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REFORMA OÂWIATY W WESO¸EJ – stan przygotowaƒ
Prezydent RP Andrzej Duda
podpisa∏ przyj´tà 14 grudnia 2016 r. przez Sejm RP
ustaw´ wprowadzajàcà reform´ edukacji w Polsce,
która zak∏ada m.in. likwidacj´ gimnazjów oraz przekszta∏cenie szkó∏ podstawowych w 8-letnie, liceów ogólnokszta∏càcych w 4-letnie, a techników w 5-letnie.
Zgodnie z ww. ustawà organy stanowiàce jednostek samorzàdu terytorialnego sà zobowiàzane do
podj´cia uchwa∏ w sprawie dostosowania sieci
szkó∏ podstawowych i gimnazjów.
Do 31 marca 2017 r. Rada m.st. Warszawy, po
uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty, jest zobowiàzana podjàç uchwa∏´
w sprawie dostosowania sieci szkó∏ podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzanego od 1 wrzeÊnia 2017 r.
Przygotowania do zapowiadanej reformy
trwajà w naszej dzielnicy ju˝ od wielu miesi´cy.
Najpierw dokonano analiz demograficznych dla
poszczególnych obwodów szkolnych, aby ustaliç
liczebnà skal´ przyrostu uczniów w szko∏ach
podstawowych z 7 roczników do 9 roczników
(8 roczników szkolnych i 1 rocznik tzw. „0”).
Okaza∏o si´, ˝e jedynie w SP 174 na Placu Wojska nie b´dzie problemów z pomieszczeniem
wszystkich mieszkajàcych w obwodzie dzieci
w wieku 6–15 lat, co potwierdzi∏ na piÊmie tak˝e
dyrektor szko∏y. W przypadku SP 171 w Weso∏ej
Centrum niezb´dne b´dzie stopniowe przejmowanie przez szko∏´ podstawowà pomieszczeƒ
likwidowanego Gimnazjum 120. Podobna sytuacja b´dzie mia∏a miejsce w obwodzie Zespo∏u
Szkó∏ 94 w osiedlu Zielona, gdzie Zespó∏ w ciàgu
trzech lat b´dzie przekszta∏caç si´ w jednorodnà
„podstawówk´”, wykorzystujàc sale dzisiejszego
gimnazjum. Najtrudniejsza sytuacja rysuje si´
w osiedlu Stara Mi∏osna, gdzie obserwujemy najwi´kszy przyrost demograficzny od wielu ju˝ lat
i dane dotyczàce rozwoju budownictwa mieszkaniowego na tym osiedlu wskazujà wyraênie, ˝e
tendencja ta b´dzie si´ raczej utrzymywaç. Przewidujemy, ˝e w ciàgu najbli˝szych 2–4 lat liczba
dzieci w wieku szkolnym (klasy 1–8 + klasy „0”)
osiàgnie liczb´ 1800–1900 uczniów. W sposób
oczywisty, ju˝ dziÊ mocno przeludnione SP 173
i SP 353 nie by∏yby w stanie przyjàç takiej liczby
uczniów, sta∏o si´ wi´c jasne, ˝e w budynku po
wygaszanym, znakomitym i z ugruntowanà renomà Gimnazjum 119 trzeba utworzyç nowà szko∏´ podstawowà. Jest to niezwykle trudne zadanie
zarówno logistycznie (bliskie sàsiedztwo szkó∏
przy ul. Cieplarnianej i przy ul. Klimatycznej,

a wi´c k∏opoty z wyodr´bnieniem dwóch w miar´ logicznych obwodów), organizacyjnie (proces
zaludniania nowo powsta∏ej szko∏y podstawowej
przy ul. Klimatycznej i przenoszenia do niej
uczniów z innych szkó∏), jak i infrastrukturalnie
(ogrom prac adaptacyjnych do przeprowadzenia
we wszystkich trzech budynkach – pracownie

przedmiotowe, szatnie, toalety i wyposa˝enie
przystosowane do wieku ucznia). We wszystkich
pracach koncepcyjnych uczestniczyli dyrektorzy
wszystkich trzech placówek i wypracowane rozwiàzania majà „piecz´ç” ich akceptacji.
cd. na str. 3
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Indyk w galarecie
cena za kilogram
Stół Polski
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Promocja obowiązuje do końca lutego 2017 r. lub do wyczerpania zapasów
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Kawa
Nescafe Classic

Krem Nutella

200 g
Nestle

230 g
Ferrero

Coca-Cola

Serek
homogenizowany
waniliowy Rolmlecz

1l
Coca Cola

200 g
Mlekpol
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Ptasie
Mleczko
waniliowe

Płatki
Nestle Nesquik

Woda Żywiec
gazowana,
niegazowana

Mleko Łaciate
2%, 3,2%

380 g
Wedel

250 g
Paciﬁc

500 ml
Żywiec Zdrój

500 ml
Mlekpol

SPOŁECZNOÂå SMART ZAPRASZA UCZNIÓW STARSZYCH
ZAPISY DO AUTORSKICH DWUJ¢ZYCZNYCH KLAS 5 I 6
(klasy 7–8 w kolejnych latach)

DLA KANDYDATÓW PROPONUJEMY:
G

wakacyjny j´zykowy kurs przygotowawczo-wyrównawczy w sierpniu

G

minimum 10 h j´zyka angielskiego
w tygodniu
drugi j´zyk obcy
3 przedmioty nauczane dwuj´zycznie
w systemie CLIL = dodatkowe 4 h
j´z. angielskiego
kameralne klasy do 16 osób
native speaker, dwuj´zyczna kadra
rozszerzona polska podstawa
programowa

G
G

G
G
G

G

G
G
G

G

G

nauka metodà projektów (przedsi´biorczoÊç, teatr, tutoring itp.)
wyjàtkowa atmosfera nauki i zabawy
pi´kne przestronne wn´trza
udział w projektach naukowych,
równie˝ zagranicznych
dowo˝enie dzieci
własnym Smart Busem
ró˝norodne zaj´cia dodatkowe
w budynku szkoły

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
W PRZEDSZKOLU I KLASACH 1–3
ZAPRASZAMY!

WWW.SMARTSCHOOL .EDU.PL

tel. 666 840 640, 600 226 224 ZAKR¢T, TRAKT BRZESKI 75d
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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
W ESOLANDII

BILETY RODZINNE
TANIEJ!!!
TANIEJ!
!!

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

W weekendy (piątek, sobota, niedziela
i święta) specjalna promocja:

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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doktor Ma∏ecki nie by∏ w stanie
okreÊliç. Najprawdopodobniej
zniknie wi´kszoÊç poradni specjalistycznych, bo wed∏ug pojawiajàcych si´ projektów, majà byç prowadzone jedynie przy szpitalach. Poruszono tak˝e kilka spraw dotyczàcych
funkcjonowania rejestracji pacjentów i dost´pnoÊci internistów. Zgodnie z wyjaÊnieniami doktora
Ma∏eckiego, na co dzieƒ nie ma problemów z dost´pem do lekarzy, jest zatrudnionych ich wi´cej
ni˝ okreÊlajà normy NFZ, przejÊciowe problemy
mogà pojawiaç si´ jedynie wówczas, gdy nadchodzà wi´ksze fale zachorowaƒ, no ale na to dobrych rozwiàzaƒ nigdy nie ma.
W kolejnym punkcie Rada pozytywnie zaopiniowa∏a zmiany w tegorocznym bud˝ecie. To
by∏a zmiana formalna, zwiàzana z dostosowaniem zapisów do nowego rozporzàdzenia o klasyfikacji bud˝etowej. Nast´pnie radni zapoznali

Z prac Rady Dzielnicy
Styczniowa sesja Rady
Dzielnicy
odby∏a
si´
19 stycznia. Wiodàcym tematem by∏o spotkanie z dyrektorem SPZLO doktorem
Dariuszem Ma∏eckim i informacja o funkcjonowaniu
publicznej s∏u˝by zdrowia
na terenie dzielnicy. Niestety ze wzgl´du na zapowiadanà „reform´” s∏u˝by
zdrowia niewiele mo˝na by∏o si´ dowiedzieç. Póki co zapowiada si´ niez∏y ba∏agan. Na razie
w drodze aneksów zosta∏o przed∏u˝one finansowanie: do koƒca roku POZ oraz do koƒca czerwca
specjalistyki w takim samym zakresie us∏ug medycznych, jaki by∏ w roku 2016, a co b´dzie dalej,

Rowerem po Niemcewicza i Wspólnej
– raport z konsultacji spo∏ecznych
Tereny zielone w Weso∏ej zajmujà prawie trzy
czwarte powierzchni. W takich warunkach a˝ mi∏o
pobiegaç, pospacerowaç czy pojeêdziç na rolkach
lub na rowerze. Na szcz´Êcie aktywnoÊci fizycznej
zaczyna sprzyjaç nie tylko Êrodowisko naturalne,
ale i coraz lepiej rozwini´ta infrastruktura sportowo-rekreacyjna. W ostatnich latach na terenie
dzielnicy powsta∏y m.in. rolkostrada oraz trasa do
biegu na orientacj´ „Zielone Punkty Kontrolne”,
a na terenach leÊnych i w pasach drogowych przybywa Êcie˝ek przeznaczonych dla rowerzystów.
Màdrze wyznaczone trasy rowerowe to wi´ksze
bezpieczeƒstwo i komfort nie tylko mi∏oÊników
dwóch kó∏ek, ale równie˝ pieszych i kierowców. Cieszà zatem informacje o planach stworzenia sieci infrastruktury rowerowej, która mia∏aby po∏àczyç Weso∏à z przyleg∏ymi dzielnicami i gminami podwarszawskimi. Pierwszym krokiem w tej sprawie jest
budowa optymalnego po∏àczenia mi´dzy Weso∏à
a Rembertowem. Od 25 paêdziernika do 20 listopada trwa∏y konsultacje spo∏eczne dotyczàce budowy
dróg rowerowych na ul. Niemcewicza i ul. Wspólnej na odcinku od 1 Praskiego Pu∏ku do ul. Szosowej. Uwagi mo˝na by∏o zg∏aszaç do Zarzàdu Dróg

Miejskich za pomocà tradycyjnej poczty, jak równie˝
drogà mailowà. Ponadto 15 listopada odby∏o si´
spotkanie w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a, podczas
którego zaprezentowano projekt trasy i odby∏a si´
dyskusja nad przyj´tymi rozwiàzaniami. Mieszkaƒcy
Weso∏ej, a tak˝e przedstawiciele instytucji zg∏osili
kilkadziesiàt uwag dotyczàcych proponowanej infrastruktury rowerowej. Te, które uznano za zasadne, uwzgl´dniono w ca∏oÊci lub w cz´Êci i wprowadzono do projektu. ZDM ustosunkowa∏ si´ równie˝
do tych zg∏oszeƒ, które nie zosta∏y przyj´te do realizacji. Z wszystkimi uwagami mo˝na zapoznaç si´
w przygotowanym przez ZDM raporcie z konsultacji
spo∏ecznych opublikowanym 17 stycznia.
Wiele zg∏oszonych uwag dotyczy∏o budowy
Êcie˝ki w bezpoÊrednim sàsiedztwie szkó∏ i posesji.
Dla przyk∏adu, dyrekcja oraz rodzice dzieci ucz´szczajàcych do Dwuj´zycznej Szko∏y Podstawowej
nr 1 przy ul. Wspólnej 55 wyrazili sprzeciw wobec
zmniejszenia liczby istniejàcych miejsc parkingowych w okolicy budynku szko∏y oraz rezygnacji
z przejÊcia pieszego na ul. Wspólnej (uwagi te zosta∏y uwzgl´dnione przez ZDM). O ca∏kowità rezygnacj´ z projektu wnios∏a natomiast Warszawska

si´ z informacjami o toczàcych si´ sprawach sàdowych z udzia∏em Dzielnicy. Wi´kszoÊç to stare sprawy, windykacja zaleg∏ych op∏at i podatków, kilka spraw o zasiedzenie itp.
Na koniec sesji Rada uchwali∏a roczny plan
kontroli Komisji Rewizyjnej, w którym m.in. zleci∏a Komisji kontrol´ wydatkowania Êrodków
z Bud˝etu Partycypacyjnego, kontrol´ naliczania
kar umownych od nieterminowo zakoƒczonych
inwestycji oraz egzekwowania napraw gwarancyjnych dot. zrealizowanych inwestycji.
Kolejna sesja zosta∏a zaplanowana na 9 lutego
br. o godzinie 14.00 w sali obrad Rady Dzielnicy
naszego Urz´du. Szczegó∏owy program b´dzie
dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

Masa Krytyczna, piszàc w uzasadnieniu m.in.:
„w realizacji niniejszego projektu nie chodzi o nic
innego ni˝ usuni´cie rowerzystów z jezdni w imi´
Êw. przepustowoÊci”. Krytyczna uwaga od, stosownie, Warszawskiej Masy Krytycznej nie zosta∏a
jednak uwzgl´dniona i wszystko wskazuje na to,
˝e projekt zrealizowany zostanie.
Jak czytamy w raporcie, droga dla rowerów
zostanie zbudowana po pó∏nocnej stronie ciàgu.
Ma ona stanowiç po∏àczenie z istniejàcymi obecnie Êcie˝kami rowerowymi wzd∏u˝ ul. 1 Praskiego Pu∏ku i ul. Wspólnej. Planowany jest równie˝
cz´Êciowy remont chodników.
Cieszy fakt, ˝e przedstawiciele miasta pytajà nas,
mieszkaƒców, o zdanie w istotnych dla nas kwestiach oraz ˝e pytanie to nie pozostaje bez odpowiedzi. To ˝adne odkrycie, ale punkt widzenia zale˝y od puntu siedzenia. Inaczej na spraw´ spojrzy
kierowca samochodu, inaczej poruszajàcy si´ jednoÊladem, jeszcze inaczej pieszy. Ba! Nawet ci, którzy je˝d˝à rowerem rekreacyjnie, od czasu do czasu,
b´dà mieli inne zdanie od tych, którym dwa kó∏ka
s∏u˝à do rozwijania nieco wi´kszych pr´dkoÊci. Najwa˝niejsze, ˝eby w tym wszystkim widzieç nie tylko czubek swojego nosa, ale i potrzeby innych.
Raport dost´pny jest na stronie: https://zdm.
waw.pl/uploads/1210/raport-niemcewicza-wersjaostateczna_1484653641.pdf.
Joanna WiÊniewska
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Jeszcze w wakacje przeprowadzone zosta∏y
wst´pne wizje lokalne w placówkach oÊwiatowych majàce na celu okreÊlenie zakresu potrzebnych remontów. W sumie koszt finansowy przeprowadzenia reformy w naszej
dzielnicy wyniesie wst´pnie ponad 1 mln
400 tys. z∏, którà to kwot´ otrzyma dzielnica z bud˝etu m.st. Warszawy (Ministerstwo
Edukacji nie przewidzia∏o wsparcia dla samorzàdów w tym zakresie). W skali ca∏ej
Warszawy to proporcjonalnie du˝o wy˝szy

nr 171 im. Stanis∏awa Staszica w Warszawie
oraz Gimnazjum nr 118 im. Pierwszej Kompanii Kadrowej w Warszawie do Szko∏y Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie);
- zmian´ obwodów dwóch szkó∏ podstawowych na osiedlu Stara Mi∏osna (Szko∏y Podstawowej nr. 173 im. Górników Polskich w Warszawie, Szko∏y Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców w Warszawie);
- utworzenie nowej 8-klasowej szko∏y podstawowej z przekszta∏canego gimnazjum z siedzibà przy ul. Klimatycznej 1 i wyznaczenie
dla niej obwodu.

koszt, rz´du 200 mln, które z pewnoÊcià
Miasto mog∏o wydatkowaç inaczej, tzn. po˝yteczniej, np. m.in. na budow´ prawdziwego domu kultury w Weso∏ej. I na wiele innych potrzebnych inwestycji u nas i w pozosta∏ych dzielnicach.
W zwiàzku z potrzebà przekazania do Biura
Edukacji Urz´du m.st. Warszawy materia∏ów
dotyczàcych planu przekszta∏ceƒ szkó∏, które
b´dà obowiàzywaç od 1 wrzeÊnia 2017 r., Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy podjà∏
uchwa∏´ nr 328/2016 w sprawie przyj´cia propozycji dostosowania sieci szkó∏ podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjów w dzielnicy
Weso∏a do nowego ustroju szkolnego. Przyj´ty
projekt zak∏ada:
- przekszta∏cenie jednego gimnazjum (Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
w Warszawie) w 8-klasowà szko∏´ podstawowà z oddzia∏ami gimnazjalnymi;
- w∏àczenie dwóch gimnazjów do szkó∏ podstawowych (Gimnazjum nr 120 im Noblistów
Polskich w Warszawie do Szko∏y Podstawowej

Realizacja niniejszej koncepcji zak∏ada funkcjonowanie na osiedlu Stara Mi∏osna trzech
szkó∏ podstawowych, docelowo o podobnej liczbie uczniów, przy jednoczesnym funkcjonowaniu
oddzia∏ów przekszta∏conego Gimnazjum nr 119.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu przygotowa∏
koncepcj´ przenoszenia ju˝ funkcjonujàcych oddzia∏ów (na osiedlu Stara Mi∏osna), przy jednoczesnym naborze do nowych klas, mi´dzy trzema szko∏ami podstawowymi. Przenoszenie oddzia∏ów zosta∏o zaplanowane na kolejne trzy
lata szkolne, poczàwszy od roku szkolnego
2017/2018. Jeszcze raz chc´ podkreÊliç, ˝e powy˝sza koncepcja nowej sieci szkó∏ w dzielnicy
Weso∏a, a tak˝e koncepcja przenoszenia oddzia∏ów zosta∏a wypracowana z udzia∏em dyrektorów przekszta∏canych placówek oÊwiatowych
i na koniec jej wersja ostateczna przed∏o˝ona im
zosta∏a do akceptacji oraz zaprezentowana Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu Rady Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy, która równie˝ w pe∏ni
zaakceptowa∏a te propozycje. Jeszcze raz pragn´ podkreÊliç, i˝ docelowo wszystkie trzy

REFORMA OÂWIATY W WESO¸EJ
cd. z I str. ok∏adki

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

szko∏y podstawowe w Starej Mi∏oÊnie b´dà
placówkami o podobnej liczbie oko∏o 600
uczniów w ka˝dej.
W artykule prezentujemy mapy zaproponowanych nowych obwodów szkó∏ w dzielnicy Weso∏a (na stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl we
wpisie o tym samym tytule znajdà Paƒstwo mapy obwodów w wi´kszym rozmiarze).
Odr´bnym problemem, jaki generuje reforma, jest oczywiÊcie kwestia zatrudnienia nauczycieli wygaszanych gimnazjów w roku
szkolnym 2017/18 i nast´pnych dwóch latach.
Z matematycznego punktu widzenia w ciàgu
trzech lat 1/3 tych nauczycieli straci prac´
w Weso∏ej (przejdzie na emerytur´, zmieni zawód, znajdzie prac´ w szkole ponadpodstawowej). Zrobimy jednak wszystko, aby dokonaç tego w naszej dzielnicy z jak najmniejszà
szkodà dla znakomitego potencja∏u pedagogicznego, jaki uda∏o nam si´ stworzyç przez
wiele lat w Weso∏ej. Dlatego poprosiliÊmy dyrektorów wszystkich szkó∏ o przedstawienie

nam planowanych od r. szk. 2017/18 zmian
w zatrudnieniu. Na bazie tych informacji b´dziemy chcieli wypracowaç mo˝liwie najbardziej efektywny plan takich ruchów kadrowych
pomi´dzy szko∏ami. Niemniej, nale˝y si´ spodziewaç, ˝e znalezienie miejsc pracy w placówkach oÊwiatowych Weso∏ej dla wszystkich ch´tnych nauczycieli z naszych gimnazjów nie b´dzie mo˝liwe. I to b´dzie ten
drugi ci´˝ar, jaki ustawodawca pozostawi∏
na barkach samorzàdów. Koszt, który poniosà dzieci, rodzice, nauczyciele i w∏adze
samorzàdowe – wspólnie.
Marian Mahor
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Zmiany bez zmian, czyli komunikacja
publiczna w pierwszej po∏owie 2017 roku
24 stycznia odby∏o si´ spotkanie przedstawicieli Starej Mi∏osny z Zarzàdem Transportu
Miejskiego. W siedzibie spó∏ki na ul. ˚elaznej stawili si´: Zast´pca Burmistrza Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy Krzysztof Kacprzak, trójka radnych (Maria Szyszko, Katarzyna
Zakrzewska i Hubert Zieliƒski) oraz zainteresowany tematem mieszkaniec. Poruszane by∏y
kwestie dotyczàce kszta∏tu uk∏adu komunikacyjnego naszego osiedla w najbli˝szym czasie.
Pierwszà wa˝nà informacjà dla mieszkaƒców Starej
Mi∏osny jest fakt, ˝e ZTM
nie usunie linii 411. Po poprzednich artyku∏ach wielu
z Paƒstwa pisa∏o maile
i kontaktowa∏o si´ ze mnà
lub z redakcjà w sprawie
po∏àczenia na Goc∏aw, dajàc do zrozumienia, ˝e linia jest potrzebna. Oprócz
przyzwyczajeƒ i szybkiego po∏àczenia z Goc∏awiem jest to linia perspektywiczna, która w przysz∏oÊci b´dzie dowoziç ludzi z naszego osiedla do
tramwaju i metra na Goc∏awiu. Ponadto stanowi
dogodnà przesiadk´ dla podró˝nych przemieszczajàcych si´ wzd∏u˝ ciàgu Trasy Siekierkowskiej.
Niestety ZTM nie zamierza podnosiç cz´stotliwoÊci linii 502, t∏umaczàc si´ brakiem taboru koniecznego, aby w szczycie osiàgnàç podjazdy autobusu
co 10 minut. Dodatkowo problemem jest zbyt niskie ob∏o˝enie autobusu stanowiàce nieca∏e 60%
jego pojemnoÊci. Jedynà mo˝liwoÊcià zwi´kszenia
cz´stotliwoÊci by∏oby skasowanie linii 411, a to, jak
ju˝ ustaliliÊmy, nie jest uzasadnione spo∏ecznie.
Uda∏o si´ jednak wynegocjowaç drobnà popraw´
komunikacyjnà w weekendy. Po feriach 502 pojedzie w soboty, niedziele i Êwi´ta co 20 minut.
W sprawie dojazdu do Mi´dzylesia wiadomo, ˝e
147 obecnie kursujàcy co pó∏ godziny (w szczycie
co 20 min) z racji d∏ugoÊci trasy nie daje si´ dobrze
skomunikowaç z pociàgami w Wawrze. Dyrektor

