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Co by tu jeszcze wyciàç, Panowie
Mieszkam w najpi´kniejszym miejscu
stolicy. KiedyÊ budzi∏ mnie szum drzew
i Êpiew ptaków. Dzisiaj budzi mnie ryk
pi∏ spalinowych i ∏omot walàcych si´
drzew. Matrix? Nie. Tniemy, r˝niemy,
pi∏ujemy w imi´ fa∏szywie poj´tej wolnoÊci i w majestacie prawa, które zafundowa∏ nam Pan Minister Jan Szyszko. Nie
by∏oby problemu, gdyby chodzi∏o o drzewa chore, zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu,

kolidujàce z wjazdem czy niewielkà budowà. Jest niestety inaczej. Hulaj dusza,
piek∏a nie ma! R˝niemy co si´ da i dopóki si´ da. Paradoksalnie perspektywa
cofni´cia prawa do wycinki pot´guje skal´ zjawiska.
Serce mi krwawi, bo na moich oczach
si´ to dzieje, bo widz´ mojà wnuczk´ patrzàcà na kolejne padajàce drzewo i szepczàcà, z trudem ∏apiàc powietrze: „bab-
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ciu, dziadku, tlen mi wycinajà”, bo widz´
∏zy w oczach dziewczyny roznoszàcej
ulotki, kiedy min´∏a posesj´, gdzie wyci´to kilka starych d´bów.
Gdyby kierowaç si´ teoretycznie s∏usznà zasadà, ˝e kto sadzi∏, mo˝e Êciàç, to
nawet ksià˝´ Bu∏hak nie mia∏by moralnego prawa usunàç tutaj wielu drzew, które
dzisiaj pad∏y pod bezmyÊlnym toporem.
Nie wàtpi´, ˝e biedny ksià˝´ przewraca
si´ w grobie, widzàc ten ob∏´d.
Mam nadziej´, ˝e w momencie kiedy
ten numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
ujrzy Êwiat∏o dzienne, bezsensowna rzeê
zostanie ju˝ powstrzymana. Choç jeÊli
nawet tak si´ stanie, straty sà ju˝ ogromne i te blizny b´dà si´ bardzo d∏ugo goi∏y.
Napisano i powiedziano ju˝ tak wiele
na ten temat, ˝e nie b´d´ si´ tutaj rozwodzi∏, kto i dlaczego. Ka˝dy ma swoje
sumienie i klauzule, które tym˝e kierujà. Podsumowujàc, zacytuj´ jedynie
pewnà màdroÊç indiaƒskà: „Kiedy wyci´te zostanie ostatnie drzewo, ostatnia
rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia
ryba – odkryjemy, ˝e nie mo˝na jeÊç
pieni´dzy”.
Trybuna∏, media, oÊwiata, s∏u˝ba zdrowia, inne s∏u˝by, wojsko, sàdownictwo...
Co by tu jeszcze wyciàç, Panowie. Co by
tu jeszcze.
zatroskani sàsiedzi
Gra˝yna i Marcin Weber

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"
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Kiełbasa podwawelska
cena za kilogram
Stół Polski
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Promocja obowiązuje do końca marca 2017 r. lub do wyczerpania zapasów
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Ptasie
Mleczko
waniliowe

Serek Bieluch
naturalny

380 g
Wedel

150 g
SMB

28

Coca Cola

Mąka Basia
poznańska,
wrocławska, tortowa

1,5 l
Coca Cola

1 kg
GoodMills Polska

9

4

99

2

99

1

29

1 szt.
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Cukier
Kryształ

Konﬁtura
Łowicz
truskawka,
wiśnia

Woda Muszynianka
niegazowana

Czekolada Wedel
truskawkowa,
mleczna, gorzka

1 kg
KSC S.A.

240 g
Agros Nova

1,5 l
SPM

100 g
Wedel

K L I N I K A D E N T YST YC Z N A

Galeria Sosnowa
ul. Jeździecka 21f, lok. 5, Warszawa-Wesoła
tel. (22) 773 21 12; 518 662 799
Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:
w

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

Diagnostyka radiologiczna na miejscu: rtg cyfrowe,
pantomogram, cefalometria, tomograﬁa szczęk i zatok
Możliwość płatności kartą

www.klinikaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Klinika Dentystyczna Elixir
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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:

• PARK
WODNY

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

• FITNESS
• TENIS
www.wesolandia.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ul. Wspólna 4, Warszawa-Wesoła, tel. 22 773 91 91
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B´dziemy metropolià?
Na poczàtek nowego
roku warszawiacy dostali
od pos∏ów PiS intrygujàcy
podarunek – projekt ustawy przekszta∏cajàcy Warszaw´ w METROPOLI¢.
Mia∏aby si´ ona sk∏adaç
z obecnego miasta Warszawa oraz 33 oÊciennych
gmin. Niby pi´knie, nowoczeÊnie i mocarstwowo. Ale jak zwykle diabe∏ tkwi w szczegó∏ach.
1. NiereprezentatywnoÊç: nowa Rada Warszawy,
decydujàca choçby o bud˝ecie i inwestycjach
komunikacyjnych, mia∏aby sk∏adaç si´ z 50 radnych. 17 z nich reprezentowa∏oby obecne dzielnice Warszawy (po 1 z ka˝dej dzielnicy), zaÊ 33
przy∏àczane gminy. Wszystko fajnie, tylko ˝e
w tych 17 dzielnicach mieszka 1,7 mln osób, zaÊ
w 33 gminach przy∏àczanych tylko 0,9 mln...
2. Ka˝da z 33 przy∏àczanych gmin b´dzie mia∏a
swojego burmistrza, wybieranego przez mieszkaƒców w wyborach bezpoÊrednich. Jedynie
gmina Warszawa (obszar obecnego miasta) b´dzie mia∏a prezydenta wybieranego przez Rad´
Metropolii, w której 2/3 g∏osów b´dà mieli reprezentanci gmin pozawarszawskich...
3. Metropolia przejmie zadania likwidowanych
8 powiatów, a ponadto zadania zwiàzane
z transportem i planowaniem przestrzennym.
I znowu pytanie, czemu to przedstawiciele
gmin oÊciennych majà uchwalaç plany zagospodarowania przestrzennego dla Warszawy
i jak b´dzie wyglàda∏ warszawski transport
w metropolii zdominowanej przez radnych
z obrze˝a...

4. Taki szczegó∏ jak to, dokàd trafià gminy z likwidowanych powiatów, a nieobj´te metropolià (takie jak Serock, Celestynów, Osieck,
Ko∏biel...), to w ca∏ym proponowanym zamieszaniu ju˝ zupe∏ny drobiazg.
5. Tak samo jak zupe∏nie brak jakichkolwiek uregulowaƒ dotyczàcych finansów: kto i w jakim
zakresie ma finansowaç komunikacj´ miejskà
(obecnie m.st. Warszawa wydaje na ten cel
bez ma∏a 3 mld z∏ rocznie, a wp∏ywy z biletów
wynoszà zaledwie 800 mln z∏), z jakich pieni´dzy b´dà wyp∏acane rekompensaty za tzw.
Dekret Bieruta, jak b´dà finansowane zadania
z zakresu budowy i utrzymania dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych...
Merytoryczne wàtpliwoÊci mo˝na by mno˝yç
jeszcze nieskoƒczenie d∏ugo. Jednak kwintesencjà ca∏ego projektu jest tryb próby jego wprowadzenia. Ustawa pojawi∏a si´ jako projekt poselski, jednak podpisa∏ si´ pod nià tylko jeden pose∏
z Warszawy. Jako projekt poselski, mog∏a ominàç
konsultacje i uzgodnienia mi´dzyresortowe, nie
wymaga∏a wi´c analiz skutków finansowych. Nie
odby∏y si´ ˝adne konsultacje ani z samorzàdami,
ani tym bardziej z mieszkaƒcami, tak Warszawy, jak
i tych 33 wcielanych do metropolii gmin. Burza, jaka wybuch∏a po jej ujawnieniu, musia∏a zaskoczyç
samych wnioskodawców, bo w przeciwieƒstwie do
innych projektów, nie zosta∏a ekspresowo przeprowadzona przez Sejm i nocà podpisana przez Pana Prezydenta. Cichcem schowano jà do szuflady i czeka na lepsze czasy, tak jakby jej nie by∏o.
Nie bàdêmy jednak naiwni. Jak w ka˝dym dobrym kryminale, gdy we wst´pie pojawia si´ pistolet, to nie dalej ni˝ w po∏owie ksià˝ki ktoÊ po-

„Dbajmy o czystoÊç – kochajmy zwierzaki”
Uczestnicy spo∏ecznego wydarzenia jesienià
ub. roku, na Al. Fio∏kowej Rodzinnego Ogrodu
Dzia∏kowego „Zach´ta” w Weso∏ej, nie sà z tych,
co to gruszki zasypiajà w popiele. Po udanym
– przez siebie zainicjowanym – Sylwestrze na terenie ogrodu, który mia∏ znamiona integracji
mi´dzypokoleniowej, trójka spo∏eczników z∏o˝y∏a w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

wniosek inicjatywy lokalnej pt. „Dbajmy o czystoÊç – kochajmy zwierzaki”. Spo∏ecznicy ci wraz
z 33 mieszkaƒcami osiedla Plac Wojska Polskiego w Weso∏ej (lista w Urz´dzie) czekajà na pozytywnà decyzj´ w sprawie koszów na psie nieczystoÊci na alejach ROD w Weso∏ej.

