arie, wartka akcja, mi∏osna intryga,
nastrój tajemniczoÊci – wszystko to sprawi, ˝e
spektakl wart jest poznania zarówno przez starszà, jak i m∏odszà publicznoÊç. Grupy zorganizowane obowiàzujà zapisy, ale goràco zapraszamy te˝ mamy z dzieçmi 18 listopada o godz.
11.50 do OÊrodka Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21, a o godz. 10.50 do Filii „Pogodna” przy
ul. Jana Paw∏a II 25.
19 listopada w godz. 12.00–15.00 odb´dzie
si´ spotkanie Klubu Mi∏oÊników Gier Planszowych – Weso∏a Kostka, wi´c jeÊli macie ochot´ sp´dziç popo∏udnie z planszówkami, przyjdêcie do nas. Tego samego dnia warto równie˝
przyjÊç do OÊrodka Kultury na Otwarte Warszwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

taty Perkusyjne, które poprowadzi Ryszard
Rutkowski. W godz. 15.00–16.30 dzieci w wieku szkolnym poznajà tajniki zwiàzane z grà na
perkusji. Ale to nie wszystko, bo o godz. 18.00
zapraszamy na pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y ¸ukasza Sacharczuka i Katarzyny Seku∏y,
pt. „Indonezja – kraj tysiàca wysp, który ciàgle zaskakuje”. Podczas prelekcji m.in. b´dà
mieli Paƒstwo okazj´ „wejÊç” na najwy˝szy wulkan Indonezji oraz odwiedziç ma∏o popularnà,
ale pi´knà wysp´ Nusa Penida.

W tym miesiàcu odb´dzie si´ równie˝ przedostatni z cyklu pi´ciu maratonów filmowych realizowanych w ramach II edycji bud˝etu partycypacyjnego. Zapraszamy serdecznie o godz. 21.00
do Auli Gimnazjum nr 119 przy ul. Klimatycznej 1
na Andrzejkowy Maraton Filmowy.
B´dzie mo˝na obejrzeç m.in. film pt.
„Niebo w g´bie”, przedstawiajàcy prawdziwà histori´ Hortense Laborie, mistrzyni kuchni, która zostaje osobistà kucharkà
prezydenta. Jednak na
szczytach w∏adzy czeka na nià wiele pu∏apek. Jak sobie z nimi poradzi? Na to pytanie odpowiedê b´dzie mo˝na znaleêç podczas seansu.
Listopad to miesiàc, w którym po raz ostatni
odb´dà si´ spotkania ze sztukà Jerzego Nowosielskiego. B´dzie to ostatni dzwonek dla tych
wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji, aby zapoznaç si´ z twórczoÊcià malarza. Niezmiennie
spotkania poprowadzi Zofia ¸ukomska-Chojecka,
historyk sztuki, w koÊciele pw. OpatrznoÊci Bo˝ej
przy ul. Piotra Skargi 2 w sobot´ 5 listopada
o godz. 11.00 oraz 20 listopada o godz. 16.00.

Listopad w filii „Pogodna”
W listopadzie na „Pogodnej” czeka na Paƒstwa mnóstwo atrakcji.
Mi∏oÊników sztuki zapraszamy na wystaw´
prac malarskich uczestników zaj´ç w pracowni
Surreal prowadzonej przez mgr sztuki Mari´ Surawskà. Wernisa˝ wystawy pt.: „Barwy Natury” odb´dzie si´ 19 listopada o godz. 18.00.
Wystawa potrwa do 29 listopada.
W ostatnià sobot´ listopada o godz. 18.00 b´dziemy mogli ws∏uchaç si´ w soulowe dêwi´ki
w akustycznym wydaniu. „Soul... Muzyka dla duszy” to koncert Katarzyny Michalskiej z akompaniamentem Stefana Stefaniaka. ArtyÊci si´-

gn´li a˝ do korzeni muzyki soulowej, wykonujàc
utwory m.in. Arethy Franklin, Angie Stone, ubierajàc je w subtelne dêwi´ki strun gitary. W programie nie brakuje tak˝e utworów wspó∏czesnych
wokalistów, m.in. Kayah, Lianne La Havas, Igora
Herbuta i wielu innych wybitnych artystów.
Ostatnia niedziela listopada to moc atrakcji
dla dzieci. 27 listopada o godz. 16.00 odb´dzie
si´ wspania∏a Zabawa Andrzejkowa skierowana do dzieci w wieku 5–8 lat. W programie
wró˝by, taƒce i magiczne zabawy. Prowadzenie:
Urszula Kowal-Gajewska i Aleksandra Kowal-Brzozowska. Obowiàzujà zapisy i odbiór bezp∏atnych wejÊciówek. Liczba miejsc ograniczona.

Bardzo serdecznie zach´camy do zapoznania si´
z naszà ofertà sekcyjnà. Polecamy m.in. Akademi´
Malucha dla dzieci w wieku 3–5 lat, Teatr IMPRO
dla m∏odzie˝y oraz nauk´ gry na pianinie i gitarze.
Szczegó∏ów dotyczàcych wydarzeƒ szukajcie
równie˝ na naszej stronie internetowej oraz na
Facebooku:

www.domkulturywesola.net
www.facebook.com/pogodnafilia
OK Weso∏a
Materia∏y organizatorów. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.
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Harfa dla niezwykle utalentowanego Marka
rzecz o tym, jak to, co dziÊ dasz, jutro zaowocuje tysiàckrotnie
W czerwcu 2014 roku Marek Kupiec, 12-letni dziÊ muzyk z Weso∏ej, otrzyma∏ z ràk Burmistrza Dzielnicy Weso∏a nagrod´ dla najwi´kszego talentu artystycznego Szko∏y Podstawowej
nr 172. Ch∏opiec co dzieƒ pilnie szlifuje diament
swojego talentu, zresztà nie mog∏oby byç inaczej, skoro gra na harfie jest jego najwi´kszà
˝yciowà pasjà!
Marek gra na instrumencie czwarty rok.
Dêwi´k harfy us∏ysza∏ po raz pierwszy, majàc 4
lata. Od razu zakocha∏ si´ w niej i postanowi∏, ˝e
b´dzie harfistà. Nigdy nie odstàpi∏ od tego zamiaru i swà wytrwa∏oÊcià przekona∏ wszystkich,
˝e warto daç szans´ temu marzeniu (nauka gry
na harfie nie jest ∏atwa do zorganizowania
zw∏aszcza ze wzgl´du na koniecznoÊç codziennego çwiczenia na instrumencie, którego nie posiada si´ w domu).
Majàc 9 lat, Marek zaczà∏ edukacj´ w Paƒstwowej Szkole Muzycznej I stopnia nr 4 im.
K. Kurpiƒskiego w klasie harfy u Pani Profesor
Anny Sikorzak-Olek. W czasie trzech lat nauki
zrealizowa∏ program szeÊciu klas szko∏y muzycznej, by∏ laureatem wielu konkursów ogólnopolskich, a ostatnim jego osiàgni´ciem by∏o zaj´cie
I miejsca na II Mi´dzynarodowym Konkursie
– Festiwalu Harfowym Imienia Wiktorii Poltariewej we Lwowie. By∏ zapraszany do grania na
harfie na wielu koncertach, m.in.: jako solista
z Symfonicznà Orkiestrà P∏ockà, oraz na imprezach, równie˝ charytatywnych. Bra∏ udzia∏ w audycjach radiowych, m.in.: w Polskim Radio Dzieciom, grajàc na harfie i opowiadajàc o niej.
Ukoƒczy∏ szko∏´ I stopnia z celujàcym wynikiem
z instrumentu g∏ównego – harfy oraz z czerwo-

nym paskiem na Êwiadectwie szko∏y muzycznej
i ogólnokszta∏càcej. Lubi uczyç si´ bardzo trudnych utworów na harf´, jak równie˝ komponowaç w∏asne. I to wszystko w trzy lata nauki! Aktualnie jest gimnazjalistà 1 roku Paƒstwowej
Szko∏y Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego
w Warszawie i kontynuuje nauk´ u Pani Prof. Anny Sikorzak-Olek. Przygotowuje si´ do konkursów i przes∏uchaƒ, takich jak m.in.: 8th harpACademy International Harp Competition w Niemczech czy Glowing Harp na Ukrainie.
Pragnie dalej rozwijaç si´ muzycznie. Niestety
bez posiadania w∏asnej harfy koncertowej nie
ma takiej mo˝liwoÊci. W obecnej szkole jest tylko jedna sala harfowa, w której prowadzà lekcje
dwie nauczycielki, co sprawia, ˝e przez trzy dni
w tygodniu sala nie jest dost´pna do çwiczeƒ na
instrumencie. W niedziel´ szko∏a jest zamkni´ta.
Na korytarzach nie mo˝na graç na instrumentach. W zwiàzku z czym nawet mniej ambitni
uczniowie majà za ma∏o dost´pnego czasu na
çwiczenia. Oprócz tego Marek cz´sto czeka na
sal´ do çwiczeƒ 2–4 godz. Rodzice Marka nie
majà mo˝liwoÊci wypo˝yczenia harfy, bo miesi´czny koszt jest zbyt du˝y (min. 1 tys. z∏), a nagrody na konkursach rzadko kiedy sà pieni´˝ne.
Zakup zaÊ instrumentu przekracza mo˝liwoÊci
przeci´tnego obywatela. Bez harfy Marek nie
mo˝e graç ˝adnych koncertów, braç udzia∏u
w audycjach, jak równie˝ komponowaç, a to jest
przecie˝ bardzo wa˝ne dla muzyka.
Ch∏opiec ma nie tylko talent, ale te˝ ogromnà
pasj´ i wytrwa∏oÊç w dà˝eniu do celu. Jest bardzo muzykalny, posiada Êwietnà pami´ç muzycznà oraz s∏uch. Jest zdyscyplinowany, odpowie-