Andrzej Franków razem z pracownikami Pionu
Przewozów ma przeanalizowaç mo˝liwoÊç utworzenia po feriach krótkiego autobusu 298, analogicznego do linii 198. Nowy autobus mia∏by zastàpiç lini´ 147 i dowoziç pasa˝erów ze Starej Mi∏osny
do stacji PKP Mi´dzylesie. Planowana cz´stotliwoÊç to 4 autobusy na godzin´ (co 15 minut), tak
aby mo˝na by∏o skomunikowaç autobus z pociàgami linii otwockiej. Po wakacjach cz´stotliwoÊç tego
po∏àczenia ma wynieÊç 6 autobusów na godzin´
(co 10 minut) – nie da si´ tego zrobiç wczeÊniej,
poniewa˝ na takie rozwiàzanie ze wzgl´dów technicznych b´dzie wymagane og∏oszenie przetargu
na uzupe∏niajàcy tabor. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e regularnie kursujàcy na tej trasie autobus b´dzie równie˝ dowozi∏ pasa˝erów do przesiadki na dowo˝àcà bezpoÊrednio do Dworca Centralnego lini´ 525.
Pasa˝erowie ze Starej Mi∏osny znajdà si´ w uprzywilejowanej sytuacji – b´dà wsiadaç na pierwszym przystanku po p´tli i b´dà mieç mo˝liwoÊç
zaj´cia dogodnych dla siebie miejsc.
Rozwiane zosta∏y równie˝ wàtpliwoÊci dotyczàce
budowy p´tli przy ulicy Granicznej. Obecnie procedowany jest jej wi´kszy wariant i je˝eli projektant
dostanie wszystkie zgody, p´tla b´dzie mog∏a pomieÊciç 6 dwunastometrowych pojazdów. Potwierdzone zosta∏o tak˝e odwrócenie kierunków autobusów w Starej Mi∏oÊnie, o którym ju˝ pisa∏em. Na
p´tli postój b´dà mia∏y linie 173, 411 i 502. Kraniec przy rondzie Maroszka b´dzie s∏u˝y∏ dwóm liniom ∏àczàcym Starà Mi∏osn´ z kolejà – 198 i 298.

Nieodp∏atna pomoc prawna
W Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a, ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 33, pok. (–102), tel. 22 443-41-94, dzia∏a
punkt nieodp∏atnej pomocy prawnej.
Godziny pracy:
■ poniedzia∏ek: 14.00–18.00
■ wtorek:
10.00–14.00
■ Êroda:
11.00–15.00
■ czwartek:
10.00–14.00
■ piàtek:
10.00–14.00
Nieodp∏atnej pomocy prawnej udzielajà adwokaci i radcy prawni.
Z nieodp∏atnej pomocy prawnej (na etapie
przedsàdowym) mogà skorzystaç:
■ m∏odzie˝ do 26 roku ˝ycia,
■ osoby posiadajàce wa˝nà Kart´ Du˝ej Rodziny,
■ seniorzy po ukoƒczeniu 65 lat,
■ osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzajàcego zosta∏o przyznane Êwiadczenie
z pomocy spo∏ecznej na podstawie ustawy
o pomocy spo∏ecznej,
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■
■
■

kombatanci,
weterani,
zagro˝eni lub poszkodowani katastrofà naturalnà, kl´skà ˝ywio∏owà lub awarià technicznà.

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny
i polega na:
■ poinformowaniu o obowiàzujàcym stanie
prawnym, o przys∏ugujàcych uprawnieniach
lub o spoczywajàcych obowiàzkach,
■ wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiàzania jej problemu prawnego,
■ udzieleniu pomocy w sporzàdzeniu projektu
pisma w sprawach, z wy∏àczeniem pism procesowych w toczàcym si´ post´powaniu przygotowawczym lub sàdowym i pism w toczàcym
si´ post´powaniu sàdowo-administracyjnym,
■ sporzàdzeniu projektu pisma o zwolnienie od
kosztów sàdowych lub ustanowienie pe∏nomocnika z urz´du w post´powaniu sàdowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, do-

Poruszony zosta∏ tak˝e temat komunikacji nocnej i wskazane, ˝e zasadne by∏oby przed∏u˝enie do
Starej Mi∏osny linii N25. Niestety nasi rozmówcy
nie zajmujà si´ bezpoÊrednio jazdà autobusów po
zmroku, ale spraw´ obiecali przekazaç kolegom
z odpowiedniego dzia∏u. ZTM co roku „w porze
ciep∏ej”, czyli mniej wi´cej od maja do wrzeÊnia,
zwi´ksza liczb´ kursów nocnych. Temat przed∏u˝enia N25 zosta∏ zatem poruszony we w∏aÊciwym
czasie, poniewa˝ mniej wi´cej do po∏owy marca
ZTM musi przygotowaç „wakacyjny” rozk∏ad linii
nocnych. Jak w nim zostanie uwzgl´dniona Weso∏a? Tego niestety jeszcze nie wiemy.
RozmawialiÊmy tak˝e o wiatach. Te przystanki, które majà stare i zniszczone wiaty, b´dà mia∏y je sukcesywnie wymieniane na nowe. Oprócz
tego Zarzàd Dzielnicy wskaza∏ na piÊmie wszystkie lokalizacje, które nie majà wiat przystankowych. OczywiÊcie w pierwszej kolejnoÊci b´dà
ustawiane wiaty w tych lokalizacjach, w których
mieszkaƒcy najcz´Êciej zg∏aszali takà potrzeb´.
W wielu miejscach ZTM nadal czeka na podk∏ad
mapy do inwestycji, ale na przyk∏ad dostaliÊmy
zapewnienie, ˝e przystanek Torfowa 02 (jedyne
miejsce w osiedlu Stara Mi∏osna obs∏ugiwane
przez 147, 198, 411, 502 i N25, które nie ma
wiaty) otrzyma wiat´ w tym roku.
Pomimo wielu spraw, które by∏y omawiane,
nic nie zosta∏o pomini´te, a spotkanie przebieg∏o
w dosyç przyjaznej atmosferze. Niestety nie
wszystkie nasze postulaty, które zanieÊliÊmy na
styczniowe spotkanie, zosta∏y wzi´te pod uwag´.
Wierzymy w ich racjonalnoÊç i pr´dzej czy póêniej
poparcie ZTM-u i wprowadzenie ich w ˝ycie. Po
raz kolejny z Zarzàdem Transportu Miejskiego
chcielibyÊmy spotkaç si´ najpóêniej na prze∏omie
kwietnia i maja. B´dzie to czas rozliczenia z cz´Êci obietnic i byç mo˝e okazja do przedstawienia
nowych, wa˝nych dla Starej Mi∏osny spraw.
Hubert Zieliƒski
radny dzielnicy Weso∏a

radcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w post´powaniu sàdowo-administracyjnym.
Uprawnieni mogà uzyskaç informacje w zakresie:
■ prawa pracy,
■ przygotowania do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci
gospodarczej,
■ prawa cywilnego,
■ spraw karnych,
■ spraw administracyjnych,
■ ubezpieczenia spo∏ecznego,
■ spraw rodzinnych,
■ prawa podatkowego z wy∏àczeniem spraw
podatkowych zwiàzanych z prowadzeniem
dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i dzia∏alnoÊci gospodarczej, z wyjàtkiem przygotowywania do jej rozpocz´cia.
Piotr Zieliƒski
Naczelnik Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Nr 188 / Luty 2017
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SMOG
Ostatnio jedno z najmodniejszych s∏ów w Polsce –
smog. Przewija si´ w ka˝dym programie informacyjnym, na ∏amach ka˝dej gazety. Wydawaç by si´ mog∏o,
˝e powiedziano ju˝ na jego temat wszystko. A jednak sporo naszych czytelników pisa∏o do nas, abyÊmy i my zaj´li si´ tà sprawà. Pozwol´ sobie na wst´pie przypomnieç kilka – dla cz´Êci znanych – faktów:
1. Smog jest to zjawisko atmosferyczne wynikajàce z zanieczyszczenia powietrza powsta∏ego
wskutek dzia∏alnoÊci cz∏owieka, po∏àczonego
z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – wysokim ciÊnieniem, brakiem wiatru,
czasem tak˝e mg∏à.
2. S∏owo „smog” powsta∏o w j´zyku angielskim ze
zbitki dwóch s∏ów: smoke (dym) i fog (mg∏a).
3. Warto podkreÊliç fakt, ˝e smog nie jest zjawiskiem sta∏ym, tylko okresowym, powstajàcym
w specyficznych warunkach. W zale˝noÊci od
ukszta∏towania terenu, pràdów atmosferycznych
itp. w niektórych miejscach wyst´puje cz´Êciej
(np. w Krakowie), w innych rzadziej.
4. Smog to nie tyle dym czy spaliny, ale przede
wszystkim zawiesina drobin py∏u oraz wyst´pujàce
w nich trujàce zwiàzki chemiczne. Przy podawaniu
poziomu zanieczyszczeƒ podaje si´ zawartoÊç takich czàstek w mikrogramach na m3. OkreÊlenie
PM2,5 oznacza czàstki o Êrednicy do 2,5 mikrometra, odpowiednio PM10 do 10 mikrometrów.
Przyczynà smogu w mniejszym stopniu jest przemys∏. Smog powstaje bowiem na skutej emisji niskiej, poni˝ej 40 m. W zale˝noÊci od rejonu jego
przyczyny mogà si´ wyraênie ró˝niç. W miejscowoÊciach górskich, gdzie jest ma∏y ruch samochodowy,
zaÊ powszechne jest ogrzewanie domów piecami
w´glowymi, niemal w 90% przyczynà smogu sà
domowe piece c.o. W Warszawie zaÊ jest to zaledwie 30%, zaÊ ponad 60% smogu generuje ruch samochodowy. I to bynajmniej nawet nie same spaliny, bo w wi´kszym stopniu szkodliwe sà kurz i py∏
wznoszony z ulic przez ko∏a samochodów. Jest
w nim ca∏a masa szkodliwych substancji, w szczególnoÊci drobinki ze Êcieranych opon.

W kontekÊcie tego tzw. dni bez samochodu czy pomys∏y mycia nawierzchni ulic (trudne do zrealizowania
zimà) w Warszawie, a szczególnie w jej centrum sà bardzo dobrym dzia∏aniem antysmogowym. Kiedy wi´c
mamy wysokie ciÊnienie i pi´knà, bezwietrznà pogod´,
warto rozwa˝yç skorzystanie z komunikacji miejskiej...
Drugim czynnikiem smogotwórczym, w takiej dzielnicy jak nasza pewnie nawet wa˝niejszym, jest emisja
py∏ów z pieców c.o. Najgorsze sà stare piece na w´giel.
Emisje py∏u si´gajà w nich 1180 g/m3. Nowe modele
emitujà ponad 25 razy mniej py∏ów. Warto tak˝e wiedzieç, ˝e drewno jest doÊç czystym paliwem, pod warunkiem... ˝e jest dobrze wysuszone (sezonowane).
Drewno mokre bowiem emituje ok. 1000 mg/m3 py∏u,
zaÊ dobrze wysuszone zaledwie 40 mg/m3. OczywiÊcie
w porównaniu z gazem (0,04 mg/m3) to i tak du˝o. Natomiast bez wàtpienia szczytem nieodpowiedzialnoÊci
jest palenie wszelkiego rodzaju resztkami: plastikiem,
p∏ytami wiórowymi, papà, styropianem, tetra pakami...
W pyle powstajàcym z ich spalania, jak to si´ potocznie
mówi, wyst´puje ca∏a tablica Mendelejewa, z ca∏à masà substancji rakotwórczych czy alergizujàcych na czele.
Podejmujàc dzia∏ania w walce ze smogiem,
w dniach nim zagro˝onych w∏adze Warszawy zach´cajà do korzystania z komunikacji miejskiej, oferujàc
darmowe przejazdy. Od stycznia tego roku wszed∏
w ˝ycie program dofinansowywania wymiany starych kot∏ów w´glowych. Na modernizacj´ swojej kot∏owni mo˝na otrzymaç od 7 do 20 tys. z∏ dotacji.
Wnioski w tej sprawie mo˝na sk∏adaç do Biura
Ochrony Ârodowiska Urz´du m.st. Warszawy.
W celu zwalczania procederu palenia Êmieci
w piecach domowych zosta∏o zakupionych na potrzeby Stra˝y Miejskiej 5 mobilnych laboratoriów. Sà
przystosowane do pracy w zró˝nicowanym terenie
i wyposa˝one w najnowoczeÊniejsze systemy kontrolno-pomiarowe. Oprócz badaƒ jakoÊci powietrza
stra˝nicy mogà równie˝ sprawdzaç stan cieków
wodnych. Tylko w minionym roku odby∏o si´ ponad
3 tysiàce takich kontroli, a co dziesiàta z nich zakoƒczy∏a si´ mandatem. Mo˝e nie jest elegancko nasy∏aç
na sàsiada Stra˝ Miejskà, ale jeÊli regularnie wyczuwamy w dymie smród, a „rozmowy uÊwiadamiajàce” nie przynoszà efektu, to zach´cam, aby dla zdrowia w∏asnej rodziny i sàsiadów nie wahaç si´ i wzywaç Stra˝ Miejskà. Jak ktoÊ ma wàtpliwoÊci, to niech
podpyta jakiegoÊ znajomego lekarza, czym grozi
wdychanie pochodnych spalania p∏yt wiórowych...
Wkrótce we wspó∏pracy z Politechnikà Warszawskà zostanie przygotowany dla mieszkaƒców stolicy

Z ogromnà radoÊcià i dumà informujemy,
˝e podczas

25 Fina∏u Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy
odbywajàcego si´ pod has∏em:
„Dla ratowania ˝ycia i zdrowia dzieci
na oddzia∏ach ogólnopediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorom”

Sztab w Gimnazjum nr 119 w Warszawie zebra∏ 63 071,63 z∏.
Podczas koncertu zorganizowanego w naszej szkole uzyskaliÊmy dochód:
- z licytacji – 4966,26 z∏,
- z kawiarenki – 2757,30 z∏,
- ze sprzeda˝y r´kodzie∏a artystycznego
– 1334,40 z∏.
Serdecznie dzi´kujemy wszystkim zaanga˝owanym goÊciom, rodzicom, uczniom
i nauczycielom za poÊwi´cony czas i okazane serce dla naszych dzia∏aƒ. Szczególne
podzi´kowania sk∏adamy darczyƒcom.
Organizatorzy Sztabu WOÂP
przy Gimnazjum nr 119 w Warszawie
Warszawski Indeks Powietrza. B´dzie to system oceny i prognoz zanieczyszczeƒ powietrza, informujàcy
w prosty i czytelny sposób o kwestiach zwiàzanych
z jakoÊcià i zanieczyszczeniem powietrza.
Warto pami´taç, ˝e smog jest zjawiskiem ponadlokalnym. To, ˝e jesteÊmy oddzieleni od centralnych
dzielnic Warszawy pasem lasu, ma na jego poziom
niewielki wp∏yw. A charakter zabudowy, z przewagà
domów jednorodzinnych, powoduje, ˝e poziom zanieczyszczenia u nas czy te˝ w sàsiednich dzielnicach
Wawer i Rembertów by∏ przy ostatnim (styczniowym)
smogu nawet wy˝szy ni˝ Êrednia warszawska. OczywiÊcie te˝ nie trzeba wpadaç w panik´. Póki co nie
mamy smogu codziennie i to, ˝e rozpalimy czasem
w kominku, nie oznacza zaraz, ˝e jesteÊmy trucicielami, szczególnie jak b´dziemy paliç wysuszonym drewnem i w wietrzny dzieƒ. Jak we wszystkim potrzebny
jest zdrowy rozsàdek i umiar oraz ÊwiadomoÊç konsekwencji ich braku.
Marcin J´drzejewski

REKL AMA

Licencja Min. Fin. 9131/98

•
•
•
•

ponad 20-letnie doświadczenie
pełen zakres usług
korzystne ceny
pomoc w założeniu
działalności gospodarczej
• doradztwo podatkowe

Tel. 22 773-25-69, 500-036-889
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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„Serca Legionu” przyznane
Gala Inauguracji odznaczenia „Serce
Legionu” by∏a to pierwsza „nasza” uroczystoÊç, na którà uda∏o nam si´ zaprosiç
przede wszystkim ponad 100 krwiodawców z ca∏ej Polski, ale tak˝e wiele klubów,
P
stowarzyszeƒ czy dzia∏aczy popierajàcych
A
T
honorowe krwiodawstwo na swoich poR
dwórkach. Przybyli tak˝e licznie urz´dnicy
O
wspierajàcy nas w dzia∏alnoÊci, a˝ z 12
N
urz´dów na czele z Urz´dem Marsza∏A
T
kowskim Województwa Mazowieckiego,
trzech starostw oraz miast i gmin z rejonów, gdzie dzia∏amy. Nie zabrak∏o tak˝e mediów
partnerskich, które na co dzieƒ pomagajà nam
rozpowszechniaç ide´, a tym razem ich przedstawiciele przybyli nas wesprzeç i odebraç tak jak
urz´dnicy odznaczenia. Nasze zaskoczenie goÊçmi by∏o tym wi´ksze, i˝ Ministerstwo Zdrowia
N
A
S
Z

Redaktor naczelny „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
odbiera IV stopieƒ Odznaczenia „Serce Legionu”
– „Bràzowy Medal”, który nasze pismo
otrzyma∏o w podzi´kowaniu za promowanie
idei honorowego krwiodawstwa

postanowi∏o tak˝e si´ pojawiç w osobie Wiceminister, Podsekretarz Stanu Pani Katarzyny G∏owali, która osobiÊcie wr´cza∏a odznaczenia paƒstwowe. UroczystoÊç wsparta przez Centrum
Weterana Dzia∏aƒ poza Granicami Paƒstwa, które zorganizowa∏o wystaw´ „W boju i potrzebie
krwi nie szcz´dzàc”, zosta∏a okrzykni´ta przez
sympatyków jednà z najwi´kszych i najpi´kniejszych zwiàzanych z krwiodawstwem w ostatnich
latach na Mazowszu.
Dzia∏o si´ du˝o, co by∏o widaç w relacjach czy
to starostwa powiatowego w Legionowie czy
Kuriera Telewizyjnego na TVP3 Warszawa.

Oprócz odznaczeƒ paƒstwowych, tj. Krzy˝e Zas∏ugi i Odznaka Honorowy Dawca
Krwi – Zas∏u˝ony dla Zdrowia Narodu, Odznak Honorowych PCK i Odznak Zas∏u˝ony Honorowy Dawca Krwi
wyró˝nieni otrzymywali nast´pujàce symbole wyrazów
uznania:
- instytucje, urz´dy, jednostki wojskowe otrzyma∏y dyplomy uznania od
Marsza∏ka Województwa
Mazowieckiego;
- kluby z województwa mazowieckiego przyby∏e na uroczystoÊç otrzyma∏y puchary i podzi´kowania od Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
- jednostki wojskowe oraz wojskowe Kluby
HDK otrzyma∏y listy pochwalne oraz ryngrafy
od Wojskowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa;
- nasi dzia∏acze oraz nasz klub otrzymali puchary, statuetki oraz listy pochwalne od starostw
powiatowych w Legionowie, Nowym Dworze
Mazowieckim i Ostro∏´ce, od obu Centrów
Krwiodawstwa oraz Marsza∏ka Mazowsza.
Dodatkowo Zarzàd Klubu Legion wyró˝ni∏ najaktywniejsze i wyró˝niajàce si´ oddzia∏y wraz z ich
przedstawicielami i instytucjami wspierajàcymi:
- statuà „Serce Nadziei” oddzia∏ legionowski z koordynatorem Przemkiem Cichockim oraz Starostà Legionowskim
Robertem Wróblem
i Prezydentem Miasta Legionowo Romanem Smogorzewskim na czele;
- statuà „Feniks – Dar
˚ycia” oddzia∏ przy
Centrum Szkolenia
¸àcznoÊci i Informatyki w Zegrzu z koordynatorem Miros∏awem Pos∏usznym
oraz Komendantem
Centrum p∏k. dypl.
Ireneuszem Furà na
czele.