ZAPRASZAMY na
DZIE¡ KOBIET
15 marca (Êroda) 2017 r. godz. 11.00
• Jubileusz: 95 rocznica urodzin Pani
Anny ¸uczaj, która od 50 lat mieszka
w Weso∏ej i przez 30 lat w∏àcza∏a si´
w prace spo∏eczne na rzecz PKPS. Tego
dnia wszyscy z∏o˝ymy jej ˝yczenia
• koncert „Praskie Ma∏mazyje”
Doroty Czajkowskiej
• s∏odki pocz´stunek
UroczystoÊç odb´dzie si´ w kawiarni
„ZAKÑTEK”
Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31
Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej

ciàgnie za jego spust. Dmuchajàc na zimne, Rada
Warszawy podj´∏a uchwa∏´ o organizacji w tej
sprawie referendum, wyznaczajàc jego termin na
26 marca. Nagle w ca∏à spraw´ w∏àczy∏ si´ wojewoda mazowiecki z PiS i podjà∏ procedur´ uchylenia uchwa∏y o przeprowadzeniu referendum. Czy˝by pojawi∏a si´ obawa o jego wynik? Do 9 marca
ma nastàpiç rozstrzygni´cie w tej sprawie.
I taka refleksja na koniec. Po co rozwalaç coÊ, co
w miar´ dobrze funkcjonuje, serwujàc prawie 3 milionom ludzi totalny chaos? Có˝, to tylko polityka.
W obecnych granicach Warszawy w najbli˝szych
wyborach ˝aden kandydat PiS nie ma szans na zostanie prezydentem stolicy, bo w drugiej turze po∏àczone elektoraty PO, Nowoczesnej i SLD majà
druzgocàcà przewag´. Ale wed∏ug zasad obowiàzujàcych w metropolii warszawiacy majà tylko
17 reprezentantów, zaÊ przy∏àczane gminy a˝ 33.
A w tych przy∏àczonych gminach w ostatnich wyborach wygra∏o PiS. Jakby ktoÊ mia∏ wàtpliwoÊci co
do intencji, to najlepszà ilustracjà by∏o to, ˝e w pierwotnym wykazie do∏àczonych gmin nie znalaz∏a si´
Podkowa LeÊna, choç wszystkie gminy wokó∏ niej
mia∏y byç przy∏àczone. Podobno drobny b∏àd redakcyjny. Ale có˝ to za zbieg okolicznoÊci, ˝e akurat
Podkowa LeÊna by∏a jedynà z tych 33 gmin, w których w ostatnich wyborach PiS przegra∏o z PO...
Mi∏ych przemyÊleƒ i do zobaczenia na referendum (o ile PiS go nie zablokuje).

Dzia∏kowicz ROD Zach´ta

Marcin J´drzejewski

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.
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handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏ – tel. 607-306-979, e-mail: reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

2

Nr 189 / Marzec 2017

WESO¸A

 Listy do redakcji
Szanowni Paƒstwo,
na dzia∏ce przy stacji paliw BP róg Traktu
Brzeskiego i ul. Pi∏sudskiego przy wyjeêdzie
z Warszawy wyci´to ponad setk´ drzew –
w wi´kszoÊci du˝e brzozy i sosny. W piàtek
zacz´li ciàç, pod koniec dnia wszystkie by∏y
ju˝ wyci´te, w sobot´ trwa∏a dalsza masakra
– oczyszczanie pni z ga∏´zi.

Depesza z ROD „Zach´ta”
To dobra zmiana PIS oznacza morderstwo drzew!!! Niestety nie mo˝na ju˝ niczego uratowaç.
Prosz´ chocia˝ to pokazaç i nag∏oÊniç.
I pot´piç. Ja pot´piam, ale jestem bezsilna.

Rodzinny Ogród Dzia∏kowy „Zach´ta” zaprasza dzia∏kowców oraz wszystkie zainteresowane osoby na:
■ Wiosenny pokaz przycinania drzew owocowych, który odb´dzie si´ 11 marca br.,
zbiórka przy Domu Dzia∏kowca;

■

■

Imprez´ z cyklu „Powitanie Wiosny”, która
odb´dzie si´ 18 marca br. na alejce Fio∏kowej, start godz. 15.00;
27 marca Zarzàd zaprasza na Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które
odb´dzie si´ w Klubie KoÊciuszkowca.
I termin godz. 17.00, II termin godz. 18.00.
Zarzàd ROD „Zach´ta”

Danka Podgórska

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Na koniec sesji Rada rozpocz´∏a
procedowanie stanowiska w sprawie propozycji zmiany ustroju
m.st. Warszawy. Znów rozbudzi∏o to goràce emocje. Radni PiS próbowali nie dopuÊciç do podj´cia
stanowiska, argumentujàc, ˝e to przedwczesne, ˝e
nie wiadomo, jaki kszta∏t przyjmie ustawa, itp.
Radna Ma∏gorzata Zaremba zg∏osi∏a wniosek o odrzucenie stanowiska w ogóle. OczywiÊcie nie zabrak∏o akcentów politycznych, ˝e to Platforma
Obywatelska realizuje partyjnà polityk´ i dlatego
o takie stanowisko wnosi. Odpór tym zarzutom
da∏a radna Hanna Bàbik, niezrzeszona i bezpartyjna, która podkreÊlajàc swój brak zwiàzków z PO
bardzo merytorycznie wypunktowa∏a absurdy
i wyjàtkowo niekorzystne dla warszawiaków rozwiàzania proponowane w tej ustawie. Sprawdzi∏a
si´ te˝ stara zasada, ˝e najbardziej boli prawda.
Jak p∏achta na byka zadzia∏a∏ przytoczony przeze
mnie argument, ˝e ca∏y projekt powsta∏ tylko po
to, aby wreszcie PiS, kuchennymi drzwiami, móg∏
zdobyç w∏adz´ w Warszawie. Przypomn´ – nowà
Rad´ Warszawy mia∏oby tworzyç 17 radnych po
jednym z ka˝dej warszawskiej dzielnicy (reprezentujàcych 1,7 mln mieszkaƒców) oraz 33 radnych
po jednym z ka˝dej przy∏àczanej gminy (reprezentujàcych 0,9 mln mieszkaƒców). Niuansem jest to,
˝e w Warszawie PiS nie mo˝e liczyç na wi´kszoÊç,
zaÊ w tych 33 gminach ostatnie wybory bezapelacyjnie wygra∏. A wisienkà na torcie by∏ fakt, ˝e
wÊród proponowanych na cz∏onków metropolii
gmin nie znalaz∏a si´ Podkowa LeÊna, gdzie
w ostatnich wyborach wygra∏a PO.
Ostatecznie, po d∏u˝szej i burzliwej dyskusji,
stanowisko zosta∏o przyj´te. Na wniosek radnego
Leszka Winiarskiego g∏osowanie odby∏o si´ w formie imiennej. Radni PiS zachowali si´ w tym g∏osowaniu doÊç zachowawczo, bo nie wzi´li udzia∏u, mimo obecnoÊci na sali. Za zag∏osowali wszyscy pozostali radni bez wzgl´du na przynale˝noÊç
klubowà. Stanowisko zosta∏o wi´c przyj´te w stosunku 14 g∏osów ZA, 0 przeciw i 0 wstrzymujàcych. Oto jak g∏osowali poszczególni radni:
■ ZA: Marian BabuÊka, Hanna Bàbik, Ryszard
Brzezik, Lidia Cybulska-Przes∏aw, Joanna Januszewska-MiÊków, Marcin J´drzejewski, Iwona
Kerschke, Anna Koz∏owska, Stefan S∏owikowski,
Maria Surawska, Gra˝yna Weber, Leszek Winiarski, Katarzyna Zakrzewska, Hubert Zieliƒski.
■ Nie wzi´li udzia∏u w g∏osowaniu mimo
obecnoÊci na sali: Ryszard Bombik, Miros∏aw
Macià˝ek, El˝bieta Nowosielska, Mieczys∏aw
O∏dziej, Krystyna Szyszko, Maria Szyszko, Ma∏gorzata Zaremba.
Poni˝ej publikuj´ treÊç przyj´tego stanowiska
Rady Dzielnicy:

Z prac Rady Dzielnicy
XXXV sesja Rady Dzielnicy Weso∏a, która odby∏a si´
9 lutego br., niespodziewanie obra∏a doÊç burzliwy
przebieg. A to za sprawà
wniosku,
zg∏oszonego
w imieniu klubu PO przez
radnego Ryszarda Brzezika,
aby przyjàç stanowisko
w sprawie przygotowanego przez sejmowà wi´kszoÊç projektu ustawy o przekszta∏ceniu Warszawy
w metropoli´. Ju˝ na etapie przyjmowania porzàdku obrad propozycja ta spotka∏a si´ ze zdecydowanym oporem radnych klubu PiS. Jednak poniewa˝
wszyscy pozostali radni byli za tym wnioskiem, zosta∏ on do porzàdku obrad wprowadzony.
Po rozpocz´ciu obrad w pierwszej kolejnoÊci
Rada zapozna∏a si´ z informacjà o funkcjonowaniu Dzielnicowego Zespo∏u Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych i spotka∏a si´ z jego przewodniczàcym p. Januszem Zdzieborskim.
Jak mogliÊmy si´ dowiedzieç, w naszej dzielnicy
problem alkoholowy statystycznie ma du˝o mniej
mieszkaƒców ni˝ w innych dzielnicach Warszawy.
Od wielu lat liczba osób kierowanych na obowiàzkowe leczenie oscyluje w granicach 40. Cz´sto wnioski niestety powtarzajà si´ w stosunku
do tych samych osób.
W kolejnym punkcie Rada zosta∏a zapoznana
z harmonogramem dzia∏aƒ dotyczàcym realizacji
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. W wi´kszoÊci sà
to akcje majàce daç szans´ dzieciom na oderwanie si´ od problemów ˝ycia w rodzinie dotkni´tej alkoholizmem, np. zaj´cia w TPD, obozy, wyjazdy do kina, teatru itp. Organizujà to w ramach
grantów i dotacji organizacje pozarzàdowe.
Nast´pnie Rada pozytywnie zaopiniowa∏a pakiet
zmian w tegorocznym bud˝ecie. To du˝y sukces Zarzàdu, bowiem uda∏o si´ zwi´kszyç tegoroczny bud˝et o kwot´ ponad 5 mln z∏otych przeznaczonych
g∏ównie na budow´ dróg. Wst´pnie z tych Êrodków
Zarzàd Dzielnicy planuje zbudowaç: ul. Sikorskiego
od BaÊniowej do Czarnieckiego, ul. ˚ó∏kiewskiego,
ul. Chopina, ul. Kwiatowà, ul. Szerokà, ulic´ wewn´trznà od ul. Uroczej, ul. Cieplarnianà od Kana∏u Wawerskiego (wraz z mostkiem) do GoÊciƒca, ul.
U∏aƒskà od Pogodnej do Jeêdzieckiej, ul. Nizinnà,
ul. Mazowieckà (dojazd do nowego przedszkola).
Niektóre zmiany to tak˝e przeniesienia cz´Êci Êrodków z inwestycji, które mog∏yby nie byç skoƒczone
w roku bie˝àcym, na inne zadania inwestycyjne. Po
tych wszystkich zmianach tegoroczny bud˝et inwestycyjny wyglàda ju˝ ca∏kiem przyzwoicie i opiewa
na kwot´ 16,5 mln z∏. Ostateczny wykaz realizowanych inwestycji przedstawi´ Paƒstwu po uporzàdkowaniu tych wszystkich przeniesieƒ za miesiàc.
W nast´pnych punktach Rada zapozna∏a si´
z informacjami o wysokoÊci dotacji przyznanych
organizacjom pozarzàdowym, o planie sprzeda˝y nieruchomoÊci (sà to 3 dzia∏ki pod budow´
domów jednorodzinnych na Groszówce), o stanie uregulowania w∏asnoÊci gruntów pod planowane inwestycje i o planowanym harmonogramie realizacji inwestycji.
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STANOWISKO RADY DZIELNICY
WESO¸A M.ST. WARSZAWY
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie poselskiego projektu ustawy
o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy
Rada Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy wyra˝a
g∏´bokie zaniepokojenie zapisami projektu ustawy
o ustroju miasta sto∏ecznego Warszawy, który wp∏ynà∏ do Sejmu RP 30 stycznia br. oraz sposobem jej
procedowania.