REKL AMA

dzialny i pracowity. Ch´tnie i ∏atwo opanowuje
nowy repertuar, a im trudniejszy, tym lepiej
i szybciej. Na scenie czuje si´ jak „ryba w wodzie”, jak to mówi: „Wtedy jestem tylko ja i harfa i nic wi´cej si´ nie liczy. Daj´ z siebie wszystko i czuj´ si´ wolny”.
Czy˝ nie wspaniale by∏oby go wesprzeç w realizacji muzycznych marzeƒ, a w przysz∏oÊci
z dumà uÊmiechnàç si´, s∏yszàc w radiu czy telewizji o Êwiatowej s∏awy harfiÊcie z Polski, majàc
ÊwiadomoÊç, ˝e w pewnym stopniu przyczyniliÊmy si´ do tego sukcesu?:-)
Najrozsàdniejsza harfa koncertowa, która ma
Êwietny dêwi´k i by∏aby przez Marka w pe∏ni
wykorzystywana, równie˝ w doros∏ym ˝yciu,
kosztuje ok. 150 tys. z∏. Dla porównania najdro˝sza harfa koncertowa, majàca fenomenalny
dêwi´k i wyglàd (jest poz∏acana), kosztuje ok.
1,2 mln z∏.
JeÊli ka˝dy z nas dorzuci coÊ od siebie, a dodatkowo zach´ci swoich znajomych i zaprzyjaênione firmy do udzia∏u w tej zbiórce, naprawd´
b´dziemy w stanie pomóc w zakupie harfy!
A gdy ju˝ zostanie zakupiona, Marek, jego rodzice i prof. Anna Sikorzak-Olek obiecujà zorganizowaç koncert podzi´kowania dla darczyƒców. Na
koniec chcemy zacytowaç Panià profesor: „B´d´
wdzi´czna za wsparcie proÊby Marka i jego rodziców o mo˝liwoÊç posiadania w∏asnej harfy.
Z pewnoÊcià wykorzysta∏by ten dar do granic
mo˝liwoÊci, bo kocha graç na harfie. Jeszcze nie
mia∏am takiego ucznia. Pomog´ w zorganizowaniu wielkiego koncertu dla darczyƒców, a wtedy
zobaczycie i us∏yszycie samo dobro i pi´kno, którego udzia∏em b´dziecie”.
O Marku i jego dotychczasowych muzycznych
sukcesach (imponujàca lista) wi´cej dowiecie si´
tutaj: http://harfista.com.pl i tu: https://
www.facebook.com/marek.harfista/, znajdziecie tam te˝ nagrania (uwaga – oczarowujà :-) ).
Zbiórka pieni´dzy na zakup harfy prowadzona
jest przez Fundacj´ Studenckà M∏odzi M∏odym,
pod adresem: http://fsmm.pl/7149/wspomoz_
mlodego_harfiste
Goràco zach´camy do wsparcia tej akcji!
BK/HK
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T´sknota

Strach na dwa sposoby
Poniewa˝ tekst ten pisz´ 31 paêdziernika, kiedy w Stanach
Zjednoczonych Êwi´tuje si´ Halloween, nie sposób nie wprowadziç do tekstu nieco przera˝ajàcego klimatu. Stàd dla Was
dwie propozycje na wieczory, kiedy chcielibyÊcie si´ chocia˝ nieco przestraszyç.

Dr˝y dusza twoja, jak çwierci czasu,
gdy niç po∏àczeƒ zerwana trwogà,
jàdro ciemnoÊci rozjaÊnia myÊli,
wszystko za sobà, czy te˝ przed tobà?
Szeregi zas∏on nietkni´te Êwitem,
na wietrze chybià sploty milczenia,
dzwony przesz∏oÊci cichnà od nowa,
oddech - zatracà Êluzem okrzela.
Okowy lodu w tandemie ognia,
by jasne wrota pohaƒbiç piek∏em,
obrazy cisnà wyzute s∏owa,
w sobie ju˝ jesteÊ zbola∏ym m´˝em.

„Stranger Things”, dost´pny na platformie Netflix. Twórcy: bracia Duffer

„Black Mirror”, dost´pny na platformie
Netflix. Twórca: Charlie Booker

Kiedy serial ujrza∏ Êwiat∏o dzienne w tym roku, z miejsca sta∏ si´ kultowy. Twórcy doskonale
wyczuli nostalgi´ spo∏eczeƒstwa za latami 80.,
kiedy muzyka by∏a kiczowata (chocia˝ nie ca∏a),
a filmy mia∏y jedyny w swoim rodzaju klimat.
Oryginalny soundtrack serialu brzmi jak stworzony w∏aÊnie wtedy, a na∏o˝one filtry i wykorzystane motywy idealnie przenoszà nas 30 lat
wstecz. Cz´Êç widzów stwierdzi∏a jednak, ˝e poza podró˝à w czasie serial nie oferuje wiele wi´cej. Nie jestem jednym z nich. Historia zaginionego nastolatka, którego poszukujà niezale˝nie
matka, policja i jego przyjaciele, wciàga. Jest
wartko i momentami zabawnie napisana, mimo
wykorzystania znanych toposów potrafi zaskoczyç i przede wszystkim przyjemnie si´ jà oglàda. Aktorzy sà dobrani perfekcyjnie, a ten kto
nie zakocha∏ si´ w grupce dzieciaków na rowerach, którym towarzyszy zmutowana dziewczynka, ten nie znajdzie u mnie zrozumienia.
Science fiction, horror i filmy o nastolatkach
przenikajà si´, tworzàc spójnà ca∏oÊç, której,
mo˝na odnieÊç wra˝enie, po prostu brakowa∏o
na rynku. Dodatkowo jak mam nie uwielbiaç serialu, który da∏ nam takà superbohaterk´ jak
Eleven? Girl power!

Charlie Booker oferuje nam zupe∏nie inny, du˝o
bardziej realny rodzaj strachu. Ka˝dy odcinek
„Black Mirror” (które wzi´∏o swojà nazw´ od czarnych ekranów urzàdzeƒ elektronicznych, w których mo˝emy si´ przejrzeç jak w lustrze) opowiada innà histori´, sà te˝ osadzone w ró˝nych czasach, wi´kszoÊç jednak dotyczy bli˝szej bàdê
dalszej przysz∏oÊci. Ju˝ pierwszy odcinek uderza
nas jak obuchem w g∏ow´ – premier Wielkiej Brytanii zostaje w nim postawiony przed nietypowym
zadaniem. Aby uratowaç porwanà ksi´˝niczk´,
musi uprawiaç seks ze Êwinià, co ma pokazaç telewizja. Booker w swoim serialu g∏ównie krytykuje
zdobycze technologii, co widaç w kolejnych odcinkach. Rozprawia si´ z takimi tematami jak obsesja
na punkcie mediów spo∏ecznoÊciowych, transhumanizm, mo˝liwoÊç technologicznej nieÊmiertelnoÊci, cyberprzemoc czy te˝ wirtualna rzeczywistoÊç. JeÊli chcecie klasycznego horroru, to polecam odcinek drugi najnowszego sezonu serialu,
gdzie g∏ówny bohater testuje gr´-horror, w którà
mo˝na graç w technologii augumented reality
(wirtualna rzeczywistoÊç nak∏adana na prawdziwà). Jednak prawdziwie przera˝ajàce sà odcinki,
które pokazujà, jak bardzo mo˝emy si´ „odcz∏o-

Pok∏ady racji wiàzane w p´ki,
których dobywasz tupajàc sk∏adnie,
gdy dzieƒ poczwarzy w noc zagubienia,
w amok przekory zapadasz nagle.
Godzàc si´ z ˝yciem zaciàgasz d∏ugi,
twej niepami´ci sk∏onnej do ˝alu,
pryzmat wspomnienia rozszczepia wàtki,
by znów t´sknoty nabra∏y cwa∏u.
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
www.tomaszwitkowskipoezja.pl

wieczyç” przez technologi´ – i tu prym wiedzie
specjalny, wyd∏u˝ony odcinek Êwiàteczny. Zdradzanie jakiegokolwiek elementu jego fabu∏y ju˝
by∏oby powiedzeniem za wiele. Ca∏e „Black Mirror” to po prostu pozycja obowiàzkowa – nie tylko dla fanów science fiction. Dla wszystkich, którzy
lubià byç trzymani w napi´ciu, zaskakiwani
i przede wszystkim nie bojà si´ gorzkiej konfrontacji z tym, jak nied∏ugo mo˝e wyglàdaç nasz Êwiat.
Chocia˝ ostatni sezon jest nieco gorszy ni˝ poprzednie (przede wszystkim przez zbyt du˝y optymizm), to nadal jest to poziom wart oglàdania.
Martyna Nowosielska-Krassowska
martyna.nowo@gmail.com
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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.