Zielony P∏omieƒ – przeka˝ swój 1%
Drodzy Mieszkaƒcy, Rodzice i Sympatycy harcerstwa!
Pragn´ poinformowaç, ˝e w tym roku
mogà Paƒstwo wesprzeç harcerzy, przekazujàc swój 1% podatku na Szczep 44
MDHiZ „Zielony P∏omieƒ”, który aktywnie dzia∏a na terenie dzielnicy Weso∏a. Naszà misjà jest tworzenie wspólnoty przyja-
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ció∏ – dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych, która
w oparciu o wartoÊci chrzeÊcijaƒskie, przyk∏ad w∏asny instruktorów i instruktorek,
prac´ nad sobà, s∏u˝b´, przygod´ oraz inne elementy metody harcerskiej wychowuje cz∏owieka pe∏nego radoÊci ˝ycia, odpowiedzialnego za Polsk´ i gotowego podjàç
wyzwania wspó∏czesnoÊci.

Lista wszystkich osób odznaczonych w tym
dniu by∏aby bardzo d∏uga, zainteresowanych
zapraszamy na naszà stron´, gdzie taki wykaz
zosta∏ zamieszczony: http://legionhdk.pl/legion-klub-hdk-pck/odznaczenie-serce-legionu/inauguracja-serca-legionu/odznaczani-podczas-inauguracji/. Cz´Êç wyró˝nionych niestety nie pojawi∏a si´ na uroczystoÊci, lecz odznaczenie na
pewno zostanie wr´czone przy okazji kolejnej
uroczystoÊci, która, miejmy nadziej´, b´dzie
jeszcze pi´kniejsza. Wszystkim wspierajàcym
i uto˝samiajàcym si´ z Klubem Legion dzi´kujemy i ˝yczymy tak Wam, jak i sobie dalszych lat
pi´knej wspó∏pracy i dzia∏alnoÊci na rzecz polskiego spo∏eczeƒstwa.
Klub HDK PCK Legion
Fot.: Daniel Olejarz, fotografia Katarzyna
Ma∏ek, Pawe∏ Ma∏ek tabodesign.com,

Je˝eli sà Paƒstwu bliskie nasze idea∏y,
prosimy o przekazanie 1% na nasz szczep.
W rubryce „Numer KRS” prosimy wpisaç:
0000057720, a w pozycji „Cel szczegó∏owy
1%” kod jednostki: MAZ-44-SZCZEP.
Paƒstwa 1% wspiera rozwój harcerstwa
w ca∏ej dzielnicy.
Czuwaj!
pwd. Bernard Zakrzewski
szczepowy
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Dzisiaj przysz∏y do nas listy ze Stanów Zjednoczonych – oznajmiam klasie i w odpowiedzi s∏ysz´ okrzyki radoÊci. Sà to odpowiedzi na nasze listy napisane w j´zyku hiszpaƒskim i wys∏ane kilka tygodni temu do partnerskiej szko∏y za
granicà. Zbieramy si´ w kr´gu na Êrodku sali, odczytuj´ imiona i rozdaj´ zaklejone koperty. Ci´˝ko opisaç t´ radoÊç i zaciekawienie malujàce si´
na twarzach naszych dzieci. Otwierajà listy, czytajà, pokazujà innym kolegom z klasy. KtoÊ dosta∏ w prezencie çwierçdolarówk´, ktoÊ zdj´cie
albo pi´kny, r´cznie wykonany obrazek.

Brooke ma brata bliêniaka, Scoty uwielbia Pokemony, a Mae ma farm´ i konia. Te oraz wiele
innych informacji uczniowie klasy czwartej Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej im. Emanuela Bu∏haka w Weso∏ej wyczytali w listach, które otrzy-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

mali od swoich kolegów z zagranicy. Okazuje si´, ˝e mimo dzielàcych
obie szko∏y tysi´cy kilometrów, zagraniczni koledzy sà do nich bardzo podobni. Majà podobne zainteresowania, lubià i robià te same
rzeczy. Istniejà tak˝e pewne ró˝nice. Obchodzimy ró˝ne Êwi´ta, inaczej wyglàdajà nasze szko∏y i okolica, mamy innà pogod´.
Hola, me llamo Janek y tengo
9 años – tak zaczyna si´ jeden
z kilkunastu listów napisanych w tym roku.
Ju˝ od dwóch lat uczniowie naszej
szko∏y korespondujà w j´zyku hiszpaƒskim ze szko∏ami z zagranicy.
Kultywujàc sztuk´ r´cznego pisania
listów, ∏àczà nauk´ j´zyka hiszpaƒskiego z jego praktycznym zastosowaniem. Wymiana korespondencji
pozwala poznawaç inne kraje i kultury. Wszystkiemu towarzyszy magiczna aura oczekiwania na zaklejonà kopert´ z egzotycznym znaczkiem, w której zawsze czeka niespodzianka.
Widzàc, jak dzieci czytajà listy, jak opowiadajà mnie i sobie nawzajem, co wyczyta∏y i co chcà
odpowiedzieç na zadane im pytania, wiem, ˝e
osiàgn´∏am swój cel. W wieku dziewi´ciu lat po-

trafià porozumieç si´ w j´zyku hiszpaƒskim z innà osobà. Potrafià opowiedzieç o sobie, przekazaç podstawowe informacje, a tak˝e zrozumieç

to, co do nich piszà i o co pytajà. Jest to prawdziwy, ˝yciowy sprawdzian umiej´tnoÊci. Du˝o
efektywniejszy od kilkunastu kartkówek czy wypracowaƒ na podobne tematy.
Mo˝emy zaczàç odpisywaç ju˝ dzisiaj? – pytajà uczniowie. OczywiÊcie – potwierdzam i z zapa∏em zabieramy si´ do pracy. Kiedy do nas odpiszà? – dopytujà dzieci zaraz po oddaniu swojego listu. Zapewne musimy poczekaç kilka
tygodni – odpowiadam i wiem, ˝e to oczekiwanie tylko podsyca ich apetyt na wi´cej!
Katarzyna S∏owik
nauczycielka j´zyka hiszpaƒskiego
w Spo∏ecznej Szkole Podstawowej
im. Emanuela Bu∏haka
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Bud˝et partycypacyjny 2018

Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP
W poniedzia∏ek 23 stycznia
br. o pó∏nocy zakoƒczy∏ si´
etap sk∏adania projektów
do warszawskiego bud˝etu partycypacyjnego
na 2018 rok. Projekty mo˝na by∏o zg∏aszaç przez Internet i papierowo. W Warszawie z∏o˝yliÊmy 2763
projekty (w pierwszej edycji bud˝etu zg∏oszone
by∏y 1393 projekty, w drugiej 2333, a w trzeciej
2649). Wszystkie zg∏oszone pomys∏y zamieszczone sà na stronie internetowej. Ka˝dy z nich mo˝na
skomentowaç na forum internetowym, a tak˝e
przekazaç uwagi bezpoÊrednio jego autorowi.
Dzi´ki temu autorzy b´dà mogli zmieniç i udoskonaliç swoje projekty, aby jeszcze lepiej odpowiada∏y potrzebom warszawiaków. Najwi´cej projektów
z∏o˝yli mieszkaƒcy Mokotowa, Pragi-Po∏udnie i Ursynowa. W Weso∏ej zosta∏y zg∏oszone 42 projekty. Dotyczà one przede wszystkim przestrzeni publicznej (17 projektów), zdrowia (14), komunikacji,
kultury i sportu (po 10 projektów). OczywiÊcie wiele z nich porusza kilka zagadnieƒ jednoczeÊnie.
Stàd przyk∏adowo jeden projekt mo˝e byç wpisany zarówno do kategorii sportu, jak i zdrowia. Oto
niektóre ze zg∏oszonych projektów (te najwi´ksze):
1. „Skatepark Weso∏a – pomó˝ rozwijaç pasje”
– koszt 287 900,00 z∏
2. „Remont boiska przy Gimnazjum nr 119 ul.
Klimatyczna 1” – koszt 327 716,00 z∏

3. „Lato nad wodà w Weso∏ej, czyli publiczne
kàpielisko w Starej Mi∏oÊnie” – koszt
213 500,00 z∏
4. „T´˝nia Weso∏a” – koszt 220 000,00 z∏
Ze wszystkimi projektami mo˝na si´ zapoznaç
na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Kolejny etap to weryfikacja projektów i dyskusje mieszkaƒców. Rozpoczà∏ si´ on 24 stycznia, a zakoƒczy 8 maja 2017 r. Weryfikacja projektów w ca∏oÊci odbywa si´ wewnàtrz urz´du
i sk∏ada si´ z weryfikacji ogólnej, weryfikacji
szczegó∏owej oraz ponownej weryfikacji projektu.
Weryfikacja ogólna obejmuje sprawdzenie, czy:
1. formularz zosta∏ z∏o˝ony w terminie,
2. formularz zawiera wszystkie za∏àczniki,
3. formularz zosta∏ wype∏niony prawid∏owo (zosta∏y wskazane zasady ogólnodost´pnoÊci),
4. projekt zosta∏ przyporzàdkowany do obszaru
lokalnego.
Po pozytywnej weryfikacji ogólnej projekt b´dzie poddawany weryfikacji szczegó∏owej, która
obejmie:
1. ocen´ projektu pod wzgl´dem spe∏niania wymogów, w tym ocen´ spe∏niania kryterium
ogólnodost´pnoÊci,
2. ocen´ projektu pod wzgl´dem zgodnoÊci
z obowiàzujàcymi przepisami prawa,
3. analiz´ mo˝liwoÊci realizacji projektu,
4. urealnienie kosztorysu projektu,
5. sprawdzenie, czy urealniony kosztorys nie przekracza wyznaczonych kwot na dany obszar,

6. analiz´ poniesienia kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu,
7. analiz´, czy nazwa projektu oraz skrócony
opis projektu oddajà jego istot´.
Po dokonaniu ocen i analiz wst´pny wynik weryfikacji szczegó∏owej b´dzie prezentowany przez
przedstawiciela urz´du na spotkaniach dyskusyjnych, które b´dà organizowane w ka˝dej dzielnicy w dniach od 1 do 18 marca 2017 roku. Spotkania b´dà okazjà do przedstawienia tematów
projektów, a tak˝e do dyskusji pomi´dzy autorami
projektów, mieszkaƒcami, cz∏onkami Zespo∏u ds.
bp, jak równie˝ przedstawicielami urz´du danej
dzielnicy. W wyniku rozmów i dyskusji ka˝dy projekt b´dzie móg∏ byç uzupe∏niony, dopracowany
lub zupe∏nie zmieniony. B´dzie to dobra okazja do
ulepszenia dotychczasowych pomys∏ów.
Do wszystkich projektodawców!!! ObecnoÊç
wasza lub waszego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiàzkowa. NieobecnoÊç projektodawcy lub jego przedstawiciela
jest jednoznaczna z wycofaniem projektu!
Informacji o terminach spotkaƒ dyskusyjnych
prosz´ szukaç na stronie Urz´du Dzielnicy
Weso∏a www.wesola.waw.pl lub na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Wszystkich zainteresowanych bud˝etem partycypacyjnym zapraszam równie˝ na naszà stron´: facebook.pl/BPWesola.
Wi´cej informacji o etapie weryfikacji, jak
i o kolejnych etapach bud˝etu partycypacyjnego
b´dziecie Paƒstwo mogli przeczytaç w nast´pnych numerach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Katarzyna Zakrzewska
radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Projekty zakwalifikowane do realizacji w ramach WPEK
W naborze na pierwsze pó∏rocze 2017 roku
projektów realizowanych na podstawie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej na
terenie dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy do
Urz´du Dzielnicy Weso∏a wp∏yn´∏o 10 projektów
z 9 placówek. Ogólna wartoÊç z∏o˝onych projektów to 24 652 z∏, wysokoÊç wnioskowanego
wsparcia to kwota 20 500 z∏.
Wszystkie wnioski otrzyma∏y rekomendacj´
Naczelnika Wydzia∏u OÊwiaty Kultury i Sportu
Pani Renaty Mroczkowskiej i Dzielnicowego Koordynatora ds. Edukacji Kulturalnej Pani Karoliny
Baranowskiej oraz zosta∏y zaakceptowane do realizacji przez Burmistrza Dzielnicy Weso∏a Pana
Edwarda K∏osa.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Lp.

Placówka

Nazwa projektu

1
2

Przedszkole 259
Przedszkole 260

Koszty
Wnioskowana
zwiàzane
kwota
z realizacjà
wsparcia
zadania
finansowego
2000,00
2000,00
1500,00
1500,00

„Pociàg do ksià˝ki”
„Pole sztuki”
„Zielono mi” – Warszawskie ˝ycie kulturalne
3252,00
3
SP 171
wokół parków i ogrodów – cz´Êç II
2100,00
4
SP 174
„Emocje zakl´te w papierze” – zaj´cia koła origami
„Unia Europejska w kadrze” – czyli podró˝ po
2285,00
5
SP 353
wybranych krajach Europy widziana oczami dziecka
1500,00
6
„W magicznym rytmie taƒca”
ZS 94
2000,00
7 (SP 172) (Gim 118) „Bajkowy Êwiat z koła i kwadratu” – małe origami
„Muzyczny Êwiat j´zyków” warsztaty
3000,00
8
Gim 119
wokalno-instrumentalno-j´zykowe
2800,00
9
Gim 120
„Bli˝ej opery i baletu”
4500,00
10 OÊrodek Kultury
„Lekcja wychowania wg Akademii Pana Kleksa”
RAZEM 24 652,00

2000,00
2000,00
2000,00
1500,00
1500,00
3000,00
2000,00
3000,00
20 500,00

REKL AMA

Firma CMS Auto producent minibusów
poszukuje pracowników na stanowiska:
- monter (prace wykoƒczeniowe),
- elektryk samochodowy.
Miejsce pracy: Sulejówek. Osoby zainteresowane prosimy
o przesy∏anie CV na adres mailowy: info@cms-auto.com.pl
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 Listy do redakcji
Szanowna Redakcjo,
zg∏aszam si´ do Was z problemem, który codziennie obserwuj´ na ul. Pogodnej (odcinek od
ronda Pohulanka do ul. Cyklamenowej). Kierowcy mknàcy lub Êcigajàcy si´ z czasem lub sami ze
sobà (bo i tak te˝ bywa) od ronda w kierunku ul.
Cyklamenowej lub w drugà stron´:
- nie zwracajà w ogóle uwagi na dwa przejÊcia
dla pieszych (przy ul. Konwaliowej oraz ul.
Hiacyntowej)
- za nic majà równorz´dne skrzy˝owanie z ul.
Konwaliowà i wyje˝d˝ajàcych stamtàd rano
kierowców z prawej strony (awantury i t∏umaczenie kto da∏ drugiemu[ej] prawo jazdy – to
sta∏y element krajobrazu)
- nie zwracajà w ogóle uwagi na dzieci próbujàce przejÊç na chodnik wzd∏u˝ ul. Pogodnej.
Na osiedlu jest wiele ma∏ych ulic (w porównaniu do ul. Pogodnej) gdzie problem wariatów
drogowych zosta∏ skutecznie rozwiàzany przez
wzniesienia na drodze.
Czy jest jakaÊ skuteczna droga administracyjna
aby przynajmniej przed przejÊciami dla pieszych
powsta∏y podobne instalacje na ul. Pogodnej?
Z powa˝aniem,
mieszkaniec ul. Pogodnej
Dzieƒ dobry,
informuj´, ˝e formalnie istnieje mo˝liwoÊç wykonania zmiany organizacji ruchu na ul. Pogodnej
i wybudowania progów zwalniajàcych. Takie
progi muszà byç umieszczone zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami (m.in. 40 m od skrzy˝owaƒ).
Urzàd Dzielnicy nie otrzymywa∏ dotàd wniosków
mieszkaƒców o urzàdzenie takich progów ani informacji o zagro˝eniach ze strony szybko je˝d˝àcych samochodów. Z pisma wynika, ˝e w opisanym przypadku bardziej chodzi o kultur´ jazdy
kierowców. Ulica Pogodna posiada chodnik, wyznaczone przejÊcia dla pieszych i dobrà widocznoÊç w rejonie skrzy˝owaƒ. Budowa progów na
ulicach zbiorczych (a taki charakter ma ten odcinek ul. Pogodnej) powoduje cz´sto protesty
u˝ytkowników drogi. Dlatego te˝ przed podj´ciem decyzji o wykonaniu progów oczekujemy
na poparcie du˝ej grupy mieszkaƒców.
Andrzej Pylak
Naczelnik Wydzia∏u Infrastruktury
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
***
Czy na ulicach Starej Mi∏osny jest bezpiecznie?
Noc sylwestrowa, chwil´ po godzinie pierwszej.
Trójka nastolatków wraca razem do domu. Idà jednà z g∏ównych, oÊwietlonych dróg, tu˝ obok koÊcio∏a, gdy zza zakr´tu pojawia si´ dwóch nieco
starszych od nich m´˝czyzn. Jeden z nich wyciàga
pa∏k´ teleskopowà, podbiega i uderza mocno
w nog´ pierwszego z niczego nie spodziewajàcych
si´ nastolatków. Ten zgina si´ z bólu, a wówczas
drugi z napastników butelkà uderza go prosto
w twarz tak mocno, ˝e kruszy przedni zàb.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

To nie fragment filmu. Napastnikami byli mieszkaƒcy Starej Mi∏osnej. Jak si´ okaza∏o, by∏ to ich
kolejny konflikt z prawem. Obaj w Sylwestra wyszli na ulice z zamiarem bicia innych – w ten sposób chcieli si´ „zabawiç”. Nie kryli si´, nie mieli
kominiarek. Trójk´ nastolatków napadli pod samym koÊcio∏em Êw. Hieronima. Kolejnà ofiar´ dopadli chwil´ póêniej na ul. Jana Paw∏a. Zaatakowali jà gazem pieprzowym i uderzyli pa∏kà.
Tym tekstem chcemy zwróciç uwag´ na kilka
rzeczy. Nie ˝yjemy pod kloszem, a Stara Mi∏osna
nie jest jakàÊ enklawà bezpieczeƒstwa, jak by si´
mog∏o komuÊ wydawaç. Takich sàsiadów te˝
mamy. Nasze dzieci szybko dorastajà i mimo naszych najlepszych staraƒ, wchodzàc w doros∏oÊç,
majà ró˝ne rzeczy w g∏owie, nie zawsze nauk´,
znalezienie dobrej pracy, usamodzielnienie si´.
Trzeba wiedzieç, co robià godzinami poza domem. A jeÊli nasze pociechy majà wracaç wieczorem czy w nocy same do domu, lepiej po nie
podjechaç, nawet na pobliski przystanek.
Druga sprawa to pytanie o to, czy musia∏o
dojÊç do tak mro˝àcych krew w ˝y∏ach zajÊç i dlaczego ci dwaj czuli si´ tak bezkarni? Jak si´ okaza∏o, ich rówieÊnicy znali ich dobrze od „tej strony”.
Ju˝ przedtem ganiali na Jana Paw∏a z butelkami
i paralizatorem. Dlaczego wtedy nie zg∏oszono tego policji? Musimy uczulaç naszych nastolatków,
˝e sà granice „dobrej zabawy” i nie mo˝na biernie
akceptowaç okreÊlonych zachowaƒ. èle poj´ta solidarnoÊç wÊród rówieÊników w tym przypadku
mog∏a przyczyniç si´ do tragedii.
Nie mniej istotna jest postawa nas, doros∏ych,
wobec ró˝nych niepokojàcych, pozornie mniej niebezpiecznych zjawisk tego typu: ile razy bezsennie
przewracamy si´ z boku na bok obudzeni piskiem
opon podczas nocnych wyÊcigów samochodowych z „driftowaniem” odbywajàcych si´ praktycznie w ka˝dy weekend na naszych rondach.
Wstrzàsani oburzeniem mijamy grupki cz´sto nieletniej m∏odzie˝y, która, cz´stokroç w godzinach
szkolnych (szkodzàc wszak tym samym sobie ewidentnie), pali, pije czy zaczepia przechodniów. Mo˝emy si´ domyÊlaç, ˝e – jak wsz´dzie – przy takiej
m∏odzie˝y kr´cà si´ zapewne przedstawiciele
Êwiata przest´pczego, oferujàc im narkotyki.
Innà, o wiele wa˝niejszà kwestià jest w tym
ostatnim przypadku prewencja, dzia∏ania wychowawcze i naturalnie koniecznoÊç stworzenia
na naszym terenie miejsc, gdzie m∏odzie˝ mog∏aby sp´dzaç wspólnie czas wolny w inny sposób,
temat ten by∏ wielokrotnie poruszany w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”.
Wi´kszoÊç z nas nie zg∏asza na policj´ ró˝nego
rodzaju „drobnych incydentów”, bo jak g∏osi
obiegowa opinia, „nie warto”. Czy˝by? W sprawie, od której zacz´liÊmy, nasza policja z Weso∏ej
zareagowa∏a nad podziw skutecznie i profesjonalnie. Sprawcy zostali uj´ci niemal natychmiast.
Zapewne nie jest to mo˝liwe w ka˝dym przypadku, jednak nie zg∏aszajàc przejawów zak∏ócania
porzàdku publicznego na policj´, w sposób oczywisty zmniejszamy szanse na bliskie zeru. Prac´
policji u∏atwi∏oby zainstalowanie dodatkowych
punktów monitoringu miejskiego, które ponadto
pe∏nià funkcj´ „odstraszajàcà”. Rozdzia∏ kamer
uzale˝niony jest jednak wprost proporcjonalnie
od liczby zg∏oszeƒ, a tych prawie nie ma.