Z ogromnym zaniepokojeniem odbieramy projekt
nowej regulacji ustrojowej dla m.st. Warszawy, zgodnie
z którà prezydenta miasta wybieraliby nie tylko mieszkaƒcy Warszawy, ale tak˝e okolicznych gmin, a o najwi´kszych inwestycjach decydowa∏aby Rada Miasta z∏o˝ona g∏ównie z przedstawicieli gmin podwarszawskich.
Nie zgadzamy si´ z regulacjà, w której zapisano, ˝e
w Radzie Miasta jeden radny reprezentowa∏by dzielnic´
zamieszka∏à przez ponad 200 000 mieszkaƒców i równie˝ jeden radny reprezentowa∏by dzisiejszà gmin´ podwarszawskà zamieszka∏à przez 10 000 mieszkaƒców.
Uwa˝amy, ˝e zaproponowana ustawa odbiera
mieszkaƒcom Warszawy suwerennoÊç i mo˝liwoÊç
decydowania o w∏asnych sprawach. Ponadto proponowane regulacje stanowià bardzo powa˝ne zagro˝enie dla dorobku ostatnich lat wypracowanego
przez w∏adze m.st. Warszawy, we wspó∏pracy ze spo∏ecznoÊciami lokalnymi i w∏adzami okolicznych gmin.
Dziesi´ç lat temu Warszawa rozpocz´∏a proces budowania wspólnych dzia∏aƒ na poziomie metropolii.
To w∏aÊnie wtedy dzi´ki ofercie wspólnego biletu uda∏o si´ stworzyç efektywny system transportu miejskiego dzia∏ajàcy dzisiaj w 33 gminach. W 2014 roku ze
wspólnej inicjatywy 40 gmin metropolii zawarto porozumienie, które dzisiaj realizujemy (dotyczy m.in.
budowy 26 parkingów P&R, budowy Êcie˝ek rowerowych, tworzenia indeksu czystoÊci powietrza). Demolowanie istniejàcej wspó∏pracy przez narzucanie
z nikim niekonsultowanych rozwiàzaƒ jest wyrazem
braku szacunku dla mieszkaƒców i idei samorzàdnoÊci.
Proponowane w ustawie regulacje dotyczà ˝ywotnych interesów spo∏ecznoÊci lokalnych, które
zosta∏y ca∏kowicie pomini´te w procesie ich przygotowywania. Jest to ra˝àce naruszenie zasady subsydiarnoÊci zawartej w Konstytucji RP, a tak˝e zapisów
ratyfikowanej przez Polsk´ Europejskiej Karty Samorzàdu Lokalnego stanowiàcych, ˝e regulacje tego
typu nie mogà byç przyjmowane bez konsultacji ze
spo∏ecznoÊciami lokalnymi.
W zwiàzku z powy˝szym stanowczo ˝àdamy
natychmiastowego zaprzestania prac nad tym dokumentem, który stanowi jaskrawy przyk∏ad lekcewa˝enia zarówno warszawiaków jak i mieszkaƒców
gmin sàsiadujàcych ze stolicà.
Rada Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy popiera
przeprowadzenie referendum gminnego dotyczàcego zmiany ustroju m.st. Warszawy, postanowione
uchwa∏à nr XLII/1056/2017 Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia referendum gminnego.
Apelujemy do mieszkaƒców Dzielnicy Weso∏a
o liczny udzia∏ w g∏osowaniu przeciwko zmianie
granic miasta sto∏ecznego Warszawy poprzez do∏àczenie kilkudziesi´ciu sàsiednich gmin.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 16 marca br. Program sesji b´dzie dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie. Ju˝ teraz
mog´ zapowiedzieç, ˝e jednym z punktów, który
mo˝e budziç bardziej goràce emocje, b´dzie informacja Zarzàdu Dzielnicy o skali wycinki drzew
w naszej dzielnicy po grudniowej nowelizacji
ustawy o ochronie Êrodowiska. Sesja rozpocznie
si´ o godz. 14.00 w sali Rady w budynku naszego Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady
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Drodzy Rodzice,

REFORMA EDUKACJI
W WESO¸EJ
I SZEÂCIOLATEK W SZKOLE
Szanowni Rodzice, Mieszkaƒcy Weso∏ej,
wprowadzana reforma oÊwiaty spowodowa∏a zmian´ dotychczasowej
sieci szkó∏ w Weso∏ej. Od 1 wrzeÊnia
2017 roku na terenie naszej dzielnicy
funkcjonowaç b´dzie 6 szkó∏ podstawowych. Szko∏y Podstawowe nr 171,
172 i 174 zachowajà dotychczasowe
obwody. W osiedlu Stara Mi∏osna
w budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 119 powstanie nowa Szko∏a
Podstawowa nr 385. Dla tej szko∏y
i SP 173 oraz SP 353 zosta∏y wyznaczone nowe obwody, które prezentowane by∏y na ok∏adce poprzedniego
(lutowego) numeru „WiadomoÊci Sàsiedzkich”*. Szczegó∏owe informacje
dotyczàce obwodów szkó∏ podstawowych mo˝na uzyskaç w szko∏ach oraz
na stronie internetowej www.wesola.waw.pl w zak∏adce DLA MIESZKA¡CÓW-Edukacja-Reforma oÊwiaty. Jak
co roku zadbaliÊmy o to, aby w naszych szko∏ach powsta∏a atrakcyjna
i zró˝nicowana oferta edukacyjna.
Jestem przekonany, ˝e weso∏owskie
szko∏y to dobre i bezpieczne miejsce
tak˝e dla naszych 6-latków. Wierz´
równie˝, ˝e jako rodzice dokonacie
Paƒstwo najlepszego wyboru dla swoich dzieci.
Pragn´ Paƒstwa zapewniç, ˝e od
1 wrzeÊnia 2017 r. nasze dzieci rozpocznà nauk´ w dobrze przygotowanych i bezpiecznych szko∏ach.
Edward K∏os
Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy

Wielu z Paƒstwa zastanawia si´, czy
pos∏aç swojego 6-latka do szko∏y podstawowej – oddzia∏u przedszkolnego lub
klasy pierwszej. Przy podejmowaniu tej
decyzji prosz´ wziàç pod uwag´ nast´pujàce elementy:
- edukacja szkolna to dost´p do bogatej
oferty: nauki j´zyka obcego, zaj´ç
komputerowych, gry w szachy, uczestnictwa w zaj´ciach pozalekcyjnych
z zakresu kultury i sztuki oraz rekreacyjnych i sportowych,
- szko∏y przygotowane sà do przyj´cia
najm∏odszych uczniów, dysponujàc infrastrukturà i wyposa˝eniem w pe∏ni
dostosowanymi do potrzeb 6-latków
oraz zatrudniajàc znakomità, wykwalifikowanà w tym zakresie kadr´ wychowawców, wspieranych dodatkowo
przez nauczycieli specjalistów.
Rozumiejàc Paƒstwa obawy i wychodzàc naprzeciw potrzebom rodziców,
weso∏owski samorzàd przygotowa∏ adresowanà do 6-latków w oddzia∏ach
przedszkolnych i pierwszej klasie w szko∏ach podstawowych specjalnà ofert´
edukacyjnà realizowanà poza tzw. podstawà programowà:
- zaj´cia sportowe w okresie zimowym
na lodowisku,
- 1 raz w semestrze, w ramach edukacji
kulturalnej dla najm∏odszych wyjÊcie
na film, przedstawienie teatralne lub
koncert.
Dlaczego w szkole, a nie w przedszkolu?
1. Szeroka oferta zaj´ç pozalekcyjnych
2. Pe∏na i bezp∏atna opieka Êwietlicowa
3. Znakomicie przygotowane i wyposa˝one sale – identyczne jak dla „zerówki” w przedszkolu
4. Mo˝liwoÊç ubiegania si´ o pomoc finansowà (stypendia, zakup podr´czników)
5. Harmonijna integracja dziecka ze Êrodowiskiem szkolnym
Wszystkie grupy szeÊciolatków w oddzia∏ach przedszkolnych i pierwszych
klasach w szko∏ach otrzymajà komplet
materia∏ów plastycznych i artyku∏ów papierniczych.