603-373-968

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

tel. 694-747-213

NOW Y DOM
• WA RSZ AWA WAW E R •

588.000 zł

tel. 504-102-544
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„Dostojny wiek” sp´dzany w Weso∏ej
Weso∏a – to pi´kna dzielnica, w której mamy
zaszczyt sp´dzaç ten „dostojny wiek” na dzia∏alnoÊci charytatywnej, spo∏ecznej, osobistych
upodobaniach, rodzinnych, osiedlowych, troszczàc si´ o estetyk´ naszego otoczenia, nasz osobisty rozwój intelektualny i zdrowie.
Oprócz wymienionych dzia∏aƒ mamy wielkie
zapotrzebowanie na ˝ycie kulturalne, umo˝liwiajàce poznawanie si´, dialog, tak˝e mi´dzypokoleniowy, wspólne spotkania, a wi´c popraw´ jakoÊci ˝ycia i pe∏nà aktywizacj´ w nim.
Paêdziernik jest szczególnym czasem na realizacj´ tych zapotrzebowaƒ w zwiàzku z obchodami Dnia Seniora.
Dzi´ki takim osobom jak Pani Prezes dzielnicowego PKPS w Weso∏ej Helena Kaêmierczak,
dzia∏aczka w Warszawskiej Radzie Seniorów –
reprezentujàca sto∏ecznych seniorów w roli inicjatywnej, opiniotwórczej i doradczej – wiele si´
zmienia, urozmaicana jest nasza codziennoÊç. Z jej to inicjatywy i przy
wspó∏udziale Pana Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a Edwarda K∏osa i Naczelnika Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych Pana Piotra
Zieliƒskiego – którym zawdzi´czamy
sponsorowanie – paêdziernik obdarzy∏
seniorów w Weso∏ej pe∏nym zaspokojeniem potrzeb kulturalnych.
W dniu 6 paêdziernika 2016 r. dzi´ki
wymienionym osobom zosta∏ zorganizowany wyjazd do Teatru Wielkiego
– Opery Narodowej na spektakl Polskiego Baletu Narodowego – balet Ludwiga
Minkusa pt. „Bajadera”. Wygodny dojazd pod
Teatr, sponsorowane bilety – zmobilizowa∏y
wi´kszoÊç ch´tnych seniorów.
Widowisko w Sali Moniuszki dostarczy∏o nam
wiele wra˝eƒ emocjonalnych, wzruszeƒ. Przepi´kna sceneria kolorystyczna poszczególnych
scen, uk∏ady choreograficzne artystów baletowych, wystrój, wspania∏a muzyka, oÊwietlenie,
wprowadzi∏y nas w Êwiat marzeƒ i poezji...
W ho∏dzie polskim artystom baletu ods∏oni´ta
zosta∏a w Warszawie przy ul. Moliera „Pi´kna
rzeêba” w dniu 08.10.2016 r. dzi´ki ludziom dobrej woli i ich szacunkowi do sztuki taƒca.
Dalszym ciàgiem uroczystoÊci w zwiàzku
z Dniem Seniora by∏o spotkanie seniorów ró˝nych profesji w Domu Kultury w Weso∏ej, dzi´ki
wielkim staraniom Pani Prezes PKPS i dzi´ki
uprzejmoÊci i goÊcinnoÊci Dyrektora tego˝ Domu
Pana Edwarda Kalisza – w dn. 08.10.2016 r.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goÊcie: Pan
Burmistrz z Urz´du Dzielnicy Weso∏a, który zawsze uczestniczy w uroczystoÊciach, spotkaniach
integracyjnych wszystkich emerytów, s∏u˝àc im
radà, pomocà, niejednokrotnie opiekà. Byli równie˝: Naczelnik Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych
Urz´du Miasta, Dyrektor OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Pani Alicja Pasztor oraz artyÊci scen warszawskich: Ewelina Haƒska i Micha∏ Muskat –
ponadto: sala seniorów wype∏niona po brzegi.
Po powitaniu wszystkich przez Panià Prezes
Helen´ Kaêmierczak i z∏o˝eniu ˝yczeƒ seniorom
zabra∏ g∏os Pan Burmistrz. Przemówienie Pana
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Burmistrza by∏o tak cenne, wymowne, wzruszajàce, ˝e pozwol´ sobie przytoczyç ca∏y tekst:
Szanowni Paƒstwo, Drodzy Seniorzy
Z okazji Dnia Seniora pragn´ z ogromnym szacunkiem pochyliç g∏ow´ przed pokoleniem najstarszych mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a. To
szczególny moment, który pozwala doceniç i podkreÊliç potencja∏ doÊwiadczenia, wartoÊci i wiedzy,
z których mogà czerpaç m∏odsze pokolenia. To Seniorzy sà bowiem êród∏em ˝yciowej màdroÊci,
której nabywa si´ w∏aÊnie z up∏ywem lat. Dzi´kujàc za wszelkie trudy i owoce minionych lat, które
by∏y skarbnicà doÊwiadczeƒ dla m∏odszych pokoleƒ, ˝ycz´ aby ka˝dy nadchodzàcy dzieƒ by∏ kolejnym wspania∏ym dniem w ˝yciu i aby zawsze otaczali Paƒstwa ˝yczliwi i kochajàcy ludzie.
W dniu Waszego Êwi´ta w imieniu w∏asnym
oraz Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a ˝ycz´ Wam d∏ugich lat ˝ycia w dobrym zdrowiu, pe∏nych rado-

snego ciep∏a, pogody ducha, a ka˝dy dzieƒ niech
dostarcza Paƒstwu wiele radoÊci i uÊmiechu na
twarzy. Znany amerykaƒski polityk Benjamin
Franklin powiedzia∏, ˝e „Nie starzeje si´ ten, kto
nie ma na to czasu”. Wszystkim Paƒstwu ˝ycz´
zatem braku czasu...
Edward K∏os
Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
Pan Burmistrz z∏o˝y∏ równie˝ na r´ce Pani Prezes pi´kny bukiet kwiatów, podzi´kowanie za
dotychczasowà wielkà prac´ i ˝yczenie nieustajàcej dalszej si∏y do wykonywania tak cennej misji w Êrodowisku seniorów i nie tylko. Wyrazi∏
równie˝ zapewnienie o budowie domu dziennego pobytu seniora w Weso∏ej.
Nast´pnie ˝yczenia wszystkim i podzi´kowanie za wspó∏prac´ z∏o˝y∏a Pani Dyrektor OPS Alicja Pasztor: ˝yczàc, aby m∏odoÊç seniorów trwa∏a jak najd∏u˝ej, wr´czy∏a kwiaty. Zaprosi∏a te˝ na
bal seniora w dniu 20 paêdziernika w budynku
Stra˝y Po˝arnej.
Nast´pnie delegacja uczniów Gimnazjum nr
120 w Warszawie z∏o˝y∏a na r´ce Pani Prezes
przepi´kne kwiaty, ˝yczenia oraz podzi´kowanie
seniorom za w∏àczenie jej do wspó∏pracy mi´dzypokoleniowej. Pozwol´ sobie przytoczyç te
mobilizujàce, donios∏e, pi´kne ˝yczenia:
Z okazji Dnia Seniora
˝yczymy Paƒstwu wiary w sercu i Êwiat∏a
w mroku, abyÊcie jednym krokiem mijali przeszkody, byÊcie czuli si´ silni i wiecznie m∏odzi.