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

■

■

■

1 lutego, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. 1 Praskiego Pu∏ku
róg al. Armii Krajowej)
13 lutego, godz. 16.00–18.00
– Dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy (spotkanie odb´dzie si´
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a przy
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, pok. –111)
15 lutego, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)
22 lutego, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona
(spotkanie na ul. Wspólnej róg
ul. Brata Alberta).

Czy zatem na ulicach Starej Mi∏osny jest bezpiecznie? Zapewne stosunkowo tak... Zadajmy
to pytanie inaczej: czy chcielibyÊmy, aby by∏o
bezpieczniej? Zale˝y to tak˝e od nas, bo jeÊli nie
zaczniemy reagowaç, mo˝e byç tylko gorzej.
Nazwiska do wiadomoÊci redakcji
Szanowni Paƒstwo,
teren Starej Mi∏osnej, jak i ca∏ej Weso∏ej jest jednym
z najbardziej bezpiecznych spoÊród dzielnic Warszawy. W przypadku opisywanego zdarzenia, jak zauwa˝yli autorzy listu, sprawcy zostali natychmiast
wytypowani i zatrzymani przez policjantów z komisariatu w Weso∏ej. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy czynnoÊci procesowe pozwoli∏y na zastosowanie Êrodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania obydwu podejrzanych.
Chcia∏bym przy tej okazji zapewniç wszystkich
Mieszkaƒców, ˝e policjanci dbajà o Paƒstwa bezpieczeƒstwo, zawsze reagujà na wszelkie zg∏oszenia dotyczàce niepokojàcych zjawisk i naruszeƒ
prawa, oddzia∏ujemy te˝ prewencyjnie, pe∏niàc
s∏u˝b´ w ka˝dej cz´Êci dzielnicy. JednoczeÊnie
apeluj´ do Mieszkaƒców, aby nie lekcewa˝yli
kwestii bezpieczeƒstwa swojego i swoich sàsiadów, gdy˝ zale˝y ono od nas wszystkich. Ka˝dy
niepokojàcy sygna∏ prosz´ zg∏aszaç Policji, lub
innej odpowiedniej instytucji.
Z powa˝aniem,
nadkom. Adam Szyszka
Komendant Komisariatu Policji Warszawa Weso∏a
Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII
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Inauguracja nowej edycji Turnieju
Szachowego Grand Prix SP 353 2017
W sobot´ 21 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 353 zosta∏ rozegrany I Turniej Szachowy nowej edycji Grand Prix. Zawody sk∏adajà z 5 turniejów. Do punktacji grand prix wliczaç si´ b´dà zawodnicy, którzy zagrali
minimum w 4 turniejach. Rozgrywki prowadzone by∏y w dwóch grupach wiekowych: w tur-

nieju A bra∏y udzia∏ dzieci i m∏odzie˝ do 20 lat,
w turnieju B – dzieci rocznik 2009 i m∏odsze.
Dodatkowo rozgrywany by∏ równie˝ turniej
klasyfikacyjny z mo˝liwoÊcià zdobycia IV i V kategorii szachowej. Nowà edycj´ Turnieju Szachowego Grand Prix SP 353 2017 uroczyÊcie
zainaugurowa∏a Dyrektor Szko∏y Podstawowej
nr 353 Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz.
W czo∏ówce I Turnieju
Grand Prix SP 353 2017
w kategorii dzieci i m∏odzie˝ do 20 lat uplasowali si´:
I miejsce – Adam Sieczkowski, KSz Polonia Warszawa
II miejsce – Tomasz Woênica, KSz Polonia Warszawa
III miejsce – Ryszard åwiek,
UKS SP 321 Warszawa

PTTK zaprasza
Powoli zaczynajà si´ przygotowania do kolejnego sezonu wycieczkowego naszego Ko∏a. Zosta∏y
ju˝ zatwierdzone pomys∏y na
tegoroczne wycieczki oraz ich
terminy i prowadzàcy. Sezon
2017 b´dzie du˝o „bogatszy”
w wyjazdy. Przede wszystkim
b´dà a˝ trzy (dotychczas jedna)
w´drówki górskie, w tym jedna
(o ile b´dà ch´tni) zimowa. Zaczynamy ju˝ w terminie 22.04–23.04 – pieszà
w´drówkà po Jurze Krakowskiej. Tym razem zobaczymy du˝o mniej zamków, za to przespacerujemy si´ malowniczymi szlakami wÊród majestatycznych jurajskich ostaƒców. Kierownikiem tego
wyjazdu b´dzie Marcin J´drzejewski.

Dla mi∏oÊników kajaków przygotujemy trzy
sp∏ywy kajakowe: 13.05 – po Radomce (mi∏a,
spokojna rzeka, bez wi´kszych utrudnieƒ),
10.06–11.06 – po Rospudzie (klasyka kajakarstwa, uczestnikom naszego pierwszego sp∏ywu tà rzekà przed laty
przypominamy has∏o „bu∏ka z mas∏em...”), 9.09 – rzekà Orzyc (dzika, rzadko odwiedzana rzeczka
pó∏nocnego Mazowsza). Kierownikiem na wszystkich sp∏ywach
b´dzie Ania Ksi´˝opolska.
Planujemy tak˝e dwie wycieczki
objazdowe ze zwiedzaniem: 26.05–
–28.05 – do Poznania i okolic, oraz
20.10–22.10 – po górnym Âlàsku. Kierownikiem na tych wyjazdach b´dzie Bo˝ena Jaêwiƒska. Tak˝e pod jej przewodnictwem odb´dà si´
3 wycieczki rowerowe: 03.06 – do Ossowa,
24.06 – do Jeruzala oraz 16.09 – promem przez
Wis∏´ do Natolina.

Najlepszymi w poszczególnych kategoriach
rankingowych zostali:
III kategoria szachowa – Maciej Groszyk, UKS
„Gambit”- Weso∏a
IV kategoria szachowa – Aleksander Babiç, KSz
Polonia Warszawa
V kategoria szachowa – Miros∏aw Smolak, SP
Glinianka
Najwy˝sze wyniki w I Turnieju Grand Prix SP
353 (rocznik 2009 i m∏odsi) osiàgn´li:
I miejsce – Mateusz Iwanicki, UKS SP 321 Warszawa-Bemowo
II miejsce – Jagoda Dzierzgowska, KSz Polonia
Warszawa
III miejsce – Marcin Iwanicki, UKS SP 321 Warszawa-Bemowo
Szczegó∏owe informacje o wynikach mo˝na
znaleêç na www.chessarbiter.com.
Zawody zorganizowa∏ Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”- Weso∏a oraz Szko∏a Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców.
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy.
Teresa Osypiuk

Dwie pozosta∏e wycieczki górskie prowadzone
b´dà przez Marcina J´drzejewskiego i b´dà to:
28.09–01.10 – Beskid Wyspowy i 7.12–10.12
– zimowa w´drówka przez Beskid Sàdecki.
Wszystkie wycieczki sà ogólnodost´pne, aby
pojechaç, nie trzeba byç formalnie cz∏onkiem
naszego Ko∏a. Wi´cej informacji oraz szczegó∏y
planowanych wycieczek b´dziemy na bie˝àco
zamieszczaç na naszej stronie internetowej
www.pttkwesola.pl, do której odwiedzania
serdecznie zapraszamy.
Wszystkich cz∏onków naszego Ko∏a, a tak˝e sympatyków, którzy chcieliby si´ do Ko∏a
zapisaç, serdecznie zapraszamy na walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które
odb´dzie si´ 9 marca br. (czwartek) o godzinie 18.30 w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25 (Weso∏a,
osiedle Stara Mi∏osna).
Marcin J´drzejewski
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Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Warszawa-Weso∏a
KURSY I SZKOLENIA

Weso∏a doczeka∏a si´ swojego oddzia∏u, który
ju˝ od 2,5 roku pr´˝nie dzia∏a na terenie dzielnicy. W zwiàzku z tym, ˝e dzielnica nie posiada
w∏asnego, paƒstwowego obiektu z basenem,
wszelkie kursy i szkolenia prowadzimy g∏ównie
na obiekcie Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie, na którym znajdujà si´: basen, sale
sportowe i konferencyjne. Nasze us∏ugi dotyczà
w szczególnoÊci mieszkaƒców Weso∏ej. Dodatkowo integrujemy si´ i szkolimy wszystkie osoby
zainteresowane spoza dzielnicy. Cieszymy si´
najwy˝szym stopniem szkoleniowym, a nasi instruktorzy posiadajà wszelkie niezb´dne kwalifi-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

kacje uprawniajàce do pracy w zawodzie.
Spe∏niamy wszystkie wymogi bezpieczeƒstwa. PodkreÊl´, ˝e wiele podmiotów szkoli bez uprawnieƒ.
Wybierajàc szko∏´, warto zwróciç uwag´ na kwalifikacje zawodowe i doÊwiadczenie.
Specjalizujemy si´ w szkolnictwie i wspó∏zawodnictwie sportowym, w szczególnoÊci dzieci
i m∏odzie˝y. Aktualnie trenujemy
oko∏o 100 osób, z których cz´Êç to zawodnicy. Reszta doskonali techniki p∏ywackie
i elementy ratownictwa wodnego. Prowadzimy
równie˝ nauk´ p∏ywania dla najm∏odszych
dzieci. Formujà si´ równie˝ grupy dla doros∏ych
osób. Jest mo˝liwoÊç umawiania si´ indywidualnie. Nasze dzia∏ania opierajà si´ wy∏àcznie na op∏atach
uczestników i sk∏adkach
cz∏onkowskich. Liczymy na
wsparcie finansowe ze strony Urz´du Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy. W tym celu
z∏o˝yliÊmy projekt w ramach
og∏oszonego przez Dzielnic´
konkursu ofert.
Kluczowà dzia∏alnoÊcià
jest ratownictwo wodne
i w tym zakresie prowadzimy „M∏odzie˝owà Szko∏´
Ratownictwa” oraz „Szkolenia Ratowników Wodnych”.
Zaj´cia dla m∏odzie˝y dotyczà wszystkich niepe∏noletnich osób, które potrafià p∏ywaç poprawnie,
przynajmniej dwoma stylami. M∏odzie˝ uczy si´
technik p∏ywackich, holowania i p∏ywania ze
sprz´tem ratowniczym. Dodatkowo zaj´cia odbywajà si´ w formie wyjazdowej na wodach
otwartych. Uczymy korzystaç z ∏odzi oraz sprz´tu motorowodnego. Zgodnie z prawem nie nadajemy stopni: „m∏odszy ratownik” czy „ratownik wopr”. Przygotowujemy dzieci i m∏odzie˝ do
zasadniczego szkolenia ratowników wodnych.
ZaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia ratowników wodnych mo˝na uzyskaç w wieku 18 lat
i po z∏o˝eniu egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Takie dzia∏ania wynikajà z Rozporzàdzenia
Ministra Spraw Wewn´trznych z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie szkoleƒ w ratownictwie
wodnym.
Plany na najbli˝szy rok:
- zabezpieczenie i oznakowanie niestrze˝onych
obszarów wodnych w woj. mazowieckim,
- wychowanie wielu wspania∏ych ratowników
wodnych,
- szkolnictwo i wspó∏zawodnictwo sportowe
w ramach sekcji p∏ywackiej.

ZG¸OSZENIA i ZAPISY:
Nabór ciàg∏y: M∏odzie˝owa Szko∏a Ratownictwa,
Sekcja P∏ywacka, Nauka i doskonalenie p∏ywania
(praktycznie mo˝na zapisaç si´ w ka˝dym wieku,
liczy si´ cel i poziom zaawansowania).
Najbli˝sze szkolenie ratowników wodnych
planowane jest na marzec 2017 r.
Szczegó∏owe informacje znajdujà si´ na stronie:
www.warszawa.rwr.pl.
Micha∏ Guzik
Prezes/Instruktor
Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej
tel. 516 041 633
e-mail: michal.guzik@rwr.pl
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Tekst sponsorowany

Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej
(RWR) jest obecnie najwi´kszà, a zarazem jednolità ogólnopolskà organizacjà w Polsce. W pe∏ni ró˝nimy si´ od organizacji WOPR,
której wielkoÊç i jednolitoÊç
strukturalna to tylko historia.
Aktualnie w Polsce mamy 117
organizacji ratowniczych, a RWR
jest numerem 1 na liÊcie podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.
Dla wiarygodnoÊci podaj´ êród∏o informacji:
https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/nadzor-nad-ratownictwe/10071,Podmioty-uprawnione-do-wykonywania-zadan-ratownictwa-gorskiego-i-wodnego.html.
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
„Zima w MieÊcie” 2017
W tym roku przygotowaliÊmy cztery spotkania
w ramach akcji „Zima w MieÊcie”. Oferta jest
skierowana do wszystkich dzieci w wieku 7–12
lat, które podczas ferii chcà sp´dziç z nami wolny czas. W trakcie spotkaƒ poznamy przygody
Tomka Wilmowskiego – bohatera ksià˝ek

Konkurs
„Wszystkie ksià˝ki mówià” 2017

nie zabrak∏o równie˝ wàtków mi∏osnych, które
w sposób delikatny zosta∏y wplecione w g∏ówny
nurt powieÊci. Kolorytu powieÊci dodajà opisy
bitew i potyczek, które wciàgajà nas w sam Êrodek dzia∏aƒ wojennych.

Po raz kolejny zapraszamy do udzia∏u w konkursie na recenzj´ ksià˝ki „Wszystkie ksià˝ki mówià”. Jest to ju˝ IV edycja konkursu organizowanego przez naszà Bibliotek´. Celem konkursu jest
promowanie czytelnictwa, rozwijanie talentów
literackich i integrowanie Êrodowiska lokalnego.
Konkurs jest skierowany do wszystkich ch´tnych.
Termin sk∏adania prac up∏ywa 13 kwietnia 2017 r.
Szczegó∏owe informacje i regulamin konkursu
dost´pne sà na stronie i profilu FB Biblioteki oraz
na miejscu w ka˝dej placówce.

Spotkanie autorskie

Alfreda Szklarskiego. Wszystkie zaj´cia odbywaç
si´ b´dà w godz. 10.00–11.30 w siedzibie
Biblioteki G∏ównej przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31.
Terminy spotkaƒ: 14, 16, 21, 23 lutego. Zapisy
przyjmujemy pod numerem tel. 22 773 40 08.
Zapraszamy.

24 stycznia goÊciem naszej Biblioteki by∏ Jan
ChruÊliƒski – autor wielu ksià˝ek, laureat pierwszej nagrody w dziedzinie literatury na pierwszym Polskim Festiwalu Sztuki Orze∏ 2016. Spotkanie by∏o poÊwi´cone najnowszej powieÊci autora „Z Chrobrza na wojennà tu∏aczk´”.
Bohaterem powieÊci jest wyjàtkowy cz∏owiek
– Jan Zgrzebnicki rodem z Chrobrza. Jan Zgrzebnicki kszta∏towa∏ swój
charakter najpierw jako m∏ody ch∏opiec
w Polskich Dru˝ynach
Strzeleckich, póêniej
jako ˝o∏nierz Legionów
Pi∏sudskiego, uczestnik
walk I wojny Êwiatowej, obroƒca Lwowa,
dowódca batalionu
w Korpusie Ochrony
Pogranicza, uczestnik
Kampanii WrzeÊniowej
1939 roku i wreszcie
jako jeniec wojenny
oflagów w Gross Born
i Sandbostel na terenie
Niemiec. W powieÊci

Wycieczka Szlakiem historii”
”

Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej zaprasza na
d∏ugi majowy weekend, podczas którego podà˝ymy szlakiem historii w Polsce i na Bia∏orusi.
Program wycieczki:
■ 30 kwietnia 2017 – Kamedulski Zespó∏
Klasztorny Wigry; Staƒczyki – „wiadukty
pó∏nocy”

■

■

1 maja 2017 – Wilno, Troki; Msza Êwi´ta
w Ostrej Bramie, cmentarz na Rossie, z∏o˝enie kwiatów na grobie Matki Marsza∏ka,
zwiedzanie z przewodnikiem
2 maja 2017 – Grodno (Bia∏oruÊ) – zwiedzanie z przewodnikiem, spotkanie z Polonià. UWAGA: potrzebny paszport.

Inicjatorkà spotkania i osobà prowadzàca rozmow´ z autorem by∏a Wies∏awa Grabik, kuzynka Jana Zgrzebnickiego. To w∏aÊnie ona zwróci∏a
si´ z proÊbà do Jana ChruÊliƒskiego, ˝eby napisa∏ ksià˝k´ o jej wujku majorze Zgrzebnickim.
W ten sposób pami´ç o tym niezwyk∏ym cz∏owieku i jego ˝yciu zosta∏a przekazana nast´pnym pokoleniom. Ksià˝ka powsta∏a na podstawie dokumentów, które przechowywa∏a ˝ona
majora – Aniela. Te dokumenty zosta∏y przekazane Wies∏awie Grabik i sta∏y si´ cennym êród∏em
do napisania ksià˝ki.
Zapraszamy do lektury ksià˝ek Jana ChruÊliƒskiego – mieszkaƒca Weso∏ej.