SPOTKANIA INFORMACYJNE
DLA RODZICÓW W SZKO¸ACH
PODSTAWOWYCH
Szko∏a Podstawowa nr 171
22 marca 2017
godz. 17.00
Szko∏a Podstawowa nr 172
16 marca 2017
godz. 18.30
Szko∏a Podstawowa nr 173
18 marca 2017
godz. 10.00
Szko∏a Podstawowa nr 174
21 marca 2017
godz. 18.00
Szko∏a Podstawowa nr 353
14 marca 2017
godz. 18.00
Szko∏a Podstawowa nr 385
7 marca 2017
godz. 19.00
Rekrutacja do oddzia∏ów przedszkolnych i klas pierwszych w szko∏ach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
rozpocznie si´ w kwietniu br. i b´dzie
prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Szczegó∏y naboru (harmonogram, zasady, kryteria)
opublikowane zostanà w serwisie Biura Edukacji Urz´du m.st. Warszawy:
http://www.edukacja.warszawa.pl/
dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/14143_rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow

Do zobaczenia w naszych szko∏ach!

* numer w wersji elektronicznej mo˝na
pobraç pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/Down
load.php?f=WS_Wesola_nr_188.pdf

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Marian Mahor
Zast´pca
Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy
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Budzik – program aktywnej integracji
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
serdecznie zaprasza do udzia∏u
w bezp∏atnym projekcie.
JesteÊ zainteresowany:
• Zmianà swojej sytuacji na rynku pracy?
• Aktywizacjà swoich umiej´tnoÊci spo∏ecznych?
• Zmianà lub podniesieniem swoich kwalifikacji
zawodowych?
Projekt „BUDZIK – program aktywnej integracji”
skierowany jest w∏aÊnie do Ciebie!
G∏ównym celem projektu jest zwi´kszenie
aktywnoÊci spo∏eczno-zawodowej 20 osób wykluczonych lub zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym, mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy poprzez instrumenty aktywnej integracji i Êrodowiskowà prac´ socjalnà.

Wsparcie w ramach projektu zak∏ada szereg
dzia∏aƒ dostosowanych do indywidualnych potrzeb ka˝dego uczestnika, poczàwszy od wsparcia psychologicznego, treningów umiej´tnoÊci
spo∏ecznych i wychowawczych, spotkaƒ z edukatorem zdrowotnym, doradztwa zawodowego,
a˝ po kursy zawodowe, np. kurs drwal/pilarz,
prawo jazdy kat. B i inne. ¸àczna wartoÊç projektu wynosi 215 202,75 z∏, zaÊ kwota dofinansowania 171 802,75 z∏.
Projekt realizowany b´dzie od 01.04.2017 r.
do 31.03.2018 r. w ramach Priorytetu IX Wspieranie w∏àczenia spo∏ecznego i walka z ubóstwem
RPO WM 2014-2020 Dzia∏anie 9.1 Aktywizacja
spo∏eczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdzia∏anie wykluczeniu spo∏ecznemu.

Nie przegap okazji!!!
1. Zg∏oÊ si´ do OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
2. Wype∏nij formularz zg∏oszeniowy oraz ankiet´.
3. Podpisz deklaracj´ uczestnictwa w projekcie
i kontrakt socjalny.

Zg∏oÊ si´ ju˝ dziÊ!!! Zdobàdê nowe
umiej´tnoÊci w nowych atrakcyjnych
zawodach!!!
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21 A, 05-075 Warszawa
tel.: (22) 773 44 12,
e-mail: sekretariat@opswesola.waw.pl
www.opswesola.waw.pl

Zatrzymaj Zegar Przemocy
W dniu 07.02.2017 odby∏o si´ drugie spotkanie w ramach projektu socjalnego „Zatrzymaj Zegar Przemocy”, który jest realizowany przez OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Spotkanie poÊwi´cone by∏o przemocy
wobec dzieci – a w szczególnoÊci sposobom identyfikacji czynników ryzyka
zwi´kszajàcych prawdopodobieƒstwo jej
wystàpienia, rozpoznawania symptomów
wskazujàcych na krzywdzenie dziecka
oraz podejmowania skutecznych dzia∏aƒ
interwencyjnych.

Przemoc wobec dzieci przybiera ró˝ne formy i wszystkie
one mogà byç niszczàce dla rozwoju m∏odego cz∏owieka i jego
relacji z otoczeniem, zarówno
w krótko-, jak i d∏ugoterminowej
perspektywie. O tym, jak wa˝ne
jest budowanie i wspieranie prawid∏owych wi´zi w rodzinie, oraz
o roli bliskoÊci w pierwszym
okresie ˝ycia dziecka opowiedzia∏a Pani Jagoda K´dzierska – pedagog
z OÊrodka Wsparcia dla Kobiet „Etezja”.

W trakcie spotkania poruszone zosta∏y
równie˝ aspekty stosowania procedury
„Niebieskie Karty” wobec nieletnich i praktycznego zastosowania art. 12a odnoszàcego si´ do sytuacji bezpoÊredniego zagro˝enia zdrowia lub ˝ycia dziecka w zwiàzku
z przemocà. Wszyscy uczestnicy – reprezentanci instytucji dzia∏ajàcych w obszarze
przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie
– których mieliÊmy przyjemnoÊç goÊciç, pozostali zgodni co do faktu, ˝e: „w dzia∏aniach pomocowych na rzecz dzieci, trzeba
podejmowaç odwa˝ne decyzje, opierajàce si´
na wiedzy, przepisach prawa oraz w∏asnych
doÊwiadczeniach, majàc na uwadze przede
wszystkim ich dobro i bezpieczeƒstwo”.
W imieniu p.o. Dyrektora OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Pani Alicji Pasztor oraz
pracowników – kierownika Dzia∏u Pomocy
Ârodowiskowej i Us∏ugowej Agaty Malickiej, starszego pracownika socjalnego Anny
Zabornej-Ga∏ki i psychologa Justyny Bednarczyk-Wilgos dzi´kujemy uczestnikom za
ciekawe spostrze˝enia, opinie i profesjonalnà wymian´ wiedzy.
Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!
OPS Weso∏a
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Bud˝et partycypacyjny 2018

Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP
Zakoƒczy∏ si´ etap weryfikacji ogólnej. Niestety
2 projekty zweryfikowano
negatywnie, poniewa˝ nie
zosta∏y do∏àczone do nich
odr´bne listy poparcia zawierajàce 30 podpisów
osób popierajàcych. Mimo
wezwania projektodawca
nie uzupe∏ni∏ braków w terminie. Obecnie trwa
weryfikacja szczegó∏owa z∏o˝onych projektów.
Po dokonaniu ocen i analiz wst´pny jej wynik
b´dzie prezentowany przez przedstawiciela
urz´du na spotkaniach dyskusyjnych, które odb´dà si´ 7 marca o godzinie 17.30 w Gimnazjum nr 120, ul. Armii Krajowej 39 (dotyczyç b´dzie projektów z obszaru nr 1), oraz 9 marca
o godzinie 17.30 w Gimnazjum nr 119, ul. Klimatyczna 1 (dotyczyç b´dzie projektów z obszaru nr 2). Spotkania b´dà okazjà do prezentacji
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,
zmodyfikowany lub zupe∏nie zmieniony.
Wszystkie spotkania dyskusyjne sà otwarte
dla mieszkaƒców.
Do wszystkich projektodawców!!!
ObecnoÊç wasza lub waszego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiàzkowa. Niezaprezentowanie projektu na
spotkaniu dyskusyjnym, na które zosta∏ zaproszony projektodawca, oznacza wycofanie projektu przez projektodawc´. Wówczas taki projekt
nie jest dalej procedowany!
Od 1 marca do 21 marca projektodawcy przys∏uguje prawo zmiany projektu i nie musi on
wprowadzanych zmian uzgadniaç z urz´dem
dzielnicy. Jednak zmiana taka mo˝e dotyczyç tylko
zaw´˝enia lub poszerzenia zakresu projektu. Niemo˝liwa jest zaÊ zmiana lokalizacji samego projektu. Natomiast wszystkie inne ewentualne zmia-

ny, które zaproponuje pracownik urz´du w trakcie
weryfikacji szczegó∏owej, muszà byç uzgodnione
z projektodawcà. W przypadku, gdy nie jest mo˝liwe osiàgni´cie porozumienia, projekt taki uznaje si´ za zweryfikowany negatywnie.
Wszystkie zweryfikowane projekty (pozytywnie i negatywnie) zostanà przekazane Zespo∏owi ds. bud˝etu partycypacyjnego nie póêniej
ni˝ do 14 kwietnia 2017 roku. Nast´pnie Zespó∏ dokona bardzo wnikliwej analizy wyników
weryfikacji. W przypadku wàtpliwoÊci b´dzie on
móg∏ wnieÊç proÊb´ do burmistrza dzielnicy
o ponownà weryfikacj´ projektu (okreÊlajàc zakres ponownej weryfikacji).
Wi´cej informacji o kolejnych etapach bud˝etu partycypacyjnego b´dziecie Paƒstwo mogli
przeczytaç w nast´pnych numerach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Wszystkich zainteresowanych bud˝etem partycypacyjnym zapraszam na stron´ Urz´du Dzielnicy
Weso∏a www.wesola.waw.pl lub na stron´ m.st.
Warszawy www.twojbudzet.um.warszawa.pl,
lub na naszà stron´: facebook.pl/BPWesola.
Katarzyna Zakrzewska
radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Pierwsze urodziny Dzielnicowej Rady Seniorów
By∏ tort z jednà Êwieczkà. Byli znakomici GoÊcie
– Pan Burmistrz Edward K∏os, Pani Dyr. OPS Alicja
Pasztor, Pani Maria Surawska, radna, Przewodniczàca Komisji Spo∏ecznej i cz∏onkowie Dzielnicowej
Rady Seniorów. Ta skromna, ale mi∏a uroczystoÊç
odby∏a si´ z okazji pierwszej rocznicy powo∏ania
naszej Dzielnicowej Rady Seniorów. Od Pana Burmistrza otrzymaliÊmy pi´kny list gratulacyjny.
Dzielnicowa Rada Seniorów odby∏a w ciàgu tego
roku 12 spotkaƒ, na których podj´to szereg
uchwa∏ i interwencji dotyczàcych spraw najstarszych mieszkaƒców dzielnicy. Przedstawiciele
Dzielnicowej Rady Seniorów uczestniczyli w wielu
wydarzeniach organizowanych przez instytucje
i stowarzyszenia zajmujàce si´ politykà senioralnà.
Na poczàtku naszej dzia∏alnoÊci dokonaliÊmy
diagnozy potrzeb seniorów w dzielnicy Weso∏a.
OpracowaliÊmy ankiet´ „Portret Seniorów Dzielnicy Weso∏a”. RozdaliÊmy wÊród osób 60+ blisko 1000 egzemplarzy ankiety, otrzymaliÊmy
z powrotem 250 ankiet. Po opracowaniu mieliÊmy lepsze rozeznanie potrzeb seniorów mieszkajàcych w dzielnicy Weso∏a. Wychodzàc naprzeciw tym potrzebom, przystàpiliÊmy do
otwartego konkursu ofert na realizacj´ zadania
publicznego na rzecz osób w wieku emerytalnym, og∏oszonego przez Prezydent Warszawy.