Dzi´kujemy z ca∏ego serca za mi∏oÊç, dobroç
i zaufanie.
Dzi´kujemy za wiar´ – w nasze mo˝liwoÊci
i marzenia.
Potrzebne sà nam wzorce i Wy, drodzy Seniorzy, jesteÊcie takimi wzorcami.
Uczniowie Gimnazjum nr 120 w Warszawie
W drugiej cz´Êci uroczystoÊci odby∏ si´ wspania∏y koncert, w którym wystàpili: Ewelina Haƒska – sopran i Micha∏ Muskat – konferansjer, piosenkarz. W czasie koncertu us∏yszeliÊmy wiele
pi´knych utworów, nagrodzonych przez s∏uchajàcych g∏oÊnymi, d∏ugimi brawami i podzi´kowaniem w imieniu wszystkich przez Panià Prezes
oraz wr´czeniem kwiatów.
Wykonane utwory – to nasze wspomnienia
m∏odoÊci, mi´dzy innymi: Jeden szcz´Êcia ∏ut, Motyle sà wolne, W ogródku szalona muzyka, Graj
Cyganie, Memory, Pójd´ do Ciebie w taki deszcz,
Evita, New York, To Êwit, to zmrok i inne...
Po cz´Êci artystycznej, ˝yczeniach i gratulacjach zostali wyró˝nieni seniorzy, którzy
zas∏u˝yli si´ d∏ugoletnià, bardzo oddanà,
z wielkim zaanga˝owaniem i poÊwi´ceniem
pracà w Klubie Seniora. Oprócz podzi´kowania od Pani Prezes otrzymali równie˝
kwiaty, a byli to: Anna ¸uczaj, Janina Ornoch, Mariana Niska, Wiktoria Czerwonka.
Zakoƒczeniem tego pi´knego Dnia Seniora by∏o dalsze spotkanie przy herbacie,
kawie, napojach, smakowitych ciastach
i owocach. Estetyka przygotowania tak
goÊcinnego, eleganckiego sto∏u by∏a dzie∏em kol. seniorek, które zawsze ch´tnie
biorà udzia∏ w pracy w ró˝nych akcjach i okazjach
klubu. Na ka˝de has∏o niesienia pomocy dla dobra szerszej spo∏ecznoÊci by∏y i sà gotowe: Stanis∏awa Nowikow, Teresa Kupisz, Anna Po∏czyƒska,
Janina Ornoch, Zdzis∏awa Popowska, Narcyza Orlikowska, Honorata Boguszewska i inne...
Pani Prezes Helena Kaêmierczak podzi´kowa∏a
wszystkim za udzia∏ w tej uroczystoÊci, pomoc
w organizacji.
My, seniorzy, równie˝ serdecznie dzi´kujemy
Pani Prezes, Panu Burmistrzowi, Panu Naczelnikowi za inicjatyw´ tej uroczystoÊci, pami´ç i prac´, jakà wk∏adacie w t´ grup´ spo∏ecznoÊci weso∏owskiej, poÊwi´cajàc swój czas i dobre ch´ci.
Wam, Drogie Kol. Seniorki, dzi´kujemy za prac´, trud, wysi∏ek, jaki w∏o˝y∏yÊcie w przygotowanie. Aby takich dni w naszym ˝yciu by∏o jak najwi´cej, a ka˝dy dzieƒ niech dostarcza wiele radoÊci i uÊmiechu na twarzy. Niech przyÊwieca
nam has∏o: „Cz∏owiek jest wart tyle, ile dobrego
zrobi∏ dla innych”.
opracowa∏a Krystyna Bilbin
cz∏onek Sekcji ZNP w Weso∏ej
PS. W dniu 16.10.2016 r. w koÊciele parafialnym
pw. OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej zosta∏a odprawiona w intencji seniorów Msza Êw., po której
ks. Proboszcz z∏o˝y∏ wszystkim seniorom najlepsze ˝yczenia: ˝yczàc du˝o zdrowia, pogody ducha, wiele si∏ do pokonywania codziennych trudnoÊci i nieustannego b∏ogos∏awieƒstwa Bo˝ego.
Nr 185 / Listopad 2016
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Kàcik seniora
U seniorów dzieje si´...
■ 8 paêdziernika w Klubie KoÊciuszkowca odby∏a si´ uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 UTW
Weso∏a.
UroczystoÊç
otworzy∏a wiceprezes
Maryla Surawska. Inauguracj´ zaszczycili goÊcie: burmistrz dzielnicy Edward K∏os, dyrektor OPS Alicja Pasztor, dyrektor Zespo∏u Szkó∏ w Zielonej Katarzyna Paroƒ-Bry∏a,
dyrektor OÊrodka Kultury Edward Kalisz.
Na scenie zaprezentowa∏ si´ oÊmioosobowy
Zarzàd UTW, który przedstawi∏am w lipcowym numerze gazety. Wr´czone zosta∏y dyplomy honorowym cz∏onkom UTW w osobach: Edward K∏os, Danuta Mirosz, Iwona
Passini. Âwie˝o upieczeni studenci otrzymali legitymacje z ràk nowej wiceprezes
Ewy Fiedorowicz. Bogata oferta zaj´ç, spotkaƒ, wyk∏adów, wycieczek wyciàga z domów coraz wi´kszà liczb´ seniorów (jest
nas ponad 200). W cz´Êci artystycznej us∏yszeliÊmy znakomite Trio Klezmerskie, które
zaprezentowa∏o muzyk´ i pieÊni ba∏kaƒskie

i ˝ydowskie. Jak zwykle przy ma∏ym co nieco snuliÊmy plany towarzyskie. Wszystkie
aktualne informacje znajdujà si´ na naszej
stronie www.utw-wesola.org.
Ju˝ w paêdzierniku byliÊmy w Teatrze Powszechnym na sztuce „Ksi´gi Jakubowe”
i rozpocz´liÊmy sezon „Ostrych Dy˝urów
Poetyckich” w Teatrze Narodowym.

■

Wzi´liÊmy udzia∏ w jednodniowej wycieczce
do Lublina i Na∏´czowa pod opiekà ulubionego przewodnika Piotra Kociszewskiego.

■ 15 paêdziernika na terenie ogródków
dzia∏kowych „Zach´ta” na Placu Wojska
Polskiego odby∏o si´ niezwyk∏e spotkanie.
Janina Trzaskoma, mieszkanka osiedla,
zorganizowa∏a integracyjne spotkanie
u˝ytkowników dzia∏ek w Alei
Fio∏kowej. Ârodki na ten cel
pozyska∏a z Rzàdowego Programu na rzecz AktywnoÊci
Spo∏ecznej Osób Starszych
(60+) na lata 2014–2020. Zakupi∏a ziemi´ oraz donice,
które nieodp∏atnie dostarczy∏a firma „¸apiƒscy”. Fio∏ki z w∏asnego ogródka przekaza∏a Prezes Towarzystwa
Opieki nad Zwierz´tami
w Sulejówku, zaÊ s∏odkoÊci
zapewni∏a Cukiernia Murawski. Nie zabrak∏o te˝ cz∏onków Zarzàdu
Ogrodu Dzia∏kowego w osobach Lidii
Mierzejewskiej i Beaty Zawistowskiej.
Przy dêwi´kach muzyki pieczono kie∏baski
i sadzono fio∏ki. Zarzàd zaplanowa∏ kolejne akcje. Przywitanie Wiosny odb´dzie si´
w Alei Ró˝anej, a Dzieƒ Dziecka w Alei
Fio∏kowej, gdzie znajduje si´ d∏ugi, betonowy mur, doskonale nadajàcy si´ do dzieci´cych malowide∏.

■

Gra˝yna Weber
fot. J. Jagielski
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Weso∏owska Rada Seniorów
Dzia∏amy od 22 stycznia 2016 roku na podstawie uchwa∏y nr 206/2016 Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy w sprawie powo∏ania cz∏onków
Rady Seniorów Dzielnicy Weso∏a. W sk∏ad Rady
wchodzi 8 osób. Wszyscy w wieku 60+, bo taki
jest warunek, by byç cz∏onkiem Rady Seniorów.
Weso∏owskà Rad´ tworzy 5 paƒ i 3 panów. Panie
to Izabella Ruli, Helena Kaêmierczak, Barbara GawryÊ-Bogdaƒska, Bo˝ena Borys i Ewa Pietraszewska.
Panowie: Roman Kalupa, Mieczys∏aw O∏dziej i Eugeniusz Gorczyca. Razem mamy prawie 600 lat, ale
pomimo powa˝nego wieku mamy wiele ch´ci, by
poprawiç jakoÊç ˝ycia seniorów w naszej dzielnicy.
Sà wÊród nas ludzie ró˝nych zawodów – nauczyciele, lingwiÊci, in˝ynierowie, prawnicy i spo∏ecznicy. To praca spo∏eczna nas ∏àczy. Nie otrzymujemy
wynagrodzenia, nie dysponujemy ˝adnymi pieni´dzmi. JesteÊmy cia∏em doradczym w sprawach
senioralnych. Mamy za sobà 8 sesji, na których
podj´liÊmy ro˝ne dzia∏ania. Kadencja Rady trwa 3
lata. Przed nami jeszcze sporo czasu, ale za nami
ju˝ troch´ doÊwiadczeƒ. W Warszawie dzia∏a 14
rad seniorów, 4 dzielnice jeszcze rad nie utworzy∏y.
Rady dzielnicowe wchodzà w sk∏ad Warszawskiej
Rady Seniorów. Przedstawicielkà weso∏owskiej rady do WRS jest pani Helena Kaêmierczak.
Wspólnie z Warszawskà Radà Seniorów, której
przewodniczy pani Anna Nehrebecka, przystàpiliÊmy do projektu na Miejsca Przyjazne Seniorom.
Z naszej dzielnicy wp∏yn´∏o na ten konkurs 7 zg∏oszeƒ. Konkurs jest w trakcie realizacji. Powo∏ana
przez WRS komisja jest w trakcie oceniania tych