Lekcje biblioteczne
W naszych placówkach (oprócz filii w Woli
Grzybowskiej) prowadzimy lekcje biblioteczne
dla dzieci i m∏odzie˝y. Zapraszamy nauczycieli
szkó∏ i przedszkoli do kontaktu z nami. Ch´tnie
spotkamy si´ z uczniami i przedszkolakami!
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Zapewniamy: 2 noclegi w pokojach 2-, 3-osobowych, 2 Êniadania i 2 obiady.
Koszt wycieczki – 700 z∏ (wp∏ata w 2 ratach
– luty, marzec).
Informacje i zapisy do koƒca lutego (liczba
miejsc ograniczona).
Kontakt: Helena Kaêmierczak, tel. (22) 77354-44.
PKPS
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Zjednoczone stany niezrozumienia
„Zjednoczone
stany mi∏oÊci”
re˝. Tomasz Wasilewski
Kiedy w kinach pojawi∏y
si´ „Zjednoczone stany mi∏oÊci” Tomasza Wasilewskiego i pierwsze recenzje
ujrza∏y Êwiat∏o dzienne,
przez chwil´ zdawa∏o mi si´, ˝e znaleêliÊmy polskiego Almodovara. Re˝yser, który zrozumia∏ kobiecà dusz´ – to okreÊlenie pojawia∏o si´ tu
i tam nader cz´sto. Nie twierdz´, ˝e kobiecej duszy nie umie zrozumieç m´˝czyzna, ale na pewno nie uda∏o si´ to temu konkretnemu.
Nie b´d´ pisaç o wymiarze
artystycznym, o pi´knych uj´ciach, o ukrytych symbolach
czy aktorstwie na wysokim poziomie. Wszystko to w tym filmie si´ znajduje, nie da si´ temu zaprzeczyç. Ale brak tu tego, o czym wokó∏ filmu mówi
si´ najwi´cej – prawdziwego
zrozumienia kobiet. I dlatego
na tym warto si´ skupiç.
Re˝yser zapomnia∏ chyba
o jednej, doÊç istotnej kwestii.
Kobiety w swoich umys∏ach
i psychikach, czy te˝ górnolotnie duszach, majà
coÊ wi´cej ni˝ obsesj´ na punkcie m´˝czyzn.
Gdyby nie delikatnie zaznaczony na koniec filmu
wàtek lesbijski, mo˝na by pomyÊleç, ˝e kobieta
to istota zdeterminowana przez ch´ç posiadania
tego ukochanego. Najlepiej, jeÊli jest niedost´pny – bo jest ksi´dzem albo m´˝em. Dodatkowo
jest tak zdesperowana, ˝e nie cofnie si´ przed niczym i zniszczy wszystko wokó∏ siebie, ˝eby ten
cel osiàgnàç. Poza tà obsesjà niewiele wype∏nia
˝ycia bohaterek Wasilewskiego. Nawet przedstawiona na koniec kobieta homoseksualna
przejawia lekkà obsesj´, a jej podejÊcie do
obiektu westchnieƒ mo˝na by momentami spokojnie nazwaç m´skim szowinizmem.
Kobiety Wasilewskiego mo˝na okreÊliç w wi´kszoÊci ich stosunkiem do m´˝czyzn, bo to w∏aÊciwie
jedyne, co cechuje je w tym filmie. A wi´c mamy
zakochanà w ksi´dzu, zdesperowanà kochank´
szukajàcà zemsty na m´˝czyênie, który w∏aÊnie

straci∏ ˝on´, oraz jej m∏odszà siostr´, której mà˝ od
lat pracuje w Niemczech, a ona sama w kó∏ko mówi o szansie, jakà jest przyjazd „fotografa z Warszawy”. No i mamy homoseksualnà rusycystk´, o której wiemy niewiele, bo jak ˝ycie wielu homoseksualistów na poczàtku lat ‘90 w Polsce i jej w∏asne
jest ukryte – o swojej poprzedniej kochance mówi
„siostra”, a dziewczynie, którà kocha, nigdy wprost
nie powie, co czuje. Chcia∏oby si´ wprowadziç do
tego filmu chocia˝by nieco wi´cej wsparcia mi´dzy
tymi kobietami. Daç im porozmawiaç o swoich problemach, co mo˝e pomog∏oby im wyjÊç z matni,
w jakiej si´ znajdujà. Ale wi´kszoÊç ich relacji nie
opiera si´ na niczym szczególnie
g∏´bokim. I znowu – Wasilewski
chyba zapomina, ˝e kobiety mogà si´ wspieraç i jak najbardziej
powinny. I zapomina, ˝e mogà
rozwiàzywaç sytuacje ˝yciowe
inaczej ni˝ bezwzgl´dnym ch∏odem w walce o m´˝czyzn´.
W filmie jest jakaÊ nutka nadziei. Mamy silne postacie kobiece w g∏ównych rolach, ale
mimo pozorów powtarzajà one
znane nam ju˝ klisze. Mamy
w g∏ównej roli postaç nieheteronormatywnà, ale nadal uwik∏anà w doÊç heteronormatywnej sytuacji. Wydaje si´, ˝e wystarczy∏oby kilka przekonstruowaƒ, aby stworzyç
film, o którym mo˝na by powiedzieç, ˝e próbuje
zrozumieç dusz´ kobiet. Póki co widz´, ˝e Wasilewski stara si´ wkroczyç na dobre Êcie˝ki, ale
ca∏y czas na kobiety patrzy m´skimi oczami.

Jak dobrze...
Jak dobrze Êniç o szcz´Êciu,
lecz lepiej chwytaç je,
wiosn´ malowaç w zimie,
iÊç drogà byle gdzie.
Drugiej po∏ówki szukaç,
przez wizjer znaleêç jà,
przywiàzaç jej r´k´ ∏aƒcuchem,
by razem przez „500+” brnàç.
Jak dobrze jest pracowaç
i garb etosu wlec,
dostawaç marnà pensj´,
˝eby si´ chcia∏o chcieç.
Jak dobrze jest mieç dzieci,
bachorków ca∏y t∏um,
wpatrzone w ciebie oczy,
jak gwiezdny pere∏ sznur.
Mieç Êwira – jak jest dobrze
– Alicji lustro przejÊç,
o grzechach myÊleç s∏odko,
etyk´ w strz´py drzeç.
Jak dobrze jest pomyÊleç,
˝e ci´ nie trafi szlag,
z niczego ∏ataç bud˝et,
hodowaç t´czy kwiat.
Wprawiaj w zdumienie wielkich,
by wizja przeros∏a treÊç,
nie dopuÊç by Êwiat si´ zdziwi∏,
bo wtedy oblejesz test.
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
www.tomaszwitkowskipoezja.pl

Martyna Nowosielska-Krassowska
martyna.nowo@gmail.com
REKL AMA

Paƒstwu Zdzis∏awie
i S∏awomirowi Kalinowskim
wyrazy wspó∏czucia i s∏owa otuchy
z powodu Êmierci Syna Piotra
sk∏ada
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

13

WESO¸A

Luty w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
W lutym do OÊrodka
Kultury wraca „BaÊniowa sobota”, czyli cykl
spotkaƒ w scenerii prosto z bajki. Pierwsze
spotkanie, pt. „Czarnoksi´ska pa∏eczka”, dotyczy historii ma∏ej Basi. Wyje˝d˝ajàc na wycieczk´
szkolnà, dziewczynka nie spodziewa∏a si´, ˝e
znaleziony tam niezwyk∏y patyczek oka˝e si´
czarodziejskà ró˝d˝kà. Dzi´ki niej Basia i jej brat prze˝yjà swojà wielkà przygod´.
Czy jednak dzieci
b´dà umia∏y dobrze wykorzystaç
tkwiàcà w niej moc?
Tego dowiemy si´ ju˝
11 lutego o godz. 15.30.
Spotkanie poprowadzi
Alicja Kubas. Liczba
miejsc ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru od 6 lutego. JednoczeÊnie informujemy, ˝e od marca „BaÊniowa sobota” b´dzie odbywa∏a si´ zarówno w OÊrodku
Kultury, jak i filii „Pogodna”.
Ponadto proponujemy dzieciom w wieku
6–12 lat udzia∏ w zaj´ciach w ramach „Zimy
w mieÊcie”. W OÊrodku Kultury w dniach 14, 16,
21 i 23 lutego o godz. 10.00 odb´dà si´ warsztaty pod has∏em Weso∏e Ferie. Natomiast
w dniach 13, 15, 20, 22 lutego o godz. 10.00 zapraszamy na Pogodne Ferie do filii „Pogodna”.
Warsztaty konstrukcyjne, warsztaty tworzenia
myde∏ czy warsztaty z mikroskopami to tylko nie-

które z propozycji przygotowanych przez nas na
czas ferii. Szczegó∏owe informacje o wszystkich
zaj´ciach oraz zapisach dost´pne sà na stronie
internetowej OÊrodka Kultury.
Serdecznie zapraszamy równie˝ do udzia∏u
w Przeglàdzie M∏odych Talentów „Artystyczna
Weso∏a”. W Przeglàdzie uczestniczà dzieci i m∏odzie˝ reprezentujàce placówki kultury, przedszkola, szko∏y oraz instytucje i organizacje prowadzàce dzia∏alnoÊç kulturalnà na terenie dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. B´dzie on przeprowadzony
w pi´ciu kategoriach: przedszkola, oddzia∏y
przedszkolne w szko∏ach podstawowych, klasy I–III, klasy IV–VI, gimnazja. Regulamin wraz z kartà zg∏oszenia dost´pne na stronie internetowej
OÊrodka Kultury w zak∏adce „Konkursy”. Na zg∏oszenia czekamy do 24 marca 2017 r.

W lutym na Pogodnej
4 i 25 lutego w godz. 13.00–17.00 zapraszamy m∏odzie˝ i doros∏ych na spotkania „Weso∏ej
Kostki”. Jest to cykl spotkaƒ dla mi∏oÊników gier
planszowych. Prowadzenie: Dominik Pietrzak.
W drugà sobot´ lutego o godz. 17.00 odb´dzie si´ koncert pt: „PieÊni Jacka Kaczmarskiego” w wykonaniu Paw∏a Sety, Marka Micha∏owskiego oraz Paw∏a Gorgonia. Pozwoli on przypomnieç lub odkryç zawsze aktualnà poezj´
mówiàcà o wp∏ywie wydarzeƒ historycznych na
ludzkie losy. Podczas recitalu prezentowane b´dà zarówno utwory wykonywane samodzielnie
przez Jacka Kaczmarskiego, jak i przez trio Gintrowski, Kaczmarski, ¸apiƒski. Tego samego dnia
o godz. 18.00 zapraszamy na wernisa˝ wystawy
studentek studiów magisterskich na Wydziale

REKL AMA

Grafiki Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie
– Julii Marzec i Marty Koguc pt.: „CielesnoÊç”.
Dla obu artystek cia∏o ludzkie sta∏o si´ punktem
wyjÊcia do przekazania ca∏kowicie odmiennych
treÊci. Jedna porusza kwestie przemijania, dla
drugiej jest to substancja twórcza, którà z ∏atwoÊcià daje si´ przekszta∏ciç w ró˝ne formy, zape∏niç rozmaite przestrzenie.
W ostatnià niedziel´ lutego przygotowaliÊmy dla
najm∏odszych przedstawienie pt.: „Weso∏y pociàg”
w wykonaniu Teatru Dur-Moll. Bohaterami bajki sà
instrumenty muzyczne, które w czasie podró˝y majà
wiele k∏opotów. W przedstawieniu dzieci poznajà: obój, ksylofon, akordeon, skrzypce oraz keyboard. Weso∏y dyrygent (lalka) zaprasza dzieci
do udzia∏u we wspólnym koncercie. Liczba
miejsc ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki b´dà
do odbioru od 20 lutego.
Serdecznie zach´camy do wzi´cia udzia∏u
w dzielnicowym konkursie wokalnym „Piosenki
z ekranu”. Przeprowadzony on b´dzie w trzech
kategoriach wiekowych: klasy I–III, klasy IV–
–VI oraz gimnazjum. Uczestnicy przygotowujà po
dwa utwory pochodzàce z filmu, bajki, serialu lub
musicalu. Regulamin konkursu wraz z kartà zg∏oszenia sà dost´pne na naszej stronie internetowej. Na zg∏oszenia czekamy do 7 marca.
Szczegó∏ów oraz plakatów informujàcych
o wydarzeniach organizowanych przez OÊrodek szukajcie na stronie internetowej oraz na
fanpage'u w portalu Facebook:

www.domkulturywesola.net
www.facebook.com/okwesola
www.facebook.com/pogodnafilia
OK Weso∏a
Materia∏y organizatorów. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.
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Niskie temperatury? Dla nich to nie problem!

Ostatnia fala mrozów w Polsce pokaza∏a, jak jesteÊmy s∏abi i ma∏o odporni,
kiedy temperatury spadajà poni˝ej zera,
a towarzyszy temu szybko zapadajàcy
zmrok i wiatr wiejàcy w porywach do
90 km/h, zaÊ temperatura nocà spada
nawet do –20ºC.
Zima jak zawsze zaskakuje i to nie tylko drogowców. Przy tych temperaturach ci´˝ko spotkaç
spacerujàcych ludzi czy rowerzystów. Sà jednak
tacy, dla których zima nie jest przeszkodà, lecz
stanowi kolejne wyzwanie do pokonania.

Marek i Grzegorz M∏ynarczykowie, dwóch
braci z Warszawy, na co dzieƒ programiÊci, przygotowujà si´ do wyprawy rowerowej na dalekà
pó∏noc, na ko∏o podbiegunowe. Wyruszà na
prze∏omie marca i kwietnia.
Korzystajà z okazji, jakie niosà mroêne dni –
mo˝na spotkaç ich trenujàcych jazd´ w ci´˝kich
warunkach w lasach dzielnicy Weso∏a, Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w dorzeczach
rzek Mienia, Âwider, w okolicach rezerwatu Wyspy Zawadowskie czy wzd∏u˝ Wis∏y. Podró˝ujà
tylko i wy∏àcznie z niezb´dnym baga˝em, a noce
sp´dzajà blisko rzek, gdzie w sposób bezpieczny
dla siebie i dla Êrodowiska mogà rozpaliç ogieƒ,
by si´ ogrzaç w nocy. Codziennie pokonujà po
kilkadziesiàt kilometrów rowerami. Co, jak podkreÊlajà, jest czymÊ zupe∏nie innym, o wiele trudniejszym ni˝ kilkadziesiàt czy kilkaset kilometrów
latem. Przy tych temperaturach cz∏owiek nie walczy tylko ze swoim zm´czeniem, ale tak˝e z oddechem czy wyzi´bieniem. Tak˝e postoje czy odpoczynek nie mogà trwaç d∏u˝ej ni˝ 2–3 minuty
ze wzgl´du na rozgrzanie mi´Êni.
Marek M∏ynarczyk (lat 34 – na zdj´ciu
w spodniach moro) – doÊwiadczony podró˝nik
i astrofotograf, który zmierzy∏ si´ ju˝ z niejednym
krajem zarówno w Europie, jak i Afryce czy Azji.

Na stronie internetowej National Geographic,
pod adresem: http://www.national-geographic.pl/
national-geographic/przyroda/kampinos-jakiego-jeszcze-nie-wiedzieliscie-piekne-nocne-zdjecia-marka-mlynarczyka-oraz-film mo˝na obejrzeç
pi´kne zdj´cia i film nocnego nieba autorstwa
Marka. Na co dzieƒ programista algorytmów
i struktur danych, zapalony rowerzysta.
Grzegorz M∏ynarczyk (lat 23) – m∏odszy brat
Marka, który poszed∏ zawodowo w Êlady swojego starszego brata. Pasjonat muzyki, cz∏onek zespo∏u Martyrdoom.
Drodzy Czytelnicy, je˝eli spotkacie ich podczas
wczesnoporannego spaceru po lesie, prosz´ pozdrowiç ich i dodaç im otuchy w te ch∏odne dni!
Redakcja

REKL AMA

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
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Nietypowy konkurs Dzielnicowej Rady Seniorów
24 stycznia br. w Zespole Szkó∏ nr 94
w osiedlu Zielona odby∏ si´ nietypowy
konkurs z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Pomys∏odawcà i inicjatorem konkursu
by∏a Dzielnicowa Rada Seniorów.
Konkurs pt. „Wygraj Bilet do Teatru dla Babci
i Dziadka” by∏ adresowany do gimnazjalistów,
uczniów wszystkich gimnazjów z naszej dzielnicy.
Nagrodami w konkursie by∏y bilety do teatru. Pierwsze miejsce to trzy bilety, czyli – dwa dla dziadków
i jeden dla wnuka, za drugie i trzecie miejsce dwa
bilety, czyli wnucz´ zaprasza babci´ lub dziadka na
wspólne wyjÊcie do teatru. Prawo do dowolnego
rozdysponowania biletów nale˝a∏o do wnuczàt
– laureatów konkursu. Patronat nad konkursem objà∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Edward K∏os i pan
Burmistrz by∏ te˝ sponsorem g∏ównej nagrody.
Sponsorami pozosta∏ych nagród byli dzielnicowi
radni Pani Krystyna Szyszko i Pan Ryszard Bombik.
Wszystkim sponsorom Dzielnicowa Rada Seniorów sk∏ada serdeczne podzi´kowanie.
A co by∏o przedmiotem konkursu? Otó˝
uczestnicy mieli si´ wykazaç wiedzà o dzielnicy
Weso∏a i o Warszawie. T´ wiedz´ sprawdza∏ test
przygotowany przez Rad´ Seniorów. 20 pytaƒ
dotyczy∏o wiedzy o Weso∏ej i 20 o Warszawie.
Do konkursu przystàpi∏o 10 uczniów z dwóch

gimnazjów: 118 i 119.
Szkoda, ˝e pozosta∏e dwie
szko∏y gimnazjalne, które
sà w naszej dzielnicy, nie
chcia∏y uczestniczyç w tym
sympatycznym konkursie.
Test pokaza∏ m∏odzie˝y, jaka jest ich wiedza o mieÊcie, w którym mieszkajà,
a zdobywajàc nagrod´,
mieli szans´ zaprosiç swoich dziadków do teatru.
Takie wspólne wyjÊcie to
prze˝ycie dla starszych
i m∏odych. Ma∏e dzieci
ch´tnie czczà Âwi´to Babci
i Dziadka. W okresie adolescencji babcia i dziadek nie sà ju˝ obdarzani takim zainteresowaniem ze strony nastolatków.
Wr´czenie nagród odby∏o si´ podczas uroczystego wieczoru z okazji Dnia Babci i Dziadka, który
24 stycznia odby∏ si´ w Zespole Szkó∏ nr 94. Maluchy Êpiewa∏y, taƒczy∏y, gra∏y na fletach, pokazywa∏y uk∏ady gimnastyczne ku radoÊci t∏umnie zgromadzonych babç i dziadków. Potem by∏ s∏odki
pocz´stunek, na który Pani Dyrektor Katarzyna
Paroƒ-Bry∏a zaprosi∏a wszystkich zgromadzonych.
Wieczór sympatyczny, ciep∏y i bardzo udany. Dyrek-

cji szko∏y sk∏adamy serdeczne podzi´kowanie. Pi´kne
motto wieczoru – „To czego
dzieci potrzebujà w obfitoÊci,
dostarczajà dziadkowie. Dajà im bezwarunkowà mi∏oÊç,
dobroç, cierpliwoÊç, poczucie humoru, komfort, lekcj´
˝ycia”. Czerpmy z tego êród∏a i cieszmy si´ wnukami.
W konkursie uczestniczyli
uczniowie Gimnazjum nr 119:
Amelia Dudziƒska, Alicja
Wysocka, Julia Wiszowata,
Maria Mienkina, Maurycy
J´drzejewski, oraz uczniowie
Gimnazjum nr 118: Dawid
Karbowiak, Kasia Gajos, Miko∏aj Marczak, Agnieszka Elsner, Natalia Nalborczyk i Aleksandra Kluczek.
Laureatami konkursu zosta∏y Alicja Wysocka
z Gimnazjum nr 119 i z tej samej szko∏y Julia Wiszowata oraz Aleksandra Kluczek z Gimnazjum nr 118.
Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy
i ˝yczymy mi∏ego wieczoru sp´dzonego w teatrze
z ukochanymi dziadkami.
Bo˝ena Borys
przewodniczàca Dzielnicowej Rady Seniorów

Warsztaty Êwiàteczne w Fundacji Uczeƒ XXI Wieku
W grudniu 2016 roku w∏adze
Fundacji OÊwiatowo-Kulturalnej
Uczeƒ XXI Wieku pozyska∏y ma∏y grant z Dzielnicy Weso∏a Miasta Sto∏ecznego Warszawy na
realizacj´ zadania pt.: „Rodzinne wykonywanie szopek i pejza˝u zimowego w kuli”.
W ramach zadania zorganizowane zosta∏y zaj´cia warsztatowe w dniu 11.12.2016 r.
w godz. 12.00–16.00 w Parafii
Êw. Brata Alberta w Weso∏ej-Zielonej. Tego dnia by∏y wykonane szopki i pejza˝ zimowy
w kuli, a pracy twórczej towarzyszy∏a oprawa muzyczna –
pastora∏ki i melodie bo˝onarodzeniowe oraz pocz´stunek dla uczestników.
W zaj´ciach uczestniczy∏o ok. 90 osób: rodzice wraz z dzieçmi, wnukowie z dziadkami, przysz∏y równie˝ dzieci bez opiekunów, ale by∏y one
pod czujnym okiem naszych instruktorów. Celem
zaj´ç by∏a integracja rodziny, kszta∏towanie aktywnych form uczestnictwa w kulturze, poznawanie nowych technik pracy, rozwijanie wyobraêni i kreatywnoÊci, aktywne zagospodarowanie czasu wolnego.
Cel zosta∏ osiàgni´ty. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Znalaz∏o to odzwierciedlenie w wype∏nionych przez uczestników ankietach, które dostawali doroÊli oraz dzieci od 4 klasy szko∏y pod-
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stawowej. OtrzymaliÊmy
informacje, ˝e taka forma
i miejsce sp´dzania wolnego czasu bardzo
wszystkim odpowiadajà.
Nasze zaj´cia oceniono
celujàco, a nawet powy˝ej skali. Dla wszystkich
osób najwa˝niejsze by∏o
wspólne wykonywanie
prac i atmosfera panujàca
na zaj´ciach. Zdecydowana wi´kszoÊç wyra˝a∏a
ch´ç cyklicznego uczestniczenia w warsztatach.
W trakcie ich trwania
uczestnicy byli informowani, ˝e dzi´ki wspó∏finansowaniu projektu
przez Dzielnic´ Weso∏a Miasta Sto∏ecznego Warszawy oraz dzi´ki Proboszczowi Parafii Êw. Brata
Alberta Józefowi Skarpetowskiemu, Sponsorom
oraz Ludziom Dobrej Woli impreza mia∏a tak
wspania∏à opraw´. ChcieliÊmy bardzo podzi´kowaç Darczyƒcom oraz wszystkim osobom, które
w ramach czynu spo∏ecznego wielce nas wspar∏y.
Bez Was nasza praca by∏aby niczym...
W czasie trwania warsztatów odwiedzi∏ nas
Êw. Miko∏aj, który wr´cza∏ dzieciom upominki,
a rodziny otrzymywa∏y p∏yty i ksià˝ki. Zaanga˝owanie uczestników by∏o tak du˝e, ˝e nie zwracali
uwagi na up∏ywajàcy czas. Prace by∏y prezentowane przez tydzieƒ na wystawie w centralnej cz´-

Êci koÊcio∏a Êw. Brata Alberta w Weso∏ej-Zielonej.
Cieszy∏a si´ ona bardzo du˝ym zainteresowaniem.
Autorzy prac przy odbiorze otrzymywali nagrody.
Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki wspó∏pracy z Dzielnicà b´dziemy mogli organizowaç wi´cej takich
warsztatów, które b´dà ∏àczy∏y pokolenia, uczy∏y
kreatywnoÊci, dawa∏y radoÊç z wykonanej wspólnie pracy. Ju˝ teraz zapraszamy na warsztaty wielkanocne. Termin prosz´ Êledziç na naszej stronie:
www.uczen21wieku.org
oraz na Facebooku:
www.facebook.com/UczenXXIWieku/
Pami´tajmy, ˝e wspólnie mo˝emy wi´cej!!!
JeÊli podoba Wam si´ to, co robimy, mo˝ecie
nas wesprzeç, wp∏acajàc datki na konto Fundacji:
Numer konta: Raiffeisen POLBANK
17 1750 0012 0000 0000 2295 6787
W tytule prosimy wpisaç:
CELE STATUTOWE FUNDACJI.
Fundacja Uczeƒ XXI Wieku
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Najwi´ksza studniówka w Weso∏ej
– polonez w Bu∏haku

niówkowego w szkole. I widzimy, ˝e warto!
Dlaczego? Uczniowie, a tak˝e rodzice, ju˝
podczas przygotowaƒ doskonale si´ bawià,
a podczas imprezy mogà czuç si´ wyjàtkowo,
w wyjàtkowo pi´knie wyglàdajàcej szkole!