Pomocy udzieli∏ nam PKPS, bo Rada Seniorów,
nie majàc osobowoÊci prawnej, nie mog∏a samodzielnie uczestniczyç w tym konkursie. JeÊli si´
uda pozyskaç Êrodki, zaproponujemy seniorom
atrakcyjne zaj´cia. Trwa rozpatrywanie ofert i nie
znamy jeszcze ostatecznych wyników.
Dzielnicowa Rada Seniorów wspó∏pracuje
z Warszawskà Radà Seniorów. Przedstawicielkà
naszej Rady do WRS jest pani Helena Kaêmierczak. Wspólnie z WRS przystàpiliÊmy do konkursu na Miejsca Przyjazne Seniorom. WytypowaliÊmy 7 miejsc z naszej dzielnicy. Kto otrzyma zaszczytny certyfikat, dowiemy si´ 17 marca.
PrzeprowadziliÊmy konkurs dla gimnazjalistów
z okazji Dnia Babci i Dziadka. O tym konkursie pisaliÊmy obszerniej w poprzednim numerze WS.
Monitorujemy budow´ Domu Dziennego Pobytu, która to budowa ju˝ si´ rozpocz´∏a. Pragniemy, by by∏ miejscem atrakcyjnych spotkaƒ weso∏owskich seniorów, a nie „przechowalnià”.
BraliÊmy udzia∏ w konferencji dotyczàcej organizacji pozarzàdowych, w przedsi´wzi´ciu „Seniorzy majà talent”, w obchodach Tygodnia Seniora,
w uroczystoÊciach upami´tniajàcych 72 rocznic´
wybuchu Powstania Warszawskiego i 98 rocznic´
odzyskania niepodleg∏oÊci. Dwukrotnie uczestniczyliÊmy w konferencjach w Sejmie poÊwi´conych

sprawom senioralnym. ByliÊmy w Letniej Szkole
Rad Seniorów w Jachrance i w Lotnej Szkole
w Górze Kalwarii i w Pruszkowie. UczestniczyliÊmy w ogólnopolskiej konferencji pt. „Zoom na
Rady Seniorów” organizowanej przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „´”. Przed Âwi´tami
wsparliÊmy dwie rodziny paczkami zrobionymi
z darów przyniesionych przez cz∏onków Rady.
Wspó∏pracujemy z Klubem Seniora w Osiedlu Zielona. Na konferencjach spotykamy si´ z innymi radami seniorów. Wymieniamy poglàdy i pomys∏y.
Pomimo wieku jesteÊmy aktywni i mobilni.
W Radzie pracuje obecnie tylko 7 osób, które
same b´dàc seniorami, anga˝ujà si´ do pracy na
rzecz innych. Chcemy uruchomiç tzw. Poczt´ Seniora. W przychodniach i bibliotece b´dà skrzynki pocztowe, do których b´dà mogli Paƒstwo
wrzucaç informacje o potrzebach i problemach.
Zach´camy, by tà drogà komunikowaç si´ z Radà Seniorów. O tej inicjatywie napiszemy szerzej
po zainstalowaniu skrzynek. Mamy szereg pomys∏ów na obecny rok. Nie wszystko udaje si´
zrobiç, ale staramy si´, by nie zmarnowaç zapa∏u i cennych inicjatyw.
Bo˝ena Borys
przewodniczàca Dzielnicowej Rady Seniorów

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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Trwa nabór do Akademii Inicjatyw Sàsiedzkich 2017!
Dlaczego warto wziàç udzia∏?

lub

Akademia Inicjatyw Sàsiedzkich jest formà
dzia∏alnoÊci edukacyjnej Q-Ruchu Sàsiedzkiego
realizowanà w ramach projektu Sto∏eczne Centrum Wspó∏pracy Obywatelskiej od 2009 roku.
Obecnie dzia∏anie jest realizowane w ramach
projektu „Warszawa Lokalnie” wspó∏finansowanego przez m.st. Warszaw´. Od pierwszej edycji
tego szkolenia udoskonalaliÊmy je tak, aby jak
najbardziej spe∏nia∏o oczekiwania uczestników.
Naszym zapleczem eksperckim jest Centrum
Wspierania AktywnoÊci Lokalnej CAL. DoÊwiadczeni trenerzy i animatorzy CAL prowadzà zaj´cia aktywnymi metodami, a ka˝de spotkanie
dopasowane jest do potrzeb uczestników. Dotychczasowi absolwenci AIS aktywnie dzia∏ajà
w swoich sàsiedztwach, pracujà w lokalnych
organizacjach pozarzàdowych i instytucjach samorzàdowych, tworzà nieformalne grupy sàsiedzkie, a tak˝e organizujà wydarzenia w ramach Warszawskiego Dnia Sàsiada i Podwórkowej Gwiazdki oraz realizujà inne inicjatywy.

ÂCIE˚KA 2. dla organizacji/ instytucji/ MAL – wybrane piàtki w godz. 11.00–16.00
● 17.03.2017 Ja w moim sàsiedztwie: specyfika pracy sàsiedzkiego animatora
● 24.03.2017 Diagnoza lokalna zasobów i potrzeb spo∏ecznoÊci
● 7.04.2017 Mobilizowanie sàsiadów do dzia∏ania
● 21.04.2017 Tworzenie sieci lokalnej wspó∏pracy
● 12.05.2017 Dzia∏ania sàsiedzkie od pomys∏u
do projektu

Dla kogo sà warsztaty?
Dla ka˝dego! Mo˝esz byç rodowitym warszawiakiem albo mieszkaç w Warszawie od miesiàca, mo˝esz pracowaç w warszawskich instytucjach lub organizacjach albo po prostu czuç
si´ zwiàzanym z tym miastem. Nie wymagamy
posiadania doÊwiadczenia w organizowaniu
dzia∏aƒ lokalnych. JeÊli bliskie sà Ci idee dobrego sàsiedztwa, chcesz si´ nauczyç realizowaç
ciekawe inicjatywy w swoim sàsiedztwie lub
poznaç innych animatorów sàsiedzkich – koniecznie musisz zg∏osiç si´ na nasze warsztaty!

NGO, lokalnych instytucji publicznych, ruchów
miejskich dzia∏ajàcych na terenie Warszawy,
a tak˝e animatorów miejsc aktywnoÊci lokalnej.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy wszystkie
potrzebne materia∏y szkoleniowe oraz pocz´stunek w trakcie warsztatów. Spotkania b´dà si´
odbywaç w Warszawie w ró˝nych miejscach aktywnoÊci lokalnej (m.in. w Centrum Spo∏ecznym
Paca, Klubie Osiedlowym Surma, Warsztacie).

Harmonogram 2017
ÂCIE˚KA 1. dla mieszkaƒców/ grup nieformalnych – wybrane soboty w godz. 10.00–15.00
● 18.03.2017 Ja w moim sàsiedztwie: specyfika pracy sàsiedzkiego animatora
● 25.03.2017 Diagnoza lokalna zasobów i potrzeb spo∏ecznoÊci
● 8.04.2017 Mobilizowanie sàsiadów do dzia∏ania
● 22.04.2017 Tworzenie sieci lokalnej wspó∏pracy
● 13.05.2017 Dzia∏ania sàsiedzkie od pomys∏u
do projektu

Q-Ruch Sàsiedzki

■

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

Którà Êcie˝k´ wybraç?
AIS zaplanowany jest w dwóch Êcie˝kach do
wyboru, których tematyka b´dzie dostosowana
do potrzeb odbiorców. Pierwsza przeznaczona
jest dla mieszkanek i mieszkaƒców Warszawy
oraz przedstawicieli nieformalnych grup sàsiedzkich i obywatelskich dzia∏ajàcych na terenie
Warszawy. Druga – dla przedstawicieli lokalnych

Rekrutacja odbywa si´ za pomocà formularza
on-line dost´pnego pod adresem https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeafNgafCVPu9U
14UpigdXxPImMRNwNZV6KqV7Fm7akJKA0qg/
viewform?usp=send_form (wiemy, ˝e to bardzo
d∏ugi i skomplikowany link, dlatego proponujemy wpisaç w okno przeglàdarki taki adres:
http://inicjatywysasiedzkie.pl/rusza-nabor-do-akademii-inicjatyw-sasiedzkich-2017/ – to
elektroniczna wersja tego artyku∏u, z aktywnym
hiper∏àczem do formularza zg∏oszeniowego).
Czekamy na zg∏oszenia ju˝ tylko do
9 marca 2017! Liczba miejsc ograniczona!

■

Co b´dzie si´ dzia∏o na warsztatach?
Pe∏en cykl Akademii Inicjatyw Sàsiedzkich obejmuje 5 warsztatów w terminie od marca do
maja. Sà to pi´ciogodzinne spotkania, których
celem jest wyposa˝enie uczestników w umiej´tnoÊci potrzebne do organizacji inicjatyw sàsiedzkich i pracy ze spo∏ecznoÊcià lokalnà: przeprowadzenia diagnozy zasobów i potrzeb Êrodowiska lokalnego, pozyskiwania sojuszników
i funduszy, anga˝owania ludzi do projektu, nawiàzywania partnerstw oraz promocji wydarzeƒ.