miejsc i spe∏niania przez nie warunków regulaminowych. Na to wyró˝nienie trzeba by∏o zas∏u˝yç swoim dzia∏aniem na rzecz seniorów. Potem kapitu∏a
ustanowiona przez WRS przystàpi do wy∏onienia
najlepszych. W pierwszym kwartale 2017 roku zostanà uroczyÊcie przyznane tytu∏y Miejsc Przyjaznych Seniorom. To ju˝ druga edycja tego konkursu.
Weso∏a bierze w nim udzia∏ pierwszy raz. Z ca∏ej
Warszawy wp∏yn´∏o przesz∏o 40 wniosków, w tym
7 z naszej dzielnicy. Z radoÊcià poinformujemy, kto
z Weso∏ej otrzyma∏ to zaszczytne wyró˝nienie.
PoznaliÊmy projekt budowy Domu Dziennego
Pobytu, który ma powstaç w Weso∏ej w 2018 roku, obok OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej. Dzi´ki
opracowanej przez naszà Rad´ ankiecie „Portret
seniorów dzielnicy Weso∏a” wiemy, ˝e Paƒstwo sà
zainteresowani tym Domem. Z ankiety wynika
te˝, ˝e brak nam w Weso∏ej rehabilitacji. Monitorujemy t´ spraw´ i mamy nadziej´, ˝e uda si´ to
poprawiç. WystàpiliÊmy do Zarzàdu Dzielnicy
w sprawie op∏at za Êmieci, które w przypadku jednoosobowych gospodarstw sà wysokie. Zg∏osiliÊmy miejsca, gdzie brak pasów na jezdni utrudnia
seniorom bezpieczne przejÊcie przez ulic´.
Podnosimy swoje kwalifikacje, bioràc udzia∏
w ro˝nych warsztatach i konferencjach. Nasi
przedstawiciele byli w Sejmie, w Jachrance, w Górze Kalwarii i na ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „´”, a tak˝e na szkoleniach organizowanych
przez Fundacj´ Zaczyn. Wspó∏pracujemy z OPS,
który jest otwarty na potrzeby seniorów i sporo

robi w tej dziedzinie. Jest autorem ciekawych
i cieszàcych si´ powodzeniem imprez dla seniorów: Seniorzy Majà Talent. Piknik pod Sosnami,
Spotkanie z kardiologiem, Bal Seniora. Na tym
ostatnim bawi∏o si´ w radosnej atmosferze wielu
seniorów z naszej dzielnicy. Propagujemy tzw. Kopert´ ˚ycia, o której wi´cej przeczytacie Paƒstwo
w materiale OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w nast´pnym numerze WS. W dzielnicy jest sporo ofert
dla seniorów. Te zaj´cia sà organizowane przez
ró˝ne instytucje. My tylko o nich informujemy.
8 listopada ruszajà bezp∏atne warsztaty mi´dzypokoleniowe poÊwi´cone kulturze Andaluzji. Zaj´cia b´dà we wtorki w godz. 16.30–18.00
w Gimnazjum 119 w Starej Mi∏oÊnie. W czwartki
w budynku OPS dzia∏a Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora. To bezp∏atne porady dla osób, które
chcà lepiej poznaç obs∏ug´ telefonu komórkowego, komputera, tabletu czy aparatu cyfrowego.
Zg∏oszenia przyjmuje sekretariat OPS.
W OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” przy
ul. Jana Pawla II 25 od 27 paêdziernika b´dzie realizowany (tak˝e bezp∏atnie) projekt pt. „Co nas
∏àczy”. Dotyczy on dialogu mi´dzypokoleniowego seniorów i m∏odych. Na te warsztaty zaproszeni sà seniorzy 60+ i m∏odzie˝ 14–17 lat. Wi´cej inf. pod nr. tel. 506 388 055 udzieli pani Karolina Jurga. Dzia∏a te˝ Uniwersytet Trzeciego
Wieku z bogatà ofertà, dzia∏ajà Kluby Seniora.
Wszystko to pokazuje nam, ˝e staroÊç mo˝emy sp´dziç atrakcyjnie, jeÊli tylko zainteresujemy
si´ proponowanà ofertà i z niej skorzystamy.
Najwa˝niejsze to CHCIEå!!
Bo˝ena Borys
przewodniczàca Dzielnicowej Rady Seniorów

specjaliÊci od bezpieczeƒstwa
wykonujàcy tzw. testy penetracyjne systemów i sieci, sprawdzajàcy ich podatnoÊci, wyszukujàcy luki w ich
bezpieczeƒstwie. Cz´sto dzia∏ajà non-profit, g∏oÊno artyku∏ujàc problemy zwiàzane z bezpieczeƒstwem lub chcàc edukowaç potencjalne ofiary, by
te odpowiednio zabezpiecza∏y swoje systemy.
Ró˝nic w umiej´tnoÊciach poszczególnych grup hakerów na pierwszy rzut
oka nie widaç. Ró˝nica tak na dobrà
spraw´ jest w sferze etyki i podejÊciu do
sztuki samego hakerstwa. A przejÊcie
na ciemnà stron´ mocy mo˝e byç niebezpieczne, o czym przekona∏ si´ za naszà po∏udniowà granicà pewien 29-letni Rosjanin. Yevgeniy N. zosta∏ zatrzymany przez FBI we wspó∏pracy z czeskà
policjà w Pradze, 5 paêdziernika. Podejrzany jest o wykradzenie danych osobowych z portalu spo∏ecznoÊciowego
LinkedIn, przeprowadzanie ataków na systemy
USA i partii demokratycznej Hillary Clinton.

Wcià˝ haker czy ju˝ cyberprzest´pca?
Wi´kszoÊç ludzi sàdzi, ˝e hakerzy posiadajà
nadzwyczajne umiej´tnoÊci, które pozwalajà im
prze∏amywaç systemy komputerowe, wynajdywaç w nich cenne i poufne informacje. W rzeczywistoÊci dobry haker to osoba, która przede
wszystkim rozumie, jak dzia∏a system
komputerowy, i wie, jakich narz´dzi
u˝yç, by wykorzystaç s∏aboÊci systemu
i obejÊç jego zabezpieczenia. W poni˝szym artykule chcemy wprowadziç Was
do Êwiata hakerów oraz przybli˝yç terminologi´ stosowanà w bezpieczeƒstwie
komputerowym. Jaka jest zatem ró˝nica
pomi´dzy hakerem a cyberprzest´pcà?
Hakerzy mogà byç podzieleni na trzy
grupy: tzw. bia∏e, szare i czarne kapelusze. Bia∏e kapelusze to dobrzy hakerzy,
zazwyczaj administratorzy systemów zabezpieczeƒ, wykorzystujàcy swoje umiej´tnoÊci
i wiedz´ do celów obronnych. To specjaliÊci od
bezpieczeƒstwa, posiadajàcy wiedz´ nt. technik
ofensywnych do prze∏amywania zabezpieczeƒ,
korzystajàcy zeƒ, by znaleêç s∏abe punkty w systemie i zaproponowaç rozwiàzania zabezpieczajàce wykryte luki. Czarne kapelusze to êli cyberprzest´pcy, dzia∏ajàcy wy∏àcznie ofensywnie, wykorzystujàcy swà wiedz´ do celów nielegalnych,
szkodliwych. Prze∏amujà zabezpieczenia syste-
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mów komputerowych po to, by czerpaç z tego
korzyÊci majàtkowe lub by wyrzàdziç jak najwi´ksze szkody. Nigdy nie proponujà Êrodków
zaradczych, bo te skutkowa∏yby utratà przychodów z ich nielegalnych dzia∏aƒ. Szare kapelusze

to ci, którzy dzia∏ajà zarówno ofensywnie, jak
i defensywnie w zale˝noÊci od sytuacji. Bywa, ˝e
szarym kapeluszem stajà si´ cyberprzest´pcy,
którzy w pewnym momencie swojej „kariery hakerskiej” wybierajà jaÊniejszà stron´ mocy i postanawiajà dzia∏aç w obronie danego systemu.
W Êrodowisku funkcjonuje te˝ termin tzw. etycznego hakera. KtoÊ zapewne teraz zapyta: „hola,
hola, prze∏amywanie zabezpieczeƒ mo˝e byç
etyczne?”. OczywiÊcie, etyczni hakerzy to równie˝

Adrian Pupek, Aleksander Zawada
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl
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KOMPUTERY

Sprzeda˝ - Skup - Naprawa
ul. Wspólna 39A,
Warszawa-Wesoła
Czynne:
pon.-pt. 9:00-18:00
sob. 10:00-14:00

tel. 502-923-453

22-292-37-53

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.
● Instalacja i konﬁguracja oprogramowania.
Serwis komputerowy na miejscu:
● Naprawa, modernizacja PC, notebooków.
● Usuwanie wirusów, awarii, problemów IT.
● Odzyskiwanie i archiwizacja danych.
● Reinstalacja i aktualizacja oprogramowania.