Czy warto na jednà noc przemieniç mury
szko∏y w weneckà sal´ balowà? Czy warto
na jednà noc wstawiç okna weneckie w szatni? A bia∏e Êciany szkolnego holu wy∏o˝yç
czarnymi i czerwonymi tkaninami i bogato
zdobionymi weneckimi maskami?
Warto! Do takiego wniosku dosz∏a jedyna maturalna klasa w Weso∏ej!
Warto, bo studniówka – a o tym balu mowa – to jedyna taka noc w szkole, kiedy wszyscy: uczniowie, rodzice i nauczyciele przy-

MaturzyÊci z Bu∏haka wraz z wychowawcà

chodzà, ˝eby wspólnie si´ bawiç, by przetaƒczyç ca∏à noc i zapomnieç, chocia˝ na troch´, o nauce i przygotowaniach do matury.
W I Spo∏ecznym Liceum Ogólnokszta∏càcym im. Emanuela Bu∏haka zach´camy naszych uczniów do zorganizowania balu stud-

Jestem wi´c przekonana, ˝e tegoroczna studniówka jest zwiastunem sukcesu podczas
matury i rekrutacji na wymarzone studia!
Izabela Wolaƒska-Zas´pa
Dyrektor Liceum Bu∏haka w Warszawie-Weso∏ej

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WARTO ZOBACZYå:

W czasie ferii dzieci si´ nudzà?
Nie ma takiej mo˝liwoÊci!
Muzeum Narodowe
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, w ramach akcji „Ferie zimowe
z Galerià Sztuki Dawnej” przygotowa∏o
bardzo ciekawà ofert´, mi´dzy innymi:
16 lutego 2017 (czwartek) godz. 12.00
„Spotkanie z królami i królowymi”
W jakim j´zyku mówi∏a Maria Ludwika
Gonzaga? Czy Francuzi byli w stanie wymówiç nazwisko ˝ony Ludwika XV – Marii Lesz-

Kàcik seniora
Sylwester w plenerze
Zarzàd „Rodzinnego
Ogrodu” w osobach Beaty Zawistowskiej i Lidii
Mierzejewskiej zrealizowa∏ kolejnà inicjatyw´
w ramach integracji Êrodowiska. Na Êwie˝ym
powietrzu odby∏ si´ Sylwester. Efekt zaskoczy∏ nawet samych organizatorów. W imprezie trwajàcej od 22 do
4 rano wzi´∏o udzia∏ oko∏o 120 osób. Przy
choince, ognisku, sto∏ach uginajàcych si´

czyƒskiej? Jaki order ustanowi∏ Henryk Walezy i czy odznaczenie to ma zwiàzek z Polskà?
Muzeum zaprasza na królewskie spotkanie.
22 lutego 2017 (Êroda) godz. 12.00
„Portret – czyli kim jestem?”
Galeria Sztuki Dawnej pe∏na jest portretów: królów i królowych, dworzan i mieszczan. Ka˝da z przedstawionych postaci nosi
wspania∏y strój, cz´sto pozuje na tle konkretnego wn´trza, w otoczeniu ró˝nych

1. Sprawdzaj jakoÊç powietrza np. w aplikacjach na smartfony informujàcych o aktualnej jakoÊci powietrza.
2. W miar´ mo˝liwoÊci korzystaj z komunikacji
miejskiej.
3. Palàc w kominku, wybieraj drewno twarde
(dàb, buk, grab, jesion) i dobrze wysuszone.
Drewo iglaste lub inne ni˝ ww. liÊciaste zwykle zawiera du˝o ˝ywicy, co powoduje powstawanie sadzy.
4. Gdy podczas spaceru zauwa˝ysz, ˝e z jakiegoÊ komina unosi si´ gryzàcy dym – zadzwoƒ pod numer 986. To nie donos, ale
walka o czyste powietrze dla nas wszystkich. Stra˝ Miejska posiada wozy wyposa˝one w sprz´t pomiarowy, a na podstawie wyników badania jakoÊci powietrza stra˝nicy
mogà ukaraç truciciela mandatem. Stra˝
Miejska ma za zadanie tak˝e edukowaç obywateli w obszarze ochrony Êrodowiska.
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26 lutego 2017 (niedziela) godz. 12.00
„Nowo˝ytna zima”
W XVII i XVIII wieku zimy bywa∏y bardzo mroêne. Co robiç, gdy Ênieg zasypa∏
drog´? Jak sp´dzano czas bez elektrycznoÊci, telewizji i Internetu? W co si´ bawiono,
co jedzono, w co si´ ubierano i jak podró˝owano? Na te pytania b´dà odpowiedzi
w czasie spotkania w Galerii Sztuki Dawnej.
Bilety: dziecko: 1 z∏, opiekun: 15 z∏
Maria Surawska

Seniorzy w przedszkolu „LeÊna Bajka”

zaprosi∏a goÊci na jase∏ka. Aldona Kajkowska i Karolina Telman do tego wyjàtkowego
przedstawienia przygotowa∏y pi´ciolatki.
W pi´knych strojach przedszkolaki zaprezentowa∏y Âwi´tà Rodzin´, Trzech Króli,
pastuszków i anio∏ki. Energetyczne towarzystwo wciàgn´∏o wszystkich do wspólnego
Êpiewania. WÊród goÊci znaleêli si´ przedstawiciele Zarzàdu Dzielnicy, radnych,
dzieci wraz z opiekunami z przedszkola ze
Starej Mi∏osny i najwa˝niejsi – seniorzy.
Wspólne wpisy do ksi´gi upami´tni∏y to wyjàtkowe spotkanie. Mi∏o by∏o popatrzeç, jak
przy „s∏odkim” stole spotkali si´ przedstawiciele ró˝nych pokoleƒ.

W ramach integracji mi´dzypokoleniowej dyrektor Przedszkola nr 259 w Weso∏ej

Gra˝yna Weber

od jedzenia odbywa∏y si´ rozmowy i plàsy.
O pó∏nocy odby∏ si´ pokaz sztucznych ogni.
Przy lampce szampana wszyscy sk∏adali sobie ˝yczenia. Mi∏o by∏o goÊciç osoby starsze
i samotne, które t´ szczególnà noc sp´dzi∏y
w weso∏ej kompanii. Element magii przygotowa∏a Janina Trzaskoma w postaci lampionów z ziarnami s∏onecznika. Majà one symbolizowaç obfitoÊç plonów dla wszystkich
u˝ytkowników dzia∏ek. Nast´pnà oczekiwanà ju˝ imprezà plenerowà b´dzie przywitanie wiosny, o którym zawiadomimy w stosownym czasie.

Co w smogu piszczy? KOD Wawer ekologicznie
Sezon grzewczy w pe∏ni, a wraz z nim
w Wawrze pojawia si´ smog.
Jak si´ przed nim chroniç?

przedmiotów. Co to wszystko oznacza? Czy
portret pokazuje tylko wyglàd cz∏owieka?
A mo˝e mówi o nim znacznie wi´cej? Odpowiedzi na te pytania uczestnicy spotkania
znajdà w trakcie zaj´ç.

5. Zach´caj sàsiadów do wymiany pieców na
nowszej generacji piece na paliwa sta∏e lub na
piece gazowe. Od 12 stycznia do koƒca marca 2017 roku mieszkaƒcy Warszawy mogà
zg∏aszaç wnioski o dofinansowanie wymiany
kot∏ów w´glowych do Miasta Sto∏ecznego
Warszawy. WysokoÊç dofinansowania to:
7000 PLN dla gospodarstw indywidualnych,
15 000 PLN dla wspólnot mieszkaniowych.
Wnioski sà dost´pne na stronie Biura Ochrony
Ârodowiska oraz na www.zielona.um.warszawa.pl i w Wydzia∏ach Obs∏ugi Mieszkaƒców.
6. Kup oczyszczacz powietrza do pomieszczeƒ,
najlepiej z filtrem w´glowym i filtrem HEPA.
21 stycznia wzi´liÊmy udzia∏ w marszu
w obronie polskiej przyrody. Ministerstwo
Ochrony Przyrody pod rzàdami Jana Szyszki
przesta∏o zajmowaç si´ ochronà Êrodowiska,
planuje natomiast dewastacj´ przyrody na niespotykanà dotàd skal´.
Organizatorzy przedstawili najbardziej szkodliwe dla Êrodowiska zmiany jako „7 grzechów
g∏ównych”. Jest to mi´dzy innymi prawo do

odstrza∏u ˝ubrów i masakry dzików, które daje
myÊliwym przywileje wi´ksze od innych obywateli i obywatelek, czy prawo zezwalajàce na
niekontrolowanà wycink´. Grzechem jest równie˝ likwidacja programów antysmogowych
oraz oparta na w´glu polityka klimatyczna, ale
równie˝ ch´ç podporzàdkowania rzàdowi niezale˝nych dotàd instytucji chroniàcych Êrodowisko oraz ch´ç odebrania obywatelom prawa
do wspó∏decydowania o Êrodowisku. Do tego
wszystkiego dochodzi ustawa o prawie wodnym oraz niszczenie Puszczy Bia∏owieskiej pod
pozorem walki z kornikiem.
Nie tylko organizacje ekologiczne, ale równie˝ my, obywatele, domagajmy si´ odwo∏ania
Jana Szyszki ze stanowiska ministra Êrodowiska i zatrzymania dzia∏aƒ prowadzàcych do
zniszczenia polskiej przyrody. Petycj´ znajdziecie Paƒstwo pod adresem http://marszdlaprzyrody.pl/petycja-o-odwolanie-jana-szyszki/
Jak zawsze, zapraszamy do nas serdecznie.
Wszelkie zawirowania trapiàce KOD omijajà szerokim ∏ukiem naszà grup´, a mo˝na do nas trafiç
poprzez: kontakt.grupa.wawer@gmail.com
Grupa KOD WAWER
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Mieszkania od 30 m2

w Starej Miłosnej
tel. 781-860-600
 możliwość dopłaty z MDM
 realizacja I kwartał 2017 r.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Okiem coacha

Powrót do teraêniejszoÊci

Czy na pewno ˝yjesz
w czasie teraêniejszym?
JeÊli zada∏abym Wam pytanie „Czy ˝yjecie w czasie
teraêniejszym?”, wi´kszoÊç z Was uzna∏aby je za g∏upie.
No bo w jakim czasie mo˝na ˝yç? Tylko w teraêniejszym.
Czy jednak tak jest naprawd´?
Milena co dwa tygodnie dostaje napadów
z∏oÊci. W ten sposób zniech´ci∏a do siebie
kilku sympatycznych partnerów. Zawsze
w koƒcu s∏ysz´, ˝e jestem wariatkà, ˝e nie
wiadomo, o co mi chodzi. I co najgorsze, to
jest prawda. A ja po prostu po okresie spokoju i fajnych uk∏adów ni z tego ni z owego chodz´ podminowana i w koƒcu wybucham. Powodem mo˝e byç 5 minut spóênienia albo
nawet i to, ˝e zacz´∏o padaç.
Ewa ma problemy z przyjmowaniem
krytyki. Nawet uzasadnionej. KiedyÊ „zupa
by∏a za s∏ona” – uÊmiecha si´. RzeczywiÊcie
jà przesoli∏am. Zorientowa∏am si´, kiedy by∏a ju˝ w talerzach. Kiedy jednak Jacek si´
skrzywi∏ i powiedzia∏ „strasznie du˝o soli”,
niewiele myÊlàc z∏apa∏am talerz, wyla∏am
zawartoÊç do zlewu, wybieg∏am z kuchni
i rozp∏aka∏am si´. Jak dziecko. Czu∏am si´
dotkni´ta do ˝ywego.
Maciek permanentnie wymiguje si´ od
obowiàzków. Wiem, ˝e ˝ona ma racj´, bo powinienem jej pomagaç. Prosi mnie o coÊ, a ja
udaj´, ˝e nie s∏ysz´. Jestem wkurzony, ˝e odrywa mnie od komputera. I w ogóle za to, ˝e
czegoÊ chce. W efekcie zaczyna si´ awantura.
Sam nie wiem, dlaczego tak si´ zachowuj´.
Co te trzy historie majà ze sobà wspólnego? I co ma do tego czas teraêniejszy?
Pos∏uchajcie:
Milena jest DDA – doros∏ym dzieckiem
alkoholika. Wprawdzie ojciec walczy∏ z na∏ogiem, ale nie wychodzi∏o mu to najlepiej.
Kiedy by∏ trzeêwy, w domu by∏o naprawd´
fajnie. Niestety wiedzia∏am, ˝e pr´dzej czy
póêniej dobry nastrój i Êwi´ty spokój wylecà
w powietrze. Z byle powodu. Kiedy ojciec
zaczyna∏ piç, powodem do awantury by∏o
wszystko.
Milena w koƒcu zrozumia∏a, ˝e zachowania ojca pozbawi∏y jà poczucia bezpieczeƒstwa. Rosnàcy niepokój to by∏ prawdziwy
powód jej napadów z∏oÊci. To by∏o dla niej
wielkie odkrycie.
Rodzicie Ewy uwa˝ali, ˝e najlepszà naukà jest krytyka. Nie chwalili mnie, bo jeÊli
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coÊ jest dobre, to po co chwaliç. Ale nie
szcz´dzili mi gorzkich s∏ów, kiedy coÊ mi si´
nie uda∏o. Nawet kiedy bardzo si´ stara∏am.
Nie zapomn´ pewnego feralnego egzaminu
na studiach. Uczy∏am si´ kilka dni i nocy.
Niestety pechowo dosta∏am temat, który by∏
mojà pi´tà achillesowà. W koƒcu jakoÊ tam
dosta∏am trójk´. Ojciec nazwa∏ mnie „miernotà umys∏owà”. Do dziÊ pami´tam, jak bardzo by∏o mi brak wsparcia, jak by∏o mi êle
i smutno.
Kiedy zapyta∏am, czy scena przy stole
mia∏a w sobie coÊ z tych emocji, Ewa bardzo si´ zdziwi∏a. RzeczywiÊcie! Nigdy nie pomyÊla∏am, ˝e to mo˝e byç echo tamtych dni!
Maciek mia∏ zawsze problemy z porzàdkiem. Rodzice mieli do mnie o to pretensje.
Ciàgle s∏ysza∏em, ˝e mam schowaç rower do
gara˝u, sprzàtnàç swoje buty, posk∏adaç zabawki. Wkurza∏em si´, szczególnie jeÊli przerywali mi kolejnà zabaw´. Mojà metodà by∏o
udawaç, ˝e nie s∏ysz´. Kiedy spyta∏am, czy
teraz te˝ ta metoda jest skuteczna, Maciek
najpierw wybuchnà∏ Êmiechem, a potem
ca∏kiem powa˝nie stwierdzi∏: no tak, zachowuj´ si´ jak dziecko.

Powrót do przesz∏oÊci
Jak widaç – pozornie wszystko dzieje si´
„tu i teraz”, ale bywa, ˝e nasze reakcje pochodzà z zupe∏nie innego wymiaru. Z∏oszczàc si´, p∏aczàc w odpowiedzi na krytyk´
lub te˝ udajàc, ˝e nie s∏yszymy czyjegoÊ
g∏osu – kierujemy si´ ca∏kiem nieadekwatnymi emocjami. Emocjami, które zrodzi∏y
si´ w ca∏kiem innych okolicznoÊciach.
W przesz∏oÊci.
Trudno jest byç autentycznym poÊród ludzi i mieç z nimi dobrà komunikacj´, kiedy
nie odnosimy si´ do dotyczàcej nas sytuacji
bezpoÊrednio.
˚ona prosi Maçka o pomoc, a Maciek
w tym samym momencie reaguje na zniecierpliwione g∏osy rodziców. Ewa przesoli∏a
zup´, ale zamiast Êmiaç si´ z w∏asnego b∏´du – p∏acze, bo cierpi z powodu niesprawiedliwej krytyki ojca. Milena z∏oÊci si´ na swojego ch∏opaka, bo przecie˝ to „oczywiste”,
˝e spokój nie mo˝e trwaç wiecznie.