Jak si´ zg∏osiç?

■

6 marca, 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)
8 marca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. 1 Praskiego Pu∏ku róg
al. Armii Krajowej)

15 marca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)
22 marca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona (spotkanie
na ul. Wspólnej róg ul. Brata Alberta –
parking przy sklepie K&M).

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

Serdecznie zapraszamy!

REKL AMA

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

Szybko i efektywnie, od pierwszej
lekcji gramy i śpiewamy razem.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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PTTK zaprasza
Ko∏o PTTK Weso∏a inauguruje nowy sezon w´drówek
dwudniowym wyjazdem
w Jur´ Krakowsko-Cz´stochowskà w terminie
22–23 kwietnia br. ByliÊmy w Jurze ju˝ dwukrotnie, nastawiajàc si´ g∏ównie na zwiedzanie „Orlich
Gniazd” – malowniczo po∏o˝onych jurajskich warowni. Ale
Jura to nie tylko zamki, to tak˝e majestatyczne ostaƒce, malownicze doliny, mroczne
jaskinie. Dlatego tym razem wyjazd b´dzie mia∏
charakter w´drówki przez takie malownicze rejony. OczywiÊcie zahaczymy o kilka warowni,
jest ich tam tak wiele, ˝e trudno je by∏oby nawet
ominàç. Ale g∏ównie w´drówka. Proponowany
program wyglàda nast´pujàco:

Sobota: dojazd autokarem do èróde∏ Zygmunta,
potem przejazd do Ostr´˝nika, gdzie zwiedzamy
resztki tamtejszej warowni, a potem w´drujemy
trasà Ostr´˝nik – Przybyszowice – ¸utowiec –
Mirów – Bobolice – 16 km/ 281 mp/ 4:25 h,
po drodze odwiedzajàc tamtejsze warownie. W Bobolicach jemy lunch, potem przeje˝d˝amy w rejon jaskini G∏´bokiej i stamtàd przez Gór´ Zborów
w´drujemy do Kostkowic – 5 km/
71 mp/ 1:15 h. Nast´pnie przeje˝d˝amy do Kroczyc, gdzie nocujemy w Zajeêdzie Jurajskim.
Niedziela: Dojazd do Smolenia, oczywiÊcie
zwiedzanie tego malowniczego zamku i w´drówka trasà Smoleƒ – Ogrodzieniec – 11 km/ 130 mp/
3:05 h. Ogrodzieniec to najwi´ksze i niegdyÊ najbogatsze „Orle Gniazdo”, poÊwi´cimy mu wi´c ze
2–3 godziny, a nast´pnie przeje˝d˝amy do Biskupic, skàd w´drujemy przez Góry Sokole do Olsztyna – 7 km/ 90 mp/ 1:45 h. Tam jemy póêny
obiad i ruszamy w drog´ powrotnà do Warszawy.

„Szlak Pozycji PrzedmoÊcie Warszawa 1915–1944”
materializuje si´ na terenie powiatu otwockiego
SzeÊç pierwszych tablic szlaku ufundowanych przez Starostwo Powiatowe
w Otwocku i Gmin´ Wiàzowna stanie do
koƒca marca na Dàbrowieckiej Górze,
Górze Sobotów, w Góraszce, Emowie,
Micha∏ówku i Zagórzu. Ta ostatnia, postawiona ju˝ w grudniu, pe∏ni rol´ „witacza” dla turystów zmierzajàcych od
strony Starej Mi∏osny i Pohulanki. Usytuowana jest przy leÊnej drodze nieopodal wyremontowanego niedawno przez
nasze stowarzyszenie schronu obserwatora artylerii z 1915 roku (na zdj´ciu).
Du˝e dwuj´zyczne tablice z barwnymi przekrojami pozwalajà zrozumieç istot´ dzia∏ania
i wyposa˝enie obiektów. Poinformujà, w której
cz´Êci pozycji si´ znajdujemy, przedstawià nam
jej histori´ oraz wska˝à kolejne ciekawe miejsca
do odwiedzenia.
Szlak jest próbà przywrócenia pami´ci pozycji
obronnej, która w roku 1920 os∏oni∏a stolic´ od
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nawa∏y bolszewickiej, dajàc silne oparcie broniàcej naszego odcinka 15 Dywizji Piechoty. Blisko
çwierç wieku póêniej zmodernizowana i rozszerzona na po∏udnie pozycja sta∏a si´ oparciem dla
wojsk niemieckich, które przy jej pomocy wyhamowa∏y sowiecki zagon na Warszaw´. Paradoks
historii sprawi∏, i˝ b∏yskawiczna utrata przez
Niemców 1/3 pozycji od Nadbrze˝a po Pohulank´
w dniach 29–31 lipca
1944 sta∏a si´ sygna∏em do Powstania
w Warszawie. Wkrótce na terenie gminy
Wiàzowna pojawià si´
kolejne tablice szlaku,
które powiodà Paƒstwa w miejsca zmagaƒ z pierwszej po∏owy XX wieku. Warto
odwiedzaç odkopany
i
wyremontowany
schron w Zagórzu. Liczymy, i˝ te udogodnienia oraz planowana klasyczna papiero-

Wa˝ne informacje:
Zbiórka na wyjazd: 22.04 o godzinie 6.30 na
parkingu przy Gimnazjum 119 przy ul. Pogodnej
w Starej Mi∏oÊnie
Wy˝ywienie: sobota lunch w Bobolicach i kolacja w Kroczycach, niedziela Êniadanie w Kroczycach i póêny obiad w Olsztynie.
Noclegi: Zajazd Jurajski w Kroczycach. Pokoje 2-,
3-, 4-osobowe.
Koszt: DoroÊli – 230 z∏, dzieci do lat 15 – 200 z∏.
50 z∏ zadatku p∏atne w terminie 7 dni od zg∏oszenia, pozosta∏a cz´Êç do 15 kwietnia br.
Powrót: niedziela 23.04, ok. godz. 22.00
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski, tel.
601 31 48 22
Ch´tni mogà si´ zg∏aszaç na naszà wycieczk´ za poÊrednictwem strony internetowej
www.pttkwesola.pl. Serdecznie zapraszamy!
Marcin J´drzejewski

wa mapa umocnieƒ u∏atwià Paƒstwu poznanie
najwi´kszego obszarowo, a jak˝e niedocenianego
zabytku na terenie powiatu. Zachowane relikty
PrzedmoÊcia sà pomnikiem budownictwa obronnego pierwszej po∏owy XX wieku. Mimo kilkudziesi´ciu lat celowego niszczenia nadal mamy na
terenie powiatu 6 du˝ych schronów z roku 1941
oraz oko∏o 50 starszych obiektów z lat I wojny
Êwiatowej, dziesiàtki kilometrów ukryç, okopów
i zapór in˝ynieryjnych. W ró˝nym stanie zachowania, od obiektów pe∏niàcych rol´ izb muzealnych na Dàbrowieckiej Górze po nik∏e relikty wysadzonych budowli ko∏o Emowa i Góraszki.

Docelowo „Szlak PrzedmoÊcia Warszawa” ma
si´ sk∏adaç z kilku (8–12) du˝ych tablic skupionych przewa˝nie na trasie „Warszawskiej Obwodnicy Turystycznej” (czerwonego szlaku PTTK)
oraz Êcie˝ki dydaktycznej wokó∏ Dàbrowieckiej
Góry. Serdecznie zapraszamy do spacerów i odwiedzenia izby muzealnej na Dàbrowieckiej Górze, gdzie po krótkiej przerwie na prace w Zagórzu, wznawiamy weekendowe dy˝ury.
Hubert Trzepa∏ka
Stowarzyszenie Pro Fortalicium
Nr 189 / Marzec 2017
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Rozpoczynamy kolejny sezon imprez w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´ o Puchar
Warszawy i Mazowsza oraz
Grand Prix Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy. Pierwsze
dwie rundy sà zaplanowane na
ostatnie dwa weekendy marca.
Tradycyjnie zaczniemy od zawodów w warszawskiej Falenicy z centrum w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 (wspó∏rz´dne GPS: 52°9’49.879”N, 21°13’20.653”E).
Start w tym dniu (sobota 18 marca br.) jest przewidziany od godziny 12.30 – czyli spokojnie
mo˝na si´ rano wyspaç i wziàç udzia∏ w imprezie
na dystansie Êrednim. Oznacza, to, ˝e trasy nie
b´dà tak d∏ugie, ale na pewno ciekawe. W niedziel´ (19.03) natomiast na uczestników czekajà
do rozegrania dwa dystanse – sprint i dystans
Êredni. Centrum drugiego dnia zostanie zlokalizowane na ul. Aleksandra Brücknera, skrzy˝owanie
z ul. Wiejskà i Tyszowieckà (wspó∏rz´dne GPS:
52°9’32.82”N, 21°14’7.774”E).
Kolejna okazja do startu ju˝ w nast´pnym tygodniu – 25–26.03.2017 r. – tym razem w Weso∏ej w sobot´ – start te˝ od 12.30, a centrum zostanie zlokalizowane na parkingu leÊnym przy ul.
Bronis∏awa Czecha – wspó∏rz´dne GPS:
52°13’31.444”N, 21°10’51.187”E. Natomiast
w niedziel´ rywalizacja przenosi si´ do Chotomowa, gdzie ponownie zostanà rozegrane zawody