US¸UGI KSERO : KOLOR, A 4 , A 3

www.wiadomoscisasiedzkie.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
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Uczeƒ podwójnie wyjàtkowy
Europejski Tydzieƒ ÂwiadomoÊci Dysleksji w Bu∏haku
Dysleksja to specyficzne trudnoÊci w czytaniu
i pisaniu u dzieci o prawid∏owym rozwoju umys∏owym. Nie zale˝à wi´c one od poziomu inteligencji dziecka. Wielu s∏awnych ludzi, jak Edison,
Einstein czy Picasso, by∏o dyslektykami, a „ich
geniusz nie istnia∏ pomimo dysleksji a tylko dlatego, ˝e byli dyslektykami”. Dysleksja nie jest te˝
wynikiem lenistwa czy z∏ej woli dziecka. Przyczynà tego typu zaburzeƒ mogà byç mikrouszkodzenia tych cz´Êci kory mózgowej, które sà odpowiedzialne za rozpoznawanie s∏yszanych g∏osek,
widzianych liter, ∏àczenia ich w wyrazy. Dzieci
z dysleksjà stanowià 10–15% populacji.
Dziecko z dysleksjà mo˝e mieç trudnoÊci nie tylko z j´zykiem polskim, ale równie˝ w opanowaniu
j´zyka obcego, z zapami´tywaniem dat, wydarzeƒ, nazwisk, poj´ç, a tak˝e z orientacjà na mapie
i w terenie. Bardzo wa˝ne jest, aby jak najwczeÊniej zdiagnozowaç problem i w∏aÊciwie pracowaç
z dzieckiem, tak aby minimalizowaç trudnoÊci. Jest
to wa˝ne nie tylko ze wzgl´du na samà nauk´.
Dziecko z dysleksjà prze˝ywa niepowodzenia
w nauce, a wynikiem tego mo˝e byç brak wiary
w siebie czy brak motywacji do nauki. Objawy sugerujàce dysleksj´ mo˝na wykryç ju˝ u przedszkolaków, jednak rzetelnà diagnoz´ mo˝na postawiç
dopiero po 10 roku ˝ycia. Je˝eli dziecko skoƒczy
III klas´ szko∏y podstawowej i nadal utrzymujà si´

u niego objawy dysleksji, uczeƒ powinien zostaç
skierowany na specjalistyczne badania do poradni
pedagogiczno-psychologicznej.
Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12 od kilku lat
posiada certyfikat „Szko∏y przyjaznej uczniom
z dysleksjà” i nieprzerwanie uczy si´ i doskonali
w pracy z dzieçmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W tym roku postanowiliÊmy przy∏àczyç
si´ do obchodów Europejskiego Tygodnia ÂwiadomoÊci Dysleksji i w dniach od 3 do 9 paêdziernika
zorganizowaç na terenie szko∏y ró˝nego rodzaju
zaj´cia, które przybli˝y∏yby dzieciom i rodzicom, na
czym polega problem dysleksji. Tegoroczna akcja
przyj´∏a has∏o: „Uczeƒ podwójnie wyjàtkowy”, zatem szkolni organizatorzy postawili na prezentowanie uczniowskich talentów. Dziecko Êwiadome
swoich mocnych stron i odpowiednio wzmacniane
jest sobie w stanie poradziç nawet z dysleksjà.
W klasach m∏odszych odby∏y si´ spotkania
z ksià˝kà. Dzieci mog∏y pos∏uchaç bajek terapeutycznych. Konkurs „Ortograficzny zwierzak” przeprowadzony w klasach 1-3 polega∏ na zilustrowaniu nazw zwierzàt zawierajàcych trudnoÊç ortograficznà tak, aby uatrakcyjniç ich zapami´tywanie.
W tym czasie uczniowie klas 4-6 zmierzyli si´ z pisaniem dyktanda na czas. Nie zabrak∏o te˝ konkursów literackich i plastycznych. Du˝à frajd´ sprawi∏o
uczniom wymyÊlanie wierszyków z trudnymi wyra-

Âlubowanie pierwszaków w SP 174
Dnia 14 paêdziernika 2016 r. uczniowie klasy
pierwszej Szko∏y Podstawowej z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 174 im. Tadeusza KoÊciuszki oficjalnie zostali przyj´ci do grona spo∏ecznoÊci
uczniowskiej. W uroczystoÊci Êlubowania uczestniczyli rodzice, dziadkowie, nauczyciele i uczniowie naszej szko∏y. PierwszoklasiÊci wspólnie ze
starszymi kolegami z klasy czwartej zaprezentowali program artystyczny. Wiersze i piosenki wykonywane przez dzieci tematycznie zwiàzane by∏y z obowiàzkami ucznia, bezpiecznà zabawà,
radoÊcià uczenia si´ i poznawania Êwiata. Rodzi-

zami i ilustrowanie ich. Popo∏udniami uczniowie
mogli pograç w gry ortograficzne, a Êwietlica szkolna zorganizowa∏a czytanie bajek innego s∏awnego
dyslektyka – Hansa Christiana Andersena.
Podczas Europejskiego Tygodnia ÂwiadomoÊci
Dysleksji na terenie szko∏y pojawi∏y si´ liczne tablice informacyjne, które pozwoli∏y uczniom i ich rodzicom zapoznaç si´ bli˝ej z problemem dysleksji,
jej objawami i formami pomocy. Przez ca∏y tydzieƒ
mo˝na by∏o te˝ podziwiaç wystaw´ prac uczniów
zatytu∏owanà „Nasze pasje i talenty” – byç mo˝e
spoÊród osób, których prace si´ tam pojawi∏y, ju˝
wkrótce tak˝e wyroÊnie ktoÊ wielki i s∏awny.
Monika Domeracka-Nurzyƒska
pedagog szkolny
Anna Plaskowska i Piotr Szostak
nauczyciele j´zyka polskiego w SSP 12

ce, dumni ze swoich pociech, nagradzali dzieci
gromkimi brawami. PierwszoklasiÊci Êlubowali
byç dobrym uczniem, swym zachowaniem
i naukà sprawiaç radoÊç rodzicom i nauczycielom. Po Êlubowaniu pan dyrektor pasowa∏ ka˝dego pierwszaka na ucznia, gratulujàc i ˝yczàc samych sukcesów w d∏ugiej
karierze szkolnej. Najmilszà chwilà dla
dzieci by∏o wr´czenie pamiàtkowych dyplomów i kuferków z niespodziankami.
Ten uroczysty dzieƒ uczniowie pierwszej
klasy i ich rodzice b´dà d∏ugo wspominaç.
Monika D´bicka
wychowawca klasy I

REKL AMA

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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Szko∏a podstawowa nr 353 bi∏a rekord Guinnessa

Wiemy, co jemy!
W Przedszkolu nr 261 „Pod D´bami” zainicjowaliÊmy program edukacyjny pt.: „Wiem, co jem”.
Koordynatorami akcji sà: p. Lidia Ma∏achowska
– nauczycielka oraz nasze wspania∏e, przedszkolne „Masterchefs”, panie kucharki: Ewa Baku∏a
i Ma∏gorzata Kiko∏a. Inicjatywa ma na celu promocj´ zdrowego od˝ywiania, w nawiàzaniu do polskich tradycji kulinarnych. W dzisiejszych czasach,
∏atwego dost´pu do tanich i niezdrowych produktów, szczególnie wa˝ne jest kszta∏towanie u dzieci ÊwiadomoÊci zdrowotnej oraz nawyków dbania
o siebie poprzez wybieranie wartoÊciowego po˝ywienia oraz çwiczenia ruchowe.
Poniewa˝ w Przedszkolu „Pod D´bami” przedszkolaki majà du˝o ruchu, mi´dzy innymi dzi´ki
zaj´ciom gimnastycznym pani Agnieszki Stachowiak, postanowiliÊmy w bie˝àcym roku szkolnym skupiç si´ tak˝e na edukacji ˝ywieniowej.
Ogólnym za∏o˝eniem programu „Wiem, co
jem” jest przekazanie dzieciom aktualnej wiedzy
z zakresu prawid∏owego ˝ywienia, jak te˝ zapo-

17 paêdziernika 2016 r. po raz czwarty przy∏àczyliÊmy si´ do bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej prowadzonej
przez jak najwi´kszà liczb´ osób. Wydarzenie zosta∏o zorganizowane przez Fundacj´ WOÂP w ramach realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy
i Uczymy Ratowaç”. Tegoroczna akcja udzielania
pierwszej pomocy po raz pierwszy zosta∏a zg∏oszona jako próba zdobycia wpisu do Ksi´gi Rekordów Guinnessa. Do pobicia rekordu potrzeba co
najmniej 11 841 uczestników. W tegorocznym
przedsi´wzi´ciu zadeklarowa∏o udzia∏ 85 030
osób. W naszej szkole, jako jedynej z dzielnicy We-

so∏a, w jednoczesnej resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej brali udzia∏ uczniowie z klasy IIId i IVa.
DostaliÊmy tak˝e zaproszenie, jako jedna z 3 szkó∏
z ca∏ej Polski, by pod Pa∏acem Kultury i Nauki biç
rekord wspólnie z Jurkiem Owsiakiem i Fundacjà
WOÂP – wzi´li w nim udzia∏ uczniowie z klasy IIIb.
Wszyscy spisali si´ znakomicie, wk∏adajàc w wykonanie zadania wiele si∏ i zaanga˝owania. Aktualnie trwa weryfikacja faktycznej liczby uczestników, czekamy z niecierpliwoÊcià na informacj´, czy
uda∏o si´ pobiç rekord!
Anna Siemiƒska
Fot. Bo˝ena Wojciechowska

znanie z podstawowymi grupami wchodzàcymi w sk∏ad
piramidy ˝ywieniowej. Zach´camy dzieci do samodzielnego komponowania
posi∏ków oraz poznawania
bogatej palety smaków.
W ka˝dà Êrod´ organizujemy
podwieczorki dla dzieci i rodziców, na których serwowany jest smaczny i zdrowy pocz´stunek. I tak na naszym
stole goÊci∏y ju˝: w∏asnego
wyrobu d˝em dyniowo-jab∏kowy z nutkà pomaraƒczy,
powid∏a, Êliwkowa czekolada do pieczywa, muffiny
z kaszà gryczanà i warzywami, racuchy z dynià,
ciasto Êliwkowe czy sa∏atka z kaszà bulgur.
Do czynnego wspó∏udzia∏u w programie w∏àczamy równie˝ rodziców, którzy wspólnie z dzieçmi w ramach programu biorà udzia∏ w konkursach plastycznych i kulinarnych. W paêdzierniku
bohaterkà dzia∏aƒ twórczych jest dynia.