Bez wzgl´du na to, jak mocno zrani∏a nas
przesz∏oÊç, mamy wybór. Tkwiç w niej lub...
zaczàç ˝yç w czasie teraêniejszym. A oto
sposoby, jak to zrobiç:
1) Namierz wroga:
JeÊli nie rozumiesz pewnych swoich zachowaƒ i podejrzewasz, ˝e ich êród∏o mo˝e tkwiç
w przesz∏oÊci – poÊwi´ç troch´ czasu na ich
rozpracowanie. Mo˝esz tak˝e zwróciç si´ do
terapeuty lub coacha, aby Ci w tym pomóg∏.
2) Zapal Êwiat∏o:
Ju˝ samo uÊwiadomienie sobie tego faktu jest pomocne, poniewa˝ najwi´kszà si∏´
oddzia∏ywania majà nieÊwiadome mechanizmy. Wszyscy bohaterowie powy˝szych
historii po odkryciu tego, co nimi kieruje,
zyskali wybór. Mogà postàpiç mechanicznie, odruchowo. Mogà te˝ Êwiadomie zmieniç swojà reakcj´ na adekwatnà do sytuacji.
3) Odkryj siebie
Szalenie pomocnà praktykà przy pozbywaniu si´ takich automatycznych zachowaƒ
jest „praktykowanie obecnoÊci”.
Znajdê codziennie choçby chwil´ dla siebie. Usiàdê wygodnie lub po∏ó˝ si´. Weê
dwadzieÊcia oddechów. (W czterech seriach
po cztery oddechy normalne i piàty g∏´boki.
Staraj si´, by nie robiç przerwy mi´dzy wdechami a wydechami i odwrotnie). Skoncentruj si´ na oddychaniu i na swoim ciele.
Poczuj swojà obecnoÊç, swojà fizycznoÊç.
Mo˝esz nawet powiedzieç sobie w myÊlach
– jestem. Nie myÊl o niczym. Po prostu bàdê.
4) Dostrze˝ swoje emocje
Zacznij z wi´kszà uwagà i szacunkiem
przyglàdaç si´ swoim emocjom. Bàdê na nie
otwarty.
Aby tak si´ sta∏o, nie walcz z nimi, ale poznaj je. Te uczucia to cz´Êç Ciebie. Zas∏ugujà na Twój szacunek.
Pami´taj, ˝e nie ma z∏ych ani dobrych
emocji. To my nauczyliÊmy si´ dawaç im etykietki. Twoje emocje sygnalizujà Twoje potrzeby. JeÊli czujesz si´ smutny, niespokojny,
nie szukaj natychmiast antidotum w postaci
telefonu do przyjació∏ ani tabliczki czekolady.
Znajdê êród∏o. Wtedy smutek sam zniknie.
5) ˚ona czy mamusia
Pami´taj, ˝e partner/przyjaciel/szef jest ca∏kiem innà osobà ni˝ Twój rodzic lub osoba,
która Ci´ zrani∏a. Nie przypisuj wi´c nikomu
intencji, które wywo∏ujà nieadekwatne reakcje. (Magda odebra∏a stwierdzenie „strasznie
du˝o soli” jak druzgocàcà krytyk´ jej umiej´tnoÊci kulinarnych. Potem sama stwierdzi∏a, ˝e Jacek mia∏ racj´ i wcale jej nie krytykowa∏, stwierdzi∏ tylko niezaprzeczalny fakt).
Kiedy skupisz si´ na teraêniejszoÊci, Twoje emocje te˝ dostrojà si´ do sytuacji.
Joanna Godecka
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Ognisko Âwi´tej Rodziny zaprasza!
Od ponad 3 lat w Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie dzia∏a Ognisko Âwi´tej Rodziny. Jest to wspólnota rodzin,
której w duchowym wzrastaniu towarzyszà osoby konsekrowane z Instytutu Âwi´tej Rodziny.
Czym wyró˝nia si´ spoÊród licznych ruchów
i wspólnot dzia∏ajàcych w KoÊciele katolickim?
Korzeni Instytutu Âwi´tej Rodziny mo˝na
upatrywaç w dziejach II wojny Êwiatowej.
7.11.1939 r. Kazimierz Majdaƒski, alumn Wy˝szego Seminarium Duchownego we W∏oc∏awku, zosta∏ aresztowany wraz z profesorami i innymi alumnami Seminarium przez Gestapo. By∏
wi´ziony kolejno we W∏oc∏awku, Làdzie, Sachsenhausen i Dachau. W obozie koncentracyjnym Dachau z uwi´zionych tam licznie ksi´˝y
polskich ostatnich dni wojny doczeka∏a zaledwie po∏owa. Wycieƒczeni g∏odem, chorobami,
torturami i morderczà pracà, Êwiadomi Êmiertelnego zagro˝enia wynikajàcego z zamierzonego
przez hitlerowców „wyeliminowania” wszystkich Êwiadków dokonywanych zbrodni i zniszczenia obozu, zanim dostanie si´ w alianckie r´ce, rozpocz´li 22.04.1945 r. goràce modlitwy
i z∏o˝yli Akt oddania si´ w opiek´ Êw. Józefowi. By∏a to modlitwa o ocalenie ˝ycia skazanych
na niechybnà Êmierç wi´êniów, a jednoczeÊnie
proÊba o ocalenie Ojczyzny i rodzin. Zaledwie
tydzieƒ póêniej, 29.04.1945, w sposób zadziwiajàcy obóz zosta∏ wyzwolony przez zwiadowczà grup´ ˝o∏nierzy amerykaƒskich, a wi´êniowie oswobodzeni.
WÊród nich by∏ Kazimierz Majdaƒski, póêniejszy arcybiskup szczeciƒsko-kamieƒski
i za∏o˝yciel Instytutu Studiów nad Rodzinà
w ¸omiankach oraz Instytutu Âwi´tej Rodziny. W swojej przejmujàcej ksià˝ce pod tytu∏em
„B´dziecie moimi Êwiadkami” napisa∏: „Akt

zawierzenia Êw. Józefowi (...) wyra˝a∏ goràcà
trosk´ o rodzin´. Z tej samej troski, przenikajàcej
koÊcielne Êrodowisko polskie, wyrós∏ zamiar
stworzenia instytucji naukowej poÊwi´conej
wspó∏czesnej problematyce rodzinnej. Chodzi∏o
przy tym o to, by teologia ma∏˝eƒstwa i rodziny
zosta∏a wsparta tak˝e innymi dyscyplinami naukowymi, które s∏u˝à rodzinie. Tak poj´ty zamiar,
pionierski i niezwykle trudny, zosta∏ powierzony
Êw. Józefowi. Nieoczekiwanie, urz´dowa wiadomoÊç o mo˝liwoÊci zrealizowania tej inicjatywy
przysz∏a – po ˝mudnych i d∏ugich staraniach –
29.04.1975 do Kalisza, gdy w Sanktuarium Êw.
Józefa odbywa∏y si´ uroczystoÊci trzydziestolecia uwolnienia Dachau”1.
JedenaÊcie lat póêniej, 11.10.1986 biskup Kazimierz Majdaƒski powo∏a∏ do istnienia Wspólnot´ Âwi´tej Rodziny (przekszta∏conà po kilku latach w Instytut Âwiecki ˚ycia Konsekrowanego
Âwi´tej Rodziny), od powstania zwiàzanà z Instytutem Studiów nad Rodzinà w ¸omiankach jako g∏ównym miejscem formacji intelektualnej
cz∏onków Wspólnoty. Wspólnota pragnie byç
odpowiedzià na wo∏anie KoÊcio∏a o pos∏ug´ wobec rodzin. Jej charyzmatem jest ca∏kowite oddanie Âwi´tej Rodzinie i cierpliwa praca na rzecz
ratowania i odrodzenia wspó∏czesnych rodzin.
Wspólnota prowadzi formacj´ rodzin obejmujàcà wszystkich cz∏onków rodziny: zarówno
ma∏˝onków-rodziców, jak i m∏odzie˝ oraz dzieci.
Podczas wakacji rodziny z Polski i z zagranicy
uczestniczà w rekolekcjach, a w ciàgu roku regularnie spotykajà si´ w swoich miejscach zamieszkania. W Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana
Jezusa w Starej Mi∏oÊnie gromadzi si´ Warszawsko-Praskie Ognisko Âwi´tej Rodziny,
które zaprasza rodziny z Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wi´kszoÊç z nich tworzà mieszkaƒcy

najbli˝szej okolicy, w tym parafii miejscowej, sàsiedniej parafii Êw. Hieronima oraz Weso∏ej-Zielonej, Anina, Falenicy. Rodziny spotykajà si´ na
comiesi´cznych dniach skupienia oraz w mniejszych grupach (tzw. p∏omykach), gdzie podejmujà refleksj´ nad przewidzianymi na dany miesiàc tematami. Wspó∏tworzenie Ogniska to budowanie wspólnoty rodzin, które znajà si´
i wspierajà nawzajem, szukajà umocnienia we
w∏asnym powo∏aniu, Êrodowiska wychowawczego dla dzieci, a zarazem nie zamykajà si´ we
w∏asnym gronie, lecz s∏u˝à Êwiadectwem i pomocà innym rodzinom wokó∏ siebie oraz anga˝ujà si´ w ˝ycie w∏asnej parafii.
W roku akademickim 2016/2017 dni skupienia odby∏y/odb´dà si´ w nast´pujàcych terminach: 29 X 2016, 12 XI 2016, 7 I 2017,
11 II 2017, 25 III 2017, 6 V 2017. Dzieƒ skupienia trwa w godz. 11–17 i sk∏ada si´ na
niego Msza Êw., adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu, posi∏ek, konferencja g∏oszona
przez kap∏ana z Instytutu Âwi´tej Rodziny,
godzina ma∏˝eƒska i spotkanie ma∏˝onków
w grupie dzielenia. Równolegle odbywajà
si´ zaj´cia dla dzieci. Zaproszone sà wszystkie
rodziny, które poprzez sakramenty, zatrzymanie
nad S∏owem Bo˝ym, studium nauki KoÊcio∏a
o ma∏˝eƒstwie i rodzinie, a tak˝e poprzez wzajemne dzielenie si´ doÊwiadczeniami pragnà
umocnienia w realizacji powo∏ania ma∏˝eƒskiego i rodzicielskiego. Zach´camy do kontaktu
(e-mail: ognisko.warszawapraga@gmail.com)
lub od razu do przybycia na dzieƒ skupienia, który rozpoczyna si´ o godz. 11 Mszà Êw. w koÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Borkowskiej 1.
Aneta i Rafa∏ K∏opoccy
1

K. Majdaƒski, B´dziecie moimi Êwiadkami, Fundacja
Pomoc Rodzinie, ¸omianki 1999, s. 204–205.

REKL AMA

PRACOWNIA PROTETYCZNA
tel. 507 221 820

Majdan, gm. Wiàzowna

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska

CI¢˚KIE PRZYPADKI

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

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

Tel. 602-174-916
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

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

tel. 694-747-213
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„Zima w MieÊcie 2017” w Weso∏ej
Na okres ferii zimowych
(13–24 lutego 2017 r.) dzielnica Weso∏a przygotowa∏a dla
dzieci i m∏odzie˝y ofert´ zaj´ç
w ramach programu „Zima
w MieÊcie 2017”.
Propozycja obejmuje pi´ç
punktów dziennego pobytu
(tzw. Feryjnych Placówek Edukacyjnych – FPE), szeÊç punktów
zaj´ç specjalistycznych (tzw. Feryjnych Zaj´ç Specjalistycznych – FZS) oraz program atrakcji o zasi´gu dzielnicowym i miejskim.
Uczestnicy akcji korzystajàcy z Feryjnych Placówek Edukacyjnych i Feryjnych Zaj´ç Specjalistycznych b´dà mieli do wyboru zaj´cia Êwietlicowe, sportowo-rekreacyjne (gry zespo∏owe, zaj´cia na basenie, zaj´cia na si∏owni), plastyczne,
wokalne, instrumentalne, literackie, gry i zabawy edukacyjne oraz projekcje filmowe.
Dzieci w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych
b´dà korzystaç z obowiàzkowego odp∏atnego
˝ywienia (7 z∏ dziennie za dwa posi∏ki, w tym
jeden ciep∏y). Wzorem lat ubieg∏ych planowane
jest zwolnienie z op∏at za ˝ywienie dzieci, które

Co to jest RODO?
W zwiàzku z nadchodzàcym dniem bezpiecznego Internetu uznaliÊmy, ˝e b´dzie to doskona∏a okazja, aby rozpoczàç cykl publikacji dotyczàcych zmieniajàcego si´ podejÊcia w obszarze ochrony danych osobowych i prawa do
prywatnoÊci.
Chcemy, by opracowane przez nas artyku∏y
pomaga∏y przedsi´biorstwom i instytucjom zrozumieç, w jaki sposób technologie i rozwiàzania
organizacyjne mogà pomóc w spe∏nieniu niektórych wymagaƒ ogólnego rozporzàdzenia Unii
Europejskiej o ochronie danych osobowych
– w skrócie RODO.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e przydatnoÊç poszczególnych rozwiàzaƒ zale˝y wy∏àcznie od
specyfiki danego przedsi´biorstwa czy instytucji,
a dostosowanie czy zastosowanie okreÊlonych
rozwiàzaƒ powinno zostaç poprzedzone odpowiednià analizà wykonalnoÊci, a ewentualne ich
wdro˝enie skonsultowane z prawnikami pod kàtem wype∏nienia poszczególnych regulacji.
RODO – ile mam czasu na wdro˝enie?
Rozporzàdzenie wesz∏o w ˝ycie 25 maja 2016
roku, a przedsi´biorstwa i instytucje majà czas
na przygotowanie si´ do nadchodzàcych zmian
do 25 maja 2018 roku.
RODO – o co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest
cel wprowadzenia zmian? Czego one dotyczà?
1. Prawo do prywatnoÊci i prawo do ochrony danych RODO uznaje za jedno z podstawowych
praw.
2. Wszystkie podmioty na terenie Unii Europejskiej przetwarzajàce dane osób fizycznych
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w czasie roku szkolnego korzystajà w szkole z bezp∏atnych
obiadów na mocy decyzji dyrektora szko∏y lub OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej, oraz dzieci,
które nie mogà korzystaç z wy˝ywienia zbiorowego ze wzgl´du na wskazania lekarskie (zaÊwiadczenie).
Na czas ferii zimowych wyd∏u˝ony zostanie czas funkcjonowania lodowiska przy ul. Armii Krajowej 72.
Feryjne Placówki Edukacyjne (13–24.02.2017,
zaj´cia od pon. do pt. w godz. 8.00–16.00)
■ Zespó∏ Szkó∏ nr 94, ul. Krótka 1, tel. (22) 77342-04
■ Szko∏a Podstawowa nr 171, ul. Armii Krajowej
39, tel. (22) 773-90-52
■ Szko∏a Podstawowa nr 173, ul. Trakt Brzeski
18, tel. (22) 773-39-25
■ Szko∏a Podstawowa nr 174, Plac Wojska Polskiego 28, tel. (22) 773-40-03
■ Szko∏a Podstawowa nr 353, ul. Cieplarniana
23, tel. (22) 203-62-55

muszà wdro˝yç procesy, technologie
i Êrodki zapewniajàce skutecznà ochron´ danych osobowych
(najlepiej
zautomatyzowanà).
3. Obowiàzek
przestrzegania wytycznych rozporzàdzenia
dotyczy
ka˝dego
pr zetwar zajàcego
dane osoby fizycznej
z Unii Europejskiej.
4. RODO nak∏ada na przedsi´biorstwa i instytucje, tj. szko∏y czy urz´dy, obowiàzek rozwa˝enia wprowadzenia odpowiednich Êrodków
kontroli (organizacyjnych, procesowych czy
technologicznych) na potrzeby oceny, prewencji i wykrywania nadu˝yç w procesie przetwarzania danych osobowych. Ârodki te powinny
byç adekwatne i uzale˝nione od stopnia wra˝liwoÊci przetwarzanych danych.
5. Szyfrowanie, anonimizacja czy minimalizacja
danych to jedne z podstawowych elementów
szeroko rozumianej strategii zabezpieczeƒ,
którà ka˝de przedsi´biorstwo czy instytucja
przetwarzajàca dane osobowe powinna posiadaç.
RODO – czy coÊ mi grozi za nieprzestrzeganie
wytycznych rozporzàdzenia?
Unia Europejska, aby zapewniç przestrzeganie
postanowieƒ rozporzàdzenia o ochronie danych
osobowych, przewiduje nak∏adanie ogromnych
kar, si´gajàcych do 4% rocznego ca∏oÊciowego
przychodu przedsi´biorstwa za nieprzestrzeganie wytycznych.

Feryjne Zaj´cia Specjalistyczne (od pon. do
pt., godziny zale˝ne od placówki):
■ Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna 1, tel. (22)
773-23-35
■ Klub KoÊciuszkowiec, Plac Wojska Polskiego
129, tel. 261-812-117
■ OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25, tel. (22) 427-37-74
■ OÊrodek Kultury Weso∏a, ul. Starzyƒskiego 21,
tel. (22) 773-55-99
■ Biblioteka Publiczna, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31,
tel. (22) 773-40-08
■ Aquapark „Wesolandia”, ul. Wspólna 4, tel.
(22) 773-91-91
Szczegó∏owy plan zaj´ç dost´pny jest w placówkach.
Zimowy turniej pi∏ki siatkowej – Gimnazjum nr 119 – 15 i 22 lutego 2017 r., godz. 10.00,
grupa wiekowa 13–18 lat.
Lodowisko – godziny otwarcia: 10.00–21.00
(we wtorki 10.00–20.00). Przerwy techniczne:
12.30–13.00, 16.00–17.00 i 19.30–20.00.
Wszystkie zaj´cia sà bezp∏atne.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

RODO – w czym mo˝emy pomóc?
1. Poddaç ocenie stosowane przez Paƒstwa mechanizmy ochrony danych osobowych.
2. Przeprowadziç analiz´ ryzyk w Paƒstwa
przedsi´biorstwie czy instytucji.
3. Zapewniç wsparcie w opracowaniu strategii
czy programu dostosowania si´ do wytycznych RODO od warstwy organizacyjnej przez
procesowà a˝ po technologicznà.
4. Zapewniç wsparcie przy sporzàdzeniu wymaganych dokumentów (polityki bezpieczeƒstwa,
klauzule zgód i powiadomieƒ, ikonografiki itp.).
W nast´pnych numerach opiszemy Paƒstwu
kolejne zagadnienia zwiàzane z RODO, przytoczymy konkretne artyku∏y rozporzàdzenia oraz
motywy z jego preambu∏y.
Aleksander Zawada, Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl
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Warszawa-Weso∏a
ul. JEèDZIECKA 21F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05 00 (w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390

e-mail: przedszkolekubus@op.pl

WWW.PRZEDSZKOLEKUBUS.PL
DZIECI OD 1 ROKU DO 6 LAT,
CZYNNE OD 6.00 DO 19.00, NISKIE CENY,
W¸ASNA KUCHNIA, DIETY INDYWIDUALNE,
ZAJ¢CIA DODATKOWE: teatrzyki, basen, logopedia,
psycholog, ceramika, j´z. angielski, zaj´cia sportowe,
judo, taniec, gimn. korekcyjna, basen, rytmika.

UWAGA!!! OD STYCZNIA 2017 ZNI˚KA ZA ˚¸OBEK!!!
˚¸OBEK REALIZUJE PROGRAM „MALUCH”

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. ZOFII I JĘDRZEJA MORACZEWSKICH
W WARSZAWIE ZAPRASZA
ZAPEWNIAMY:
● nauczanie w małych zespołach klasowych,
● pełną indywidualizację kształcenia,
● rozszerzony program języka angielskiego,
● profesjonalną kadrę,
● ciekawe projekty edukacyjne: przyrodnicze, polonistyczne,
matematyczne, językowe i inne,
● rodzinną atmosferę w niewielkiej placówce,
● rozszerzoną podstawę programową wspartą ciekawym programem wycieczek i lekcji muzealnych,
● zagospodarowanie czasu świetlicowego ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych,
● doświadczenie w tworzeniu programów indywidualnych dostosowanych do specjalnych
potrzeb uczniów.

Warszawa - Wesoła, ul. Armii Krajowej 121
Tel. 22 773 94 84, kom. 605 660 240

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

e-mail: dyrektor@psp69wesola.edu.pl
www.psp69wesola.edu.pl
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Uczniowie SP 353 uczà ratowaç
w sztabie g∏ównym WOÂP
ObecnoÊç uczniów naszej szko∏y w sztabie
g∏ównym w czasie Fina∏ów Wielkiej Orkiestry
Âwiàtecznej Pomocy powoli staje si´ tradycjà, która cieszy. W tym roku ch´tni z klas IIe, IIf, IIg, IIIb
i ich rodzice mieli okazj´ do sprawdzenia swojej
wiedzy, umiej´tnoÊci oraz do dobrej zabawy.
W strefie Volkswagen instruktorzy Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy pokazali naszym
uczniom:
- kiedy i w jakich przypadkach zastosowaç
u poszkodowanego pozycj´ bocznà,
- w jaki sposób wykonaç resuscytacj´ krà˝eniowo-oddechowà,
- kiedy i w jakich sytuacjach u˝yç defibrylatora
AED.
Ka˝de ch´tne dziecko mog∏o rywalizowaç
w grze „By∏o sobie ˝ycie”, gdzie niejednokrotnie

pytania okazywa∏y si´ sporym wyzwaniem nawet dla kibicujàcych doros∏ych.
Grupa uczniów mia∏a te˝ mo˝liwoÊç wykazania si´ swojà wiedzà z zakresu pierwszej pomocy w studiu telewizyjnym, zbudowanym w tym
roku pod Pa∏acem Kultury i Nauki. Uczyli prowadzàcego Fina∏, pana Filipa Chajzera, jak zachowaç si´, kiedy jest si´ Êwiadkiem wypadku, jak
wezwaç pomoc i prawid∏owo wykonaç resuscytacj´ krà˝eniowo-oddechowà. Pan Filip by∏ pod
du˝ym wra˝eniem wiedzy naszych ma∏ych ratowników. Na koniec krótkiego szkolenia, wraz
ze zgromadzonymi w studiu widzami, nagrodzi∏
naszych uczniów brawami.
Podsumowaniem spotkania by∏ turniej wiedzy,
w którym dzieci zosta∏y podzielone na cztery dru˝yny. Ka˝da z nich wykaza∏a si´ wiedzà i refleksem,
a emocje towarzyszy∏y do ostatniego pytania.

Bal karnawa∏owy w SP 174
z Oddzia∏ami Integracyjnymi
Dnia 21 stycznia 2017 w naszej szkole odby∏
si´ kolejny bal karnawa∏owy. W tym roku impreza
szkolna nieco ró˝ni∏a si´ od poprzednich edycji,
poniewa˝ po raz pierwszy bal odby∏ si´ w sobot´,
a uczestnikami byli nie tylko sami uczniowie i nauczyciele, ale równie˝ rodzice, dziadkowie oraz
rodzeƒstwo. Jednym s∏owem – rodzinny bal karnawa∏owy. Ka˝dy uczestnik by∏ bardzo efektownie
oraz oryginalnie przebrany. U doros∏ych królowa∏y koty, reprezentacja pi∏karska, kolorowe peruki
na czele z za∏ogà samolotu pasa˝erskiego. Natomiast uczniowie byli przebrani za ksi´˝niczki, tancerki, postacie z gwiezdnych wojen czy ˝o∏nierzy.