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

na dwóch dystansach tego samego dnia – czyli
na poczàtek sprint i póêniej dystans Êredni.
Centrum zlokalizowane zostanie w Chotomowie przy ul. Bagiennej – na skraju lasu (wspó∏rz´dne GPS: 52°24’4.615”N, 20°52’34.439”E).
Je˝d˝enie na rowerze górskim to spora przyjemnoÊç i frajda. Na siode∏ku mogà spe∏niç si´
i ci, którzy lubià odkrywanie nieznanych wczeÊniej miejsc, i ci, którzy majà ochot´ zrelaksowaç
si´ w sobotnie i niedzielne popo∏udnie. Rowerowa Jazda na Orientacj´ jest nadal jednà z nowych form poruszania si´ na rowerze w terenie
(skrót polski RJnO, angielski MTBO), jednoczeÊnie bardzo przydatnà w ˝yciu.
Zasady sà proste – chodzi o odnalezienie
w okreÊlonej kolejnoÊci wszystkich punktów kontrolnych, zaznaczonych na mapie. Map´ otrzymuje si´ minut´ przed startem. Dla niektórych jest to
rywalizacja, ale dla znacznej wi´kszoÊci nowy sposób na poznawanie ciekawych miejsc z mapà terenu, która póêniej wielokrotnie mo˝e s∏u˝yç do indywidualnych wypadów w teren. Organizator ma
zawsze dla uczestników w ofercie cztery kolory
tras, które sà oczywiÊcie zró˝nicowane pod wzgl´dem d∏ugoÊci. Trasa zielona – najkrótsza, niebieska
i czerwona odpowiednio d∏u˝sze oraz czarna najd∏u˝sza. Na pierwszy start zawsze doradzam
uczestnikom bez wzgl´du na umiej´tnoÊci jazdy
na rowerze skorzystanie z mapy z trasà zielonà.
Dopiero 3–4 start powinien ju˝ byç odpowiednio
na trasie niebieskiej, czerwonej lub czarnej.

Na stronie www.orienteering.waw.pl znajduje
si´ szczegó∏owy terminarz wszystkich startów, aktualna klasyfikacja i wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych, mapy z zawodów – tu oczywiÊcie zamieszczane sà one po zawodach. Na
uczestników podczas startu czeka pamiàtkowy numer startowy z imieniem i nazwiskiem, który jest
wydawany na ca∏y sezon. Jest o tyle wartoÊciowy,
˝e znajdujà si´ na nim terminy i miejsca rozegrania
poszczególnych rund w roku 2017. Dodatkowo
pamiàtkowa naklejka z ka˝dej rundy, napój na mecie oraz wiele cennych nagród na podsumowanie
ca∏ego sezonu. NowoÊcià od koƒca ubieg∏ego sezonu jest mo˝liwoÊç zakupienia mapnika na rower
– taki mapnik póêniej wielokrotnie mo˝e byç wykorzystywany podczas ró˝nego rodzaju wypraw
rowerowych. Pozwala on na umieszczenie w nim
mapy, a dodatkowo jest obracany dooko∏a.
Jan Cegie∏ka
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Fot. Wojciech Rudnik

Poczàtek sezonu 2017 w RJnO
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WARTO ZOBACZYå:

IX Warszawskie Dni Rodzinne
Warszawskie Dni Rodzinne to czas, kiedy
Warszawa zamienia si´
w wielki plac zabaw. Do
udzia∏u w animacjach, w ca∏ej stolicy, zapraszane sà ca∏e rodziny.
Tegoroczny Warszawski Piknik Rodzinny
odb´dzie si´ 19 marca 2017 r. w godzinach

11.00–15.00 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Bielany, ul. Lindego 20 (przy Metrze Wawrzyszew).
Warszawskie Dni Rodzinne to okazja do
wzi´cia udzia∏u w jednym z kilkuset wydarzeƒ, które odb´dà si´ w ca∏ym mieÊcie.
Dzi´ki wspó∏pracy z punktami rodzinnymi
w Warszawie, podczas IX edycji zaplanowa-

NajradoÊniejszy weekend
tego roku tu˝, tu˝!
IX edycja Warszawskich Dni Rodzinnych
ju˝ 17–19 marca 2017 r.
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T´sknicie za wiosnà? Nie macie pomys∏ów na rodzinne, zimowe wypady?
Brakuje Wam s∏oƒca? Nie martwcie si´!
Jak co roku Zwalcz Nud´ wraz z Miastem Sto∏ecznym Warszawà pomo˝e
Wam przetrwaç wiosenne przesilenie,
zapraszajàc na kolejnà edycj´ Warszawskich Dni Rodzinnych. Sprawdêcie, jakie
atrakcje czekajà na Was w tym roku!!

Warszawskie Dni Rodzinne to wyjàtkowy
weekend, podczas którego najlepsze
miejskie instytucje otwierajà swoje drzwi dla
warszawskich rodzin. Co roku na dwa weekendy (na wiosn´ oraz na jesieni) zamieniamy stolic´ w wielki, radosny plac zabaw. Dzi´ki wspó∏pracy z wieloma miejscami w stolicy tworzymy

•

BIA¸O¸¢KA

•

Wi´cej szczegó∏ów poni˝ej.
Warszawskie Dni Rodzinne organizowane sà wspólnie przez Fundacj´ ZWALCZ
NUD¢ oraz m.st. Warszawa. „WiadomoÊci
Sàsiedzkie” sprawujà patronat medialny
nad tym wydarzeniem.
Wst´p wolny!
Maria Surawska

Dzieci´ca Akademia TwórczoÊci zaprasza na zaj´cia z robotykà RoboRobo oraz z Robo Maincraftem; Fundacja NadwiÊlaƒski Uniwersytet Dzieci´cy na pokaz „Czy w morskich g∏´binach mieszkajà potwory?”. Na najm∏odszych czekajà równie˝
m.in. zaj´cia z podstaw programowania, warsztaty plastyczne, koszykówka – a to tylko niektóre

PRAGA

wyjàtkowy program animacji. Wszystko jest
otwarte, bezp∏atne i skierowane do rodzin: pokazowe zaj´cia j´zykowe, sportowe, artystyczne, warsztaty dla rodziców, eksperymenty oraz
setki innych atrakcji jak spektakle teatralne oraz
specjalne wystawy w muzeach.
Trzeci weekend marca to dla warszawskich rodzin trzy dni wspania∏ej zabawy. Czekajà na Was
mi´dzy innymi: zaj´cia z matematykà na weso∏o
przygotowane przez Matplanet´ i angloj´zyczne
zaj´cia pe∏ne gier, zabaw ruchowych i muzyki
w szko∏ach j´zyka angielskiego Helen Doron.
Szko∏a j´zyka angielskiego dla dzieci Archibald
Kids zorganizuje warsztaty j´zykowo-plastyczne,
zaÊ KLOCKOWNIA warsztaty „dooko∏a Êwiata”,
gdzie dzieci b´dà budowaç z klocków znane budowle, np. Wie˝´ Eiffla, Taj Mahal czy Big Bena.

REKL AMA

no wyjàtkowy program atrakcji dla ca∏ych
rodzin. Udzia∏ we wszystkich przygotowanych wydarzeniach jest bezp∏atny.

z przygotowanych zaj´ç! W tym roku rekordzistà
w organizacji zaj´ç jest Bia∏o∏´cki OÊrodek Kultury,
który zorganizuje a˝ 20 ró˝nych wydarzeƒ w kilku
lokalizacjach! Podczas tej edycji WDR b´dziecie
mogli bezp∏atnie wejÊç do najciekawszych muzeów, teatrów i kin w Warszawie. Czekajà na Was
zaproszenia m.in. do: Teatru Studio, Teatru Guliwer, kina Muranów, kina Iluzjon oraz kina Wis∏a
na Misiowe Poranki, do Muzeum Domków dla Lalek, Muzeum POLIN czy Zamku Królewskiego.
Dope∏nieniem tego weekendu b´dzie Warszawski Piknik Rodzinny 19 marca 2017 w CRS
Bielany na ul. Lindego 20 w godz. 11.00–15.00,
gdzie na warszawskie rodziny czeka moc niepowtarzalnych atrakcji. Podczas gdy rodzice b´dà
zdobywaç wiedz´ i poszerzaç horyzonty pod
okiem wykwalifikowanych pedagogów, psychologów i lekarzy, na najm∏odszych czeka mnóstwo
wspania∏ej zabawy.
To tylko niektóre z atrakcji, z których b´dzie
mo˝na skorzystaç podczas Warszawskich Dni
Rodzinnych. Pami´tajcie, ˝e wst´p na wszystkie zaj´cia jest bezp∏atny, po uprzednim zapisaniu si´ i zarezerwowaniu miejsca! Zapisy na
zaj´cia ruszy∏y 24 lutego 2017 r.
Nie mo˝e Was zabraknàç!
Wi´cej informacji na:
www.warszawskiednirodzinne.pl.
Dominika Stelmach
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Zach´camy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Wersj´ elektronicznà
mo˝na przes∏aç na adres e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl (zdj´cie musi mieç
wymiar co najmniej 4 x 5 cm przy rozdzielczoÊci 300 dpi).
Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa firma Foto-OSKAR wykona takie zdj´cie za darmo! Uka˝e si´ ono w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ w rozmiarze 10 x 15 cm.