Nasze przedsi´wzi´cie
obejmuje równie˝ poznawanie „tajników” hodowli
roÊlin i kszta∏towanie pozytywnego nastawienia
do zdrowej ˝ywnoÊci,
a szczególnie wa˝nym elementem programu jest
promowanie produktów
regionalnych i rodzimych
tradycji kulinarnych.
Mamy nadziej´, ˝e realizacja programu „Wiem, co
jem” zaszczepi w naszych
przedszkolakach mi∏oÊç do
zdrowego, wartoÊciowego,
ale równie˝ ró˝norodnego
jedzenia, a tak˝e do w∏asnych poszukiwaƒ kulinarnych. Zgadzamy si´ bowiem ze s∏owami Linusa Paulinga, laureata Nagrody Nobla: „W∏aÊciwe
od˝ywianie b´dzie medycynà jutra”.
Anna Sowa
Przedszkole nr 261 „Pod D´bami”

REKL AMA

Mieszkania od 30 m2
KRAWIECTWO MIAROWE

Madam El

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

w Starej Miłosnej
tel. 781-860-600

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WieÊci z SP 173
Lekcje historii to nie tylko ksià˝ka i mapa. To
równie˝ spotkania z ciekawymi ludêmi, którzy
wiele prze˝yli. Klasy VI spotka∏y si´ z Sybirakami. Rozmowa by∏a bardzo interesujàca, choç tematy, jakie poruszali Sybiracy, by∏y bardzo trudne. Dzi´kujemy za to, ˝e nas odwiedziliÊcie. Wystaw´ tematycznà przygotowali nasi szkolni
wolontariusze.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 paêdziernika goÊciliÊmy naszych emerytowanych nauczycieli, którzy uczestniczyli w odbywajàcym si´
w tym dniu Festiwalu Piosenki Polskiej. W s∏oneczny paêdziernikowy dzieƒ uroczyÊcie powitaliÊmy w naszym gronie grup´ przedszkolaków
i z przyjemnoÊcià oglàdaliÊmy ich wyst´py. Tego
dnia odby∏o si´ te˝ uroczyste Pasowanie na
Ucznia. PierwszoklasiÊci w ciszy i skupieniu wys∏uchali przemówieƒ, pi´knie zaÊpiewali, recytowali i z∏o˝yli Êlubowanie. Spo∏ecznoÊç Szko∏y
gratuluje i cieszy si´, ˝e jesteÊcie z nami.

Wzi´liÊmy udzia∏ w VI Âwiatowym Dniu Tabliczki Mno˝enia i w naszej szkole odby∏o si´
sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy”.
Na poczàtku jesieni obchodzimy Mi´dzynarodowy Dzieƒ Pokoju. Podczas happeningu nasi
uczniowie przyklejali bia∏e go∏´bie, tworzàc napis „POKÓJ – TAK!”. Wszyscy zgodziliÊmy si´
z tym has∏em.

W SP 173 realizowany jest
mi´dzyszkolny projekt Zostaƒ
Przyjacielem J´zyka Polskiego.
Zaj´cia przeznaczone sà dla
uczniów drugiego etapu edukacyjnego szkó∏ podstawowych
oraz gimnazjów z dzielnicy Weso∏a. Odbywajà si´ w ramach
projektu Sieç Mi´dzyszkolnych
Otwartych Kó∏ (SMOK) finansowanego przez Biuro Edukacji
m.st. Warszawy. Realizowane
b´dà do 17 grudnia 2016 roku. Udzia∏ w zaj´ciach jest ca∏kowicie bezp∏atny. Uczestnicy
zaj´ç nauczà si´, jak w Êwiadomy i prawid∏owy
sposób u˝ywaç j´zyka polskiego, jak wzbogacaç
swoje teksty pisane i mówione frazeologizmami
i Êrodkami stylistycznymi, poznajà rol´ archaizmów i dialektyzmów w j´zyku literackim.
W imieniu spo∏ecznoÊci szkolnej
Bernadetta Gierczycka

Spotkanie Pokoleniowe
w Pa∏acu Prezydenckim
W dniu 29.09.2016 w ramach Spotkaƒ Pokoleniowych, organizowanych przez Polski Komitet
Pomocy Spo∏ecznej, klasy II Gimnazjum nr 120
im. Noblistów Polskich wybra∏y si´ razem z seniorami z naszej dzielnicy do Pa∏acu Prezydenckiego.
Na poczàtku zwiedzania obejrzeliÊmy okràg∏y
stó∏, przy którym niegdyÊ trwa∏y rozmowy mi´dzy
w∏adzami PRL-u a opozycjà solidarnoÊciowà. Nast´pnie przeszliÊmy do Sali Kolumnowej, najwi´kszej sali pa∏acu. DowiedzieliÊmy si´, ˝e to tam najcz´Êciej odbywajà si´ oficjalne uroczystoÊci. Po
przekroczeniu drzwi mogliÊmy obejrzeç Sal´ Obrazowà, gdzie przewa˝a∏y dzie∏a o tematyce ludo-

wej. Póêniej przemieÊciliÊmy si´ do zimowego
ogrodu, a nast´pnie zeszliÊmy do kaplicy, w której modlili si´ dwaj poprzedni papie˝e. Skr´cajàc
w lewo znaleêliÊmy si´
w Sali Bia∏ej imienia Lecha
Kaczyƒskiego. W tym miejscu para prezydencka
przyjmuje przywódców innych krajów, którzy tymczasowo goszczà w Polsce. Nie by∏ to jednak koniec naszej wycieczki. ZwiedziliÊmy te˝ Niebieskà
Sal´ i jadalni´. Przechodzàc korytarzami, doszli-

Wyprawa do krainy baÊni i magii
Korzystajàc z ostatnich s∏onecznych i ciep∏ych
dni tej jesieni, uczniowie klas drugich i trzecich
ze Szko∏y Podstawowej nr 171 wraz ze swoimi
wychowawcami wybrali si´ w podró˝ do krainy
bajki i magii – do Magicznych Ogrodów po∏o˝o-
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nych wÊród lasów, ∏àk i lessowych wapiennych
wàwozów. Na miejscu powita∏ nas ma∏y mieszkaniec Magicznych Ogrodów – Mordol, a naszymi przewodnikami okazali si´ ich mieszkaƒcy
– sympatyczne Krasnoludy.
Przekraczajàc bram´ Magicznych Ogrodów, staliÊmy
si´ cz´Êcià niezwyk∏ego
Êwiata, zamieszka∏ego przez
tajemnicze istoty. WÊród
drzew, kwitnàcych krzewów
i kwiatów schronienie znalaz∏y ogromne gàsienice, smoki, skrzaty Bulwiaki, wró˝ki
Smu˝ki, magiczne ptaki, psotliwe Mordole i dzielne strzegàce ogrodu Krasnoludy.
W´drujàc wÊród szumiàcych wodospadów i strumie-

Êmy do Sali Flagowej, w której wystawione sà repliki choràgwi zwiàzanych z historià Polski.
Wszystkim bardzo podoba∏a si´ wycieczka i d∏ugo zostanie w naszej pami´ci.
Krzysztof ˚elazek

ni oraz tysi´cy kwitnàcych ró˝, odwiedziliÊmy
ró˝ne krainy baÊni i fantazji. GoÊciliÊmy w Domu
Czarodzieja, z którego roztacza∏a si´ panorama
ca∏ej krainy, na Marchewkowym Polu z marchewkami kilka razy wi´kszymi ni˝ my, na Robankowym Wzgórzu, gdzie baraszkowaliÊmy
z jego mieszkaƒcami, czyli Robankami, w Bulwiakowej Osadzie po∏o˝onej na ˝yznych glebach
Kwiatowej Doliny. W opuszczonej kopalni przy
Kwiatowej Stacyjce spotkaliÊmy Mordole z wielkimi workami, które bardzo nas wystraszy∏y.
Ponad trzy godziny Êwietnej zabawy na Êwie˝ym powietrzu, wspó∏praca, odrobina grozy i du˝a dawka Êmiechu sprawi∏y, ˝e czas naszego pobytu na terenie Ogrodów bardzo szybko minà∏.
Potem tylko pyszny obiad w restauracji w Domu
Czarodzieja, pamiàtki i droga powrotna do domu, gdzie czekali na nas nasi kochani rodzice.
Nasza wycieczka to wspania∏a i niezapomniana przygoda!
Wychowawcy klas trzecich
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KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

☛ MASA˚ LECZNICZY

●

ADMINISTRACYJNE

☛ TERAPIA MANUALNA

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

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

wielospecjalistyczny

662 822 340

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.