UroczyÊcie obchodziliÊmy Dzieƒ Babci
i Dziadka w Êwietlicy SP 173
...u Babci jest s∏odko – zaÊpiewa∏y dzieci ze
Êwietlicy SP 173 w dniu 20 stycznia. O dziadku
te˝ nie zapomnia∏y. By∏y wierszyki, scenki kabaretowe, taniec i piosenki. A to wszystko dla
wspania∏ych Babç i Dziadków, którzy w tym
dniu odwiedzili naszà szko∏´. Po uroczystoÊci
dzieci rozda∏y wykonane przez siebie prezenty:
fili˝ank´ z kwiatkami dla Babci i breloczek
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Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, drobne upominki, orkiestrowà apteczk´ pierwszej
pomocy oraz identyfikator umo˝liwiajàcy wejÊcie
do Studia Telewizyjnego.
Czekamy z niecierpliwoÊcià na XXVI Fina∏.
Anna Siemiƒska,
Marzena Perzanowska,
Edyta Kowalczyk

Wszyscy bez wyjàtku doskonale si´ bawili
w rytm muzycznych przebojów, nad którymi piecz´ trzyma∏ DJ Konrad, który jako prowadzàcy doskonale organizowa∏ zabaw´, a dzieci ch´tnie bra∏y udzia∏ w zabawnych i ciekawych konkursach.
Dzi´ki tej imprezie nasza szkolna spo∏ecznoÊç
mo˝e si´ integrowaç, zacieÊniaç wi´zi na ró˝nych p∏aszczyznach. By∏a to te˝ mo˝liwoÊç realizowania inicjatyw w ramach dzia∏aƒ projektu
Szkó∏ Aktywnych w Spo∏ecznoÊci – organizacjà
balu zaj´∏a si´ w tym roku Rada Rodziców.
Dzi´kujemy bardzo Dyrekcji Szko∏y, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz wszystkim
uczestnikom za przybycie i Êwietnà zabaw´.
Kolejna zabawa ju˝ za rok!
Agnieszka Marciniak
Rada Rodziców

WieÊci z SP 173 im. Górników Polskich
W bie˝àcym roku szkolnym nawiàzaliÊmy kontakt z jednà z litewskich szkó∏ (www.syrokomla.lt).
Pierwszym dzia∏aniem by∏a wymiana widokówek z naszych miast – Wilna i Warszawy. OtrzymaliÊmy pi´kne pocztówki z Wilna z w∏asnor´cznie wypisanymi pozdrowieniami. Pocztówki wykonane przez dzieci z naszej szko∏y równie˝
pow´drowa∏y do uczniów na Litwie.

Fot. A. Siemiƒska

w kszta∏cie krawata dla
Dziadka oraz pocz´stowa∏y cukierkami i pierniczkami. Za dekoracj´
na uroczystoÊç pos∏u˝y∏y
przepi´kne portrety Babç
i Dziadków wykonane
przez naszych uczniów.
UroczystoÊç bardzo podoba∏a si´ zaproszonym
goÊciom. By∏o du˝o buziaczków, uÊcisków i nawet ∏ez wzruszenia. Po
liczbie goÊci domyÊlamy
si´, ˝e takie wspólne
spotkania sà bardzo potrzebne i ch´tnie b´dziemy je kontynuowaç, bo
przecie˝ dziadkowie sà tak bardzo wa˝ni dla
swoich wnuczàt. Chocia˝by dlatego, ˝e kochajà

mocniej i majà wi´cej czasu ni˝ „zabiegani” rodzice. Bardzo dzi´kujemy goÊciom za przybycie
na naszà uroczystoÊç i zapraszamy za rok do naszej
szko∏y na „Dzieƒ Babci
i Dziadka” :-).
Zgodnie z tradycjà karnawa∏owà w poniedzia∏ek
23 stycznia w szkole odbywa∏ si´ Dzieƒ Babci,
Dzieƒ Dziadka i „¸asucha”. W tym dniu uczniowie ˝artobliwie przebrali
si´ za ukochanych dziadków i wnusie. Na korytarzu
naszej szko∏y zosta∏a zorganizowana „Kawiarenka”
z ciasteczkami i ciastami
przygotowanymi przez
uczniów i ich rodziców.
Nauczyciele Êwietlicy SP 173
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Zimowe wieÊci z Niepublicznej Szko∏y
Podstawowej im. Moraczewskich
Od wielu ju˝ lat w naszej szkole zimowa aura sk∏ania naszych uczniów do wyt´˝onej pracy. Tak by∏o i w tym roku. W grudniu po intensywnych przygotowaniach dzieci z ko∏a teatralnego zaprosi∏y rodziców, nauczycieli i uczniów
na bo˝onarodzeniowe przedstawienie. Na scenie kolejno pojawiali si´ anio∏owie, pasterze,
m´drcy, a nawet diabe∏ki. By∏o barwnie, radoÊnie, ró˝norodnie. Brawa rozlega∏y si´ cz´sto,
g∏oÊno i… d∏ugo. Rodzice, oprócz obejrzenia
jase∏ek, mieli tak˝e wyjàtkowà okazj´ wys∏uchaç kol´d w wykonaniu szkolnego chóru. Nast´pnie pani dyrektor z∏o˝y∏a wszystkim Êwiàteczne ˝yczenia. WÊród zgromadzonych zapanowa∏ prawdziwie rodzinny nastrój. Wszyscy
wspólnie mogli poczuç magicznà atmosfer´
Êwiàt… Wychodzàc, mo˝na by∏o jeszcze gdzieniegdzie us∏yszeç dzieci, które cichutko nuci∏y
fragment piosenki Edyty Górniak: „dziÊ pan
Andersen cieszy si´, bo wszyscy dzieçmi stajà
si´”. Któ˝ z nas wie, mo˝e w przysz∏oÊci któryÊ
z naszych uczniów b´dzie zajmowa∏ si´ Êpiewem zawodowo?
Grudzieƒ to tak˝e miesiàc, w którym nasi
uczniowie w∏àczyli si´ aktywnie w ró˝nego rodzaju akcje charytatywne. Zgodnie z naszà wieloletnià tradycjà dzieci zbiera∏y monety w ra-

mach akcji „Góra Grosza”. Przy∏àczyliÊmy si´
równie˝ do ogólnopolskiej akcji „Wylosuj Anio∏a” zorganizowanej pod patronatem lubelskiej
fundacji „Gdy Liczy si´ Czas”. Podczas zaj´ç
uczniowie pod kierunkiem wychowawczyƒ
przygotowywali z wielkim zapa∏em Êwiàteczne
kartki wraz z ˝yczeniami. Kartki te sta∏y si´ symbolem wsparcia, którego dzieci zapragn´∏y
udzieliç swoim rówieÊnikom cierpiàcym na choroby onkologiczne. W ten sposób ka˝dy
z uczniów naszej szko∏y móg∏ choç na chwil´
staç si´ Anio∏em Stró˝em dla dziecka przebywajàcego w szpitalu lub hospicjum.
Natomiast 20 stycznia do naszej szko∏y zawitali niezwykli goÊcie. W ramach realizacji
ogólnopolskiego projektu „Zaczytana szko∏a”
zaprosiliÊmy babcie i dziadków naszych
uczniów, aby przeczytali nam fragmenty swoich ulubionych ksià˝ek z dzieciƒstwa. Ponadto
szanowni goÊcie cierpliwie i z prawdziwà pasjà odpowiadali na pytania dotyczàce tego,
jak wyglàda∏o ich szkolne ˝ycie kilkadziesiàt
lat temu. Uczniowie dowiedzieli si´, ˝e w czasie wojny czytanie ksià˝ek by∏o podstawowà
formà sp´dzania wolnego czasu, dlatego ka˝de dziecko pragn´∏o jak najszybciej nauczyç
si´ czytaç. Wiele tytu∏ów by∏o niedost´pnych,

dlatego ka˝dy bardzo dba∏ o swój – zgromadzony cz´sto z wielkim poÊwi´ceniem – ksi´gozbiór. Dzieci z ciekawoÊcià oglàda∏y dawne
zdj´cia, na których z trudem mog∏y rozpoznaç
swoje babcie jako kilkuletnie uczennice ubrane w granatowe fartuszki i z kokardami we
w∏osach. Zaskoczenie na twarzach dzieci pojawi∏o si´, gdy odkryli, ˝e w latach powojennych zdarza∏y si´ klasy liczàce ponad 50
uczniów. Ta wyjàtkowa lekcja – spotkanie
z ˝ywymi Êwiadkami niedawnej, a przecie˝
z ka˝dym dniem coraz odleglejszej od nas historii z pewnoÊcià na d∏ugo zostanie w naszych myÊlach i sercach. Wszyscy w tym dniu
mogli naprawd´ doÊwiadczyç, ˝e „czytanie ∏àczy pokolenia”, a j´zyk ojczysty jest dobrem,
o które wszyscy musimy dbaç!
Mimo du˝ego zaanga˝owania w dzia∏alnoÊç
artystycznà i spo∏ecznà nie zapominamy nigdy
o nauce, co potwierdzajà sukcesy naszych
uczniów. Czworo uczniów uzyska∏o bardzo dobry wynik w konkursie Alfik Humanistyczny.
A˝ 12 uczniów z klasy II zosta∏o laureatami
Ogólnopolskiego Konkursu Leon (zorganizowanego w sesji jesiennej) sprawdzajàcego
wiadomoÊci z zakresu kszta∏cenia zintegrowanego. Staramy si´, by nasza szko∏a by∏a miejscem twórczej, radosnej pracy. Przed nami kolejne ciekawe przedsi´wzi´cia, które na bie˝àco mo˝na Êledziç na stronie internetowej
www.psp69wesola.edu.pl.
Edyta Antoniuk

REKL AMA

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

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

Wesoła-Zielona, ul. Brata Alberta róg ul. Warszawskiej
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Bogatsi o nowe doÊwiadczenia teatralne
„Oto rycerz Danusi. Oddaj nam rycerzyku naszà mi∏à Êpiewaczk´!
Zbyszko:
Niech˝e b´dzie wedle waszych s∏ów mi∏oÊciwa
pani. Pora tej pannie mieç swego rycerza, a pora i mnie mieç swojà panià, której urod´ i cnoty
b´d´ wyznawa∏. Z waszym pozwoleƒstwem tej
oto Danusi Jurandównie chc´ Êlubowaç i do
Êmierci wiernym jej pozostaç.

z tym b´d´ si´ potyka∏ póty, póki sam nie zgin´
albo on nie zginie”.
Takà i podobne sceny, pe∏ne wartkiej akcji,
emocji, a przedstawiajàce obyczaje rycerskie,
mogli obejrzeç uczniowie, ich rodzice oraz licznie

Ksi´˝na:
DanuÊka, chceszli mieç swego rycerza?
Danusia:
Chc´, pani!
Ksi´˝na:
Âlubuj wi´c m∏odzieƒcze! Có˝ jej poprzysi´gniesz?
Zbyszko:
Âlubuj´ jej, ˝e stanàwszy w Krakowie powiesz´
paw´˝ na gospodzie, a na niej kart´, którà mi
uczony w piÊmie kleryk foremnie napisze, jako
panna Danuta Jurandówna najurodziwsza jest
mi´dzy pannami. A kto by si´ temu przeciwi∏,

zebrani absolwenci na listopadowej wieczornicy,
którà przygotowa∏o ko∏o teatralne Gimnazjum nr
120. Spektakl „Sienkiewicz i sztuka” poÊwi´cony
zosta∏ ˝yciu i twórczoÊci wielkiego pisarza i by∏
cz´Êcià realizowanego projektu z Warszawskich
Inicjatyw Edukacyjnych.

Pami´tna scena rycerskiego Êlubowania ze znanej powieÊci Sienkiewicza
poprzedzona by∏a przygotowanym wywiadem
z ulubionym pisarzem.
To by∏a kolejna próba zabawy uczniów w teatr.
W wychowaniu przez kultur´ teatralnà zmierzamy
do oddzia∏ywania na osobowoÊç m∏odego cz∏owieka, wzbogacania jego wiedzy, kszta∏cenia postaw moralnych, rozwijania wyobraêni.
Uczestniczàc w teatralnych
dzia∏aniach, uczniowie uczà
si´ nie tylko wszystko lepiej
poznaç, rozumieç, pragnà jednoczeÊnie przekraczaç swe
w∏asne granice. Chcà byç sobà
i wszystkimi innymi ludêmi
jednoczeÊnie. W∏aÊnie za poÊrednictwem teatru mogà realizowaç swoje marzenia, mogà stawaç si´ kimÊ innym. Mogà zdobywaç nowe
doÊwiadczenia, byç Êwiadkiem nowych, odmiennych od tych, jakie towarzyszà im na co dzieƒ,
zdarzeƒ, sytuacji i prze˝yç.
J. Ros∏oniec
Gimnazjum nr 120

Uczniowie ZS 94 badajà i odkrywajà Êwiat
Rok 2016 po˝egnaliÊmy w Êwiàtecznym, bo˝onarodzeniowym nastroju. Uczniowie z radoÊcià tworzyli Êwiàteczne stroiki i ozdabiali
pierniczki. Z entuzjazmem razem z rodzinami
wzi´li udzia∏ w Rodzinnym Konkursie Plastycznym „Postaç Êw. Miko∏aja”. Nasze najpi´kniejsze Miko∏aje ze Êwiàtecznymi ˝yczeniami trafi∏y
do Kliniki Budzik, na Oddzia∏ Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka oraz do Urz´du Dzielnicy
Weso∏a, gdzie ich twórcy – uczniowie Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 opowiedzieli o pasjonujàcych chwilach rodzinnego konstruowania.
Wolontariusze ze Szkolnego Ko∏a Wolontariatu z uzbieranych przez siebie Êrodków zakupili 40 maskotek, którymi obdarowali dzieci leczone na Oddziale Onkologii w CZD.
Po Êwiàtecznym wypoczynku, pe∏ni energii,
rozpocz´liÊmy rok 2017.
Uczestnicy Akademii M∏odego Naukowca
poprzez eksperymentowanie i obserwacj´ rozwijajà twórczà postaw´, zdobywajà wiedz´
i umiej´tnoÊci pozwalajàce zrozumieç zachodzàce w przyrodzie procesy oraz uczà si´ wyciàgania wniosków. W styczniu m∏odzi naukowcy poszerzali wiedz´ z zakresu astronomii
REKL AMA
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i kosmonautyki. Zwieƒczeniem zaj´ç by∏o zwiedzanie
kosmicznej wystawy NASA
„GATEWAY TO SPACE” prezentujàcej histori´ kosmicznych podró˝y od ubieg∏ego
wieku do dzisiaj. To by∏a doskona∏a lekcja historii oraz
okazja do eksploracji kosmosu – dzieci na kilkunastu wyjàtkowych symulatorach mog∏y m.in. odbyç lot na Ksi´˝yc, poczuç stan niewa˝koÊci,
pomajsterkowaç przy stacji
kosmicznej wÊród gwiazd czy
postawiç swojà stop´ na
srebrnym globie.
Uczniowie klasy 4a odwiedzili Muzeum Ziemi, gdzie
nie tylko obejrzeli bogate kolekcje minera∏ów i ska∏, meteorytów, kopalnej
flory i fauny, ale uczestniczàc w warsztatach
„Kiedy w Polsce ˝y∏y s∏onie”, w∏asnor´cznie
z∏o˝yli „szkielet” mamuta w∏ochatego oraz namalowali na marmurowych p∏ytkach wizerunki
zwierzàt plejstoceƒskich tak, jak to czynili niegdyÊ na Êcianach jaskiƒ pradawni ∏owcy
mamutów.
W Muzeum Papiernictwa dzieci z klas 4c
i 5b pozna∏y m.in. histori´ papieru, dowiedzia∏y si´, z czego produkuje si´ papier i jak
wyglàda jego obrób-

ka. Ka˝dy mia∏ okazj´ sam
wyprodukowaç
r´cznie
czerpany papier.
Naturalna
ciekawoÊç
Êwiata dzieci jest tak˝e zaspokajana w trakcie spotkaƒ ze studentami – wolontariuszami organizacji
AIESEC. Dzi´ki rozmowom
z goÊçmi z dalekich, egzotycznych dla nas krajów poznajemy bogactwo i zró˝nicowanie kultur i obyczajów
spo∏eczeƒstw ró˝nych cz´Êci
naszego globu. W styczniu
mieliÊmy okazj´ dowiedzieç
si´ wiele o Singapurze
i Hongkongu, poniewa˝
z tych paƒstw przyjechali do
Polski nasi goÊcie.
Dzieci XXI wieku ˝yjà w Êwiecie dynamicznie
rozwijajàcych si´ technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jest to dla nich naturalne Êrodowisko. Odbywajàce si´ od grudnia zaj´cia
dla trzecioklasistów z podstaw programowania w j´zyku Scratch, w czasie których
uczestnicy samodzielnie tworzà w tym programie proste aplikacje, dostarczajà im wiele radoÊci i satysfakcji.
Styczeƒ to tak˝e czas podsumowania wyników intensywnej nauki w pierwszym semestrze
roku szkolnego. Wkrótce nadejdà ferie zimowe
– czas zas∏u˝onego odpoczynku, którego ˝yczymy wszystkim Uczniom i Nauczycielom.
Zespó∏ Szkó∏ nr 94
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BIURO RACHUNKOWE

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).

Tel. 503-759-762

85

Udzielamy pomocy w zakresie:
●

trudnych kredytów firmowych i detalicznych,
● czyszczenia BIK,
● odd∏u˝enia,
● sp∏ata zaleg∏oÊci w ZUS i US.
311

tel.: 503 088 686

tel. 882-160-049

312

304

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

www.dogadajciesie.pl

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

29

Naprawa Elektroniki Pojazdowej
ARKADIUSZ GUTASZEWSKI

■
295

ul. Pi´kna 46, 05-462 Majdan

■

tel. 501 560 979

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■
■

196

anteny TV i SAT
domofony

www.facebook.com/naprawa.elektroniki.pojazdowej

www.kamery-anteny.pl

arekgu@interia.pl czynne 8.00–16.00

kamery.anteny@wp.pl, tel. 663-677-701

GARA˚

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

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

Tel. 660 473 628
Z¸OTA RÑCZKA

WYCINANIE DRZEW

DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

PODCINANIE GAŁEZI

• elektryka • instalacja wod-kan • meble
• zamki • audio-video • internet, komputer
Sprawnie, uprzejmie i niedrogo 663 066 572

USŁUGI OGRODOWE

MALOWANIE I G¸ADZIE

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO

tel. 513 148 238

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

REKL AMA

503 150 991

M O N TA ˚ :
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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

Tel. 501-805-046
(22) 783-24-28

305

poziomie, równie˝ cudzoziemcy. MATURA 2017 – przygotowanie w oparciu
o ok. 500 tematów z egz. ustnych matura '15 i '16. SkutecznoÊç gwarantowana!! Centrum Weso∏ej przy SKM i A198,
tel. 22 773 40 87.
◗ MATEMATYKA, OGÓLNIAK, RÓWNIE˚
ZAKRES ROZSZERZONY. STARA MI¸OSNA.
tel. 514 37 14 95.
◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej
dla uczniów i doros∏ych, 16 lat doÊwiadczenia. tel. 694 210 279.
◗ Student IV roku Politechniki Warszawskiej
oferuje korepetycje z Matematyki. Zakres:
szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum.
Przygotowania do sprawdzianów kartkówek egzaminów. Tel. 516-309-589.

160

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

PROFESJONALISTA.

◗ J¢ZYK POLSKI, korepetycje na ka˝dym

DORADCA DS.
BEZPIECZE¡STWA PRZEWOZU
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

506 173 607
214

GLAZURNIK.

mieszkaƒ i lokali us∏ugowych. Glazura,
sk∏adanie mebli, instalacje. Solidnie
i pewnie. fhu-metamorfoza.pl tel. 792966-196.
◗ Nauczycielka angielskiego udzieli korepetycji z j´zyka angielskiego. Szko∏a podstawowa i gimnazjum. Dojazd do ucznia.
Cena 40 z∏. Tel. 733-250-300.
◗ SPRZÑTANIE MIESZKA¡ I DOMÓW. SOLIDNIE tel. 889 226 309.
◗ Podejm´ prac´ ochrony. Du˝a profesjonalna praktyka. W dzielnicy Weso∏a, Stara Mi∏osna. tel. 720 894 830.
◗ Student lingwistyki stosowanej – nauka
i korepetycje z j´zyka francuskiego oraz
angielskiego. Dojazd do ucznia, cena
35 z∏. Tel. 663 927 115.

GITARA – NAUKA GRY

– TANIO I SOLIDNIE –

1 MIESIÑC GRATIS!

◗ Z∏ota ràczka, remonty i wykoƒczenia

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

HYDRAULIK

Ksi´gi Przychodów i Rozchodów
Ewidencje VAT, Rozliczenia ZUS

22
1

OG¸OSZENIA DROBNE

tel. 503-759-763

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

3

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

222

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

Tel. 601 262 086.

8

AUTO NA GAZ
R

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

A

D

A

N

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

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

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

ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14

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

692 905 352

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524
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meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

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

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

Stan deweloperski, inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.

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

Podpisz umowę w karnawale
i ODPOCZNIJ W HOTELU SPA!

Wi´cej informacji: tel. 601-31-48-22
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
www.ulicamotylkowa.pl
Ciche, kameralne osiedle. Dobra lokalizacja: Warszawa-Mi´dzylesie

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