W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
Zima w mieÊcie z Bibliotekà
W tym roku inspiracjà dla naszych spotkaƒ
z m∏odymi czytelnikami podczas ferii zimowych
by∏y przygody Tomka Wilmowskiego – bohatera
ksià˝ek Alfreda Szklarskiego.
Australia to pierwsze miejsce, które odwiedziliÊmy. Wspólnie odkrywaliÊmy ten odleg∏y
kontynent, dowiedzieliÊmy si´: kim sà Aborygeni, dla kogo liÊcie eukaliptusa sà wyjàtkowym przysmakiem i czy kangury na pewno ˝yjà w Australii? Z Australii udaliÊmy si´ w podró˝
a˝ do Ameryki Pó∏nocnej. Tam poznaliÊmy zwyczaje i ˝ycie rdzennych mieszkaƒców tych terenów, czyli Indian. Razem z Tomkiem uczestniczyliÊmy w wielu przygodach. Kolejnym miejscem na naszej mapie by∏a odleg∏a Azja,
a konkretnie wyruszyliÊmy w Himalaje – najwy˝sze góry Êwiata. Razem z Tomkiem poszukiwaliÊmy legendarnej istoty, czyli Yeti. W trakcie
ostatniego spotkania ponownie wybraliÊmy si´
do Australii, jednak tym razem podziwialiÊmy
pi´knà raf´ koralowà u wybrze˝y tego niezwyk∏ego kontynentu. Podczas wszystkich spotkaƒ
nie zabrak∏o tradycyjnego, wspólnego czytania
fragmentów ksià˝ek Alfreda Szklarskiego. Dzieci wykona∏y przepi´kne prace plastyczne. Powsta∏y kolorowe papugi, indiaƒskie pióropu-

Kàcik bibliofila
Ucieczka
Aleksandra Kowalska
PowieÊç polska, psychologiczno-obyczajowa, autorki „Mg∏y nad
Bosforem”. Jest to,
mo˝na
powiedzieç,
rozliczenie z ˝yciem
g∏ównej bohaterki Pauliny, uwik∏anej
w nieudane ma∏˝eƒstwo.
Jej determinacja przerwania codziennej beznadziejnoÊci jest na tyle silna, ˝e

sze, figurki tajemniczego Yeti oraz podwodny
Êwiat rafy koralowej.
Dzi´ki firmie Marwit dzieci mog∏y wypiç zdrowe i smaczne soki. Serdecznie dzi´kujemy sponsorowi tej smacznej przygody. Wszystkim uczest-

nikom wspólnej podró˝y z Tomkiem Wilmowskim bardzo dzi´kujemy za to, ˝e razem z nami
wyruszyli w Êwiat wyobraêni.

Konkurs
„Wszystkie ksià˝ki mówià” 2017
Przypominamy i zach´camy 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
postanawia pope∏niç samobójstwo. Ta decyzja uruchamia ca∏à lawin´ pytaƒ, refleksji, wàtpliwoÊci, a w nast´pstwie ch´ci
zmiany. Ksià˝ka to nie tylko przemyÊlenia
dojrza∏ej kobiety, to równie˝ zapiski relacji matki z synem. Poruszajàca opowieÊç
o tym, czy w ogóle warto coÊ zmieniaç
w swoim ˝yciu...
Polecam!

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

Kowalska A. – Ucieczka
Carter Ch. – Jeden za drugim
Michalak K. – LeÊna polana
Vitali A. – Sezon na ptaszka
Child L. – Sto milionów dolarów

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
4 kwietnia 2017 r. o godz. 18.30 goÊciem
naszej Biblioteki b´dzie autor ksià˝ki „Kotan.
Czy mnie kochasz?” pan Przemys∏aw Bogusz. Ksià˝ka jest poÊwi´cona Markowi Kotaƒskiemu, którego postaç budzi∏a skrajne emocje. Choç od jego Êmierci min´∏o ju˝ wiele lat,
to jego dzie∏o wcià˝ ˝yje. OÊrodki leczenia
i schroniska, które za∏o˝y∏, prowadzà uratowani przez niego ludzie.
Serdecznie zapraszamy. Spotkanie odb´dzie
si´ w Bibliotece G∏ównej przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 31.

Biblioteka G∏ówna czynna w soboty
W ka˝dà sobot´ w godzinach 10.00–15.00 zapraszamy do Biblioteki G∏ównej przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31. Zapraszamy wszystkich, a zw∏aszcza
tych, którzy ze wzgl´du na póêne powroty do Weso∏ej nie mogà do nas dotrzeç w tygodniu.
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Cichoƒ W. – Cukierku, ty ∏obuzie!
2. Ber´sewicz P. – Czy wojna jest dla
dziewczyn?
3. Smoleƒ D. – JaÊ Pierwszoklasista
i Po∏ykacz Liter
4. Pa∏asz M. – Marcelka i czterolistna koniczynka

Literatura popularnonaukowa:
1. Poirier J., Gauthier S. – Choroba Alzheimera: poradnik dla opiekunów i nie tylko
2. Ackroyd P. – Alfred Hitchcock
3. Prymaka-Oniszk A. – Bie˝eƒstwo
1915: zapomniani uchodêcy
Iza Zych

REKL AMA

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

13

WESO¸A

QLTURKA

Z mi∏oÊci do Anne Frank
„In the Aeroplane
Over the Sea”
Neutral Milk Hotel
Ci´˝ko jest zaczynaç t´
recenzj´ z co najmniej
dwóch powodów – przy
czym jeden ∏àczy si´ ÊciÊle
z drugim. Po pierwsze to
mój ostatni (przynajmniej na razie) tekst do WS. Po
ponad 10 latach wspó∏pracy i tworzenia dzia∏u kulturalnego przyszed∏ czas, ˝eby, z ró˝nych powodów, odejÊç. A jako ˝e to recenzja ostatnia, chcia∏am wybraç na nià coÊ wyjàtkowego. Stàd album,
który w moim prywatnym arsenale znajduje si´ co
najmniej w trójce albumów wszechczasów. „In the
Aeroplane Over the Sea” to tak˝e album, który, jakkolwiek naiwnie to zabrzmi, mo˝e zmieniç ˝ycie.
ITAOTS by∏ dla Neutral Milk Hotel w∏aÊciwie ich
poczàtkiem, jak i ich koƒcem. Wydany jako ich
drugi pe∏noprawny album (po „On Avery Island”)
w 1998 roku mia∏ byç zarazem ich ostatnim. Jednak chyba nie da si´ zejÊç ze sceny lepiej, ni˝ uczyni∏a to ekipa z Ruston w Luizjanie – twórczoÊç
Neutral Milk Hotel uznaje si´ bowiem za prze∏omowà dla indie rocka (który jest troch´ zbyt wyÊwiechtanym poj´ciem dla muzyki, którà tworzà),
a samo „In the Aeroplane...” – za jeden z najwa˝niejszych albumów, jakie kiedykolwiek powsta∏y.
Mimo estetyki lo fi, czyli celowego obni˝ania
jakoÊci nagrania, na ITAOTS wszystko wydaje si´
idealnie zaplanowane, chocia˝ nie wymuszone.
Trudno zresztà, podejrzewam, wymusiç impresje
wywo∏ane przez dziennik Anne Frank (co kontrowersyjne, lider formacji i twórca jej tekstów, Jeff
Mangum, nie raz sugerowa∏, ˝e zakocha∏ si´ w Anne Frank, a po przeczytaniu jej dziennika tydzieƒ
sp´dzi∏ na p∏akaniu w odosobnieniu). Zmierzenie
si´ w sposób muzyczny z jednà z najbardziej znanych ksià˝ek na Êwiecie i jednoczeÊnie z najwi´kszà tragedià, jaka dotkn´∏a ziemi´, nie jest ∏atwe.
Jak Jeffowi Mangumowi uda∏o si´ to po∏àczyç
z uczuciami, z którymi mogà identyfikowaç si´
jemu wspó∏czeÊni, tego ju˝ po prostu nie wiem.
Teksty na albumie sà przede wszystkim tym, co
Neutral Milk Hotel stosowali zazwyczaj w swoich
utworach – przemieszaniem mi∏oÊci i makabry,
delikatnoÊci i brutalnoÊci, które przeplatajà si´ ze
sobà w zaskakujàcy sposób, ubrane w nieoczywiste s∏owa i metafory. Kiedy Mangum Êpiewa
o rozbieraniu si´ z kimÊ w ciemnym pokoju
i „wk∏adaniu palców w ˝∏obki na linii kr´gos∏upa”,
a za chwil´ dodaje coÊ o ˝a∏obie, nie wiemy do
koƒca, czy chodzi o zbli˝enie dwóch kochajàcych
si´ osób, czy mo˝e raczej przeszukanie. Podobnie
w najwa˝niejszym hymnie z albumu, czyli „In the
Aeroplane Over the Sea”, opowiada nam o mi∏oÊci, pi´knie i ulotnoÊci chwil, ˝eby za chwil´ przypomnieç, ˝e kiedyÊ zostaniemy rozsypani z samolotu lecàcego nad morzem. Dobrym przyk∏adem
mo˝e byç tutaj te˝ „Oh Comely”, które do pewnego momentu zdaje si´ dziwnà historià mi∏oÊci,
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która mog∏aby si´ odbyç w ka˝dym czasie („Mi´kka i g∏upia muzyka mia∏a znaczenie magiczne,
a ruchy by∏y pi´kne w twoich jajnikach”), ale na
koniec zostajemy zmia˝d˝eni s∏owami o pochowaniu ukochanej z „500 innymi rodzinami” i pytanie „Czy b´dzie pami´ta∏a mnie 50 lat póêniej?
Chcia∏bym móc ocaliç jà w wehikule czasu”.
Dodatkowo wiele tekstów, jak mówi∏ sam
Mangum, jest zaczerpni´tych ze snów i napisane
tak, jak zatrzymanie momentu w Êwiàtecznej kuli ze Êniegiem.

Teksty mo˝na by w∏aÊciwie interpretowaç tak˝e na p∏aszczyênie pozbawionej wp∏ywu Frank,
która zresztà nie jest na niej wymieniona z imienia i nazwiska (pojawia si´ za to jej data urodzenia, data Êmierci, odniesienia do sposobu Êmierci, miejsca zamieszkania czy rodziny). Mo˝na je
odczytywaç jedynie jako uniwersalne historie,
które ka˝dy mo˝e odnieÊç do siebie. Jako opowieÊci o obsesyjnej mi∏oÊci, o cierpieniu, stracie,
seksualnoÊci, dorastaniu czy ulotnoÊci wszystkiego, co kochamy. Za ka˝dym przes∏uchaniem tak
naprawd´ odkrywamy kolejne warstwy – czy to
znaczeƒ dla nas samych, czy odniesieƒ do historii ˝ydowskiej nastolatki – takie jak ten fragment:
„The only girl I’ve ever loved
Was born with roses in her eyes
But then they buried her alive
One evening 1945
With just her sister at her side
And only weeks before the guns
All came and rained on everyone”
(w wolnym t∏umaczeniu: „Jedyna dziewczyna,
którà kocha∏em, urodzi∏a si´ z ró˝ami w oczach.
Ale