O G R O DY
PROJEKTOWANIE, ZAK¸ADANIE,
PIEL¢GNACJA, NAWADNIANIE

503 065 403

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

O F E R U J E :

●

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

G

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.geostar.waw.pl

TRAWNIKI
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
25
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Jesieƒ w Zespole Szkó∏ nr 94
Pierwszy miesiàc nowego roku
szkolnego up∏ynà∏ uczniom i nauczycielom na oswajaniu si´ ze
zmianami organizacyjnymi – po
raz pierwszy od bardzo wielu lat
najm∏odsi uczniowie naszej placówki uczà si´ w systemie jednozmianowym, czego rodzice oczekiwali od dawna.
Zaledwie wszyscy urzàdziliÊmy
si´ na nowo w salach, ju˝ przyjmowaliÊmy w nich zagranicznych
goÊci. Po raz kolejny goÊciliÊmy
w naszej szkole studentów mi´dzynarodowej organizacji AIESEC. Tym razem sp´dzali z nami
czas Ani z Gruzji i Max z Nowej
Zelandii. Na lekcjach j´zyka angielskiego opowiadali o kulturze, historii i przyrodzie swoich
krajów. Cierpliwie odpowiadali na wiele pytaƒ
zadawanych przez uczniów. Wszyscy mogli swobodnie porozmawiaç po angielsku i dzi´ki temu
doskonaliç swoje umiej´tnoÊci j´zykowe.
Na zakoƒczenie pobytu studentów, w ramach
podzi´kowania, uczniowie wraz z nauczycielami
j´zyka angielskiego przygotowali goodbye party.
W czasie tego spotkania uczniowie klas starszych przedstawili prezentacj´ o Polsce, opowiedzieli o znanych polskich zabytkach oraz zadali

goÊciom szereg pytaƒ sprawdzajàcych ich znajomoÊç naszego kraju. Na koniec Ani i Max otrzymali z ràk pani wicedyrektor Martyny Lis s∏odkie
upominki, a tak˝e certyfikaty ze specjalnymi podzi´kowaniami.
Jesienne bogactwo owoców i warzyw wykorzystali czwartoklasiÊci w czasie warsztatów promujàcych w∏aÊciwe postawy ˝ywieniowe wÊród
dzieci. Projekt „Zielona kraina” to ju˝ druga edycja tego programu, realizowana w wielu miastach w Polsce. Patronat merytoryczny nad programem objà∏ Instytut ˚ywnoÊci i ˚ywienia. Za-

j´cia poprowadzi∏y osoby z doÊwiadczeniem pedagogicznym, posiadajàce te˝ fachowà wiedz´
w dziedzinie od˝ywiania i przygotowywania posi∏ków.
Podczas pogadanki dzieci dowiedzia∏y si´ m.in. co to jest piramida zdrowego ˝ywienia, jakie sà
zalety zdrowego od˝ywiania i jakie cenne sk∏adniki od˝ywcze majà znane im warzywa i owoce.
Póêniej nastàpi∏a cz´Êç praktyczna, podczas której uczniowie sami
przygotowywali zdrowe sa∏atki,
pyszny koktajl z warzyw, a nawet
zdrowy deser czekoladowy. Na
koniec ka˝de dziecko otrzyma∏o
broszurk´ z przepisami na zdrowe
dania, które wczeÊniej by∏y przygotowywane. Zaj´cia bardzo podoba∏y si´ wszystkim uczestnikom. Ka˝dy wyszed∏ z nich zadowolony, bogatszy o wiedz´ i zdrowo najedzony.
16 paêdziernika 2016 r. z inicjatywy Rady Rodziców Zespo∏u Szkó∏ nr 94 oraz Dyrektora p.
Katarzyny Paroƒ-Bry∏y odby∏a si´ akcja zbiórki
krwi „Krwinka” dla naszego ma∏ego sàsiada
– dwuletniego ch∏opczyka, ci´˝ko chorujàcego
na bia∏aczk´. Drobnym gestem wspólnie dokonaliÊmy wielkiego – przy∏àczyliÊmy si´ do ratowania ˝ycia.
Zespó∏ Szkó∏ nr 94

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.

26

Nr 185 / Listopad 2016

298

WESO¸A

DACHY, REMONTY,

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

Tel. 601 262 086.

25
6

8

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

Tel. 503-759-762

SPRZÑTANIE

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

214

■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■

14
8

anteny TV i SAT
domofony

13
7

tel. 663-677-701

196

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

MATEMATYKA – korepetycje

SPRZĄTANIE, MALOWANIE,
PRACE WYKOŃCZENIOWE

(liceum / technikum),
wieloletnie doÊwiadczenie.

tel. 514 731 889

Tel. 602 467 356

302

199

RZ¢SY

Naprawa Elektroniki Pojazdowej

wyd∏u˝anie i zag´szczanie
metodà 1:1 i 1:2

ul. Pi´kna 46, 05-462 Majdan

tel. 600 584 405

www.facebook.com/naprawa.elektroniki.pojazdowej
30
3

tel. 501 560 979

SZKOLENIE PSÓW DOGadajcie si´
w Starej Mi∏oÊnie. Szkolenia grupowe,
indywidualne, wyprowadzanie psów.
Agnieszka Kaniewska, tel. 501 379 779.
29

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

MALOWANIE I G¸ADZIE

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

tel. 503-759-763

arekgu@interia.pl czynne 8.00–16.00

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

WYCINANIE DRZEW
PODCINANIE GAŁEZI

USŁUGI OGRODOWE

JESIENNE PRACE PORZĄDKOWE

tel. 513 148 238

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR
– fachowo i niedrogo

Tel. 695-622-848
3

160

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

295

ARKADIUSZ GUTASZEWSKI

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

506 173 607

■

www.anteny-kamery.pl

503 065 403

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

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

M O N TA ˚ :

ZATRUDNI¢
pracownika do prac
porzàdkowo-remontowych
509 176 540

www.dogadajciesie.pl

STRYCHÓW I PIWNIC

GARA˚

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

Zatrudni´ pracownika
z doÊwiadczeniem
ogrodniczym
503 065 403

◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej
dla uczniów i doros∏ych, 50 z∏/60 min. tel.
694 210 279.
◗ Sprzedam poddasze o powierzchni 29 m2.
Poddasze po∏o˝one jest przy ulicy GoÊciniec 45, nadaje si´ do przerobienia na biuro, cichà pracowni´ lub ma∏e mieszkanie.
Kontakt telefoniczny 667 500 996.
◗ **J¢ZYK POLSKI, a tak˝e rosyjski, egzaminy,
sprawdziany, MATURA 2017, nadrabianie
zaleg∏oÊci w czytaniu, pisaniu, gramatyce
na ka˝dym poziomie nauczania oraz polski
dla cudzoziemców. Weso∏a Centrum, tel.
22 773 40 87.
◗Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e
nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, poszerzyç wiedz´. Klasy I–III, oraz dzieci w wieku przedszkolnym. tel. 728 814 601.
◗Z∏ota ràczka, remonty i wykoƒczenia mieszkaƒ i lokali us∏ugowych. Glazura, sk∏adanie
mebli, instalacje. Solidnie i pewnie. fhu-metamorfoza. pl 792-966-196.
◗Sprzedam pi´kny stó∏ firmy Klose, kolor Venge, 240 cm x 95 cm, 8 krzese∏, tapicerka be˝owa. Komplet w bardzo dobrym stanie.
Tel. 500 200 233.
◗Kupi´ do 500 m2 dzia∏k´ budowlanà w Weso∏ej Centrum, Groszówce lub Zielonej. tel.
601 307 919.

13
4

◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗ INTROLIGATORK¢ Z DOÂWIADCZENIEM
(KALENDARZE, TORBY, INNE) DO DRUKARNI W REMBERTOWIE TEL. 22 673 46 48.
◗ Kupi´ stare prospekty samochodowe, motocyklowe oraz innà starà literatur´ motoryzacyjnà. tel. 600 817 479.
◗ 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.
◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiadczony nauczyciel Kontakt: 606 898 895.
◗ Nauczycielka angielskiego udzieli korepetycji
z j´zyka angielskiego. Szko∏a podstawowa
i gimnazjum. Cena 40 z∏. Tel. 733-250-300.
◗ Student IV roku Politechniki Warszawskiej
oferuje korepetycje z Matematyki. Zakres:
szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum.
Przygotowania do sprawdzianów kartkówek egzaminów Tel. 516-309-589.

GRABIENIE LIÂCI
503 065 403

Weso∏a i okolice, tel. 504 742 419

85

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).

PORZÑDKOWANIE
OGRODÓW,

KOMINY, RYNNY,
PODBITKI DACHOWE,
MALOWANIE DACHÓW

22
1

OG¸OSZENIA DROBNE

222
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AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI
- OBSŁUGA I NAPEŁNIANIE KLIMATYZACJI

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

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

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

28

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
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Licencja nr 51

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

TŁUMACZENIA

ZWYKŁE i PRZYSIĘGŁE
TECHNICZNE i SPECJALISTYCZNE
angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński i inne

Stan deweloperski,
inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.

A
J
Z
A
K
O
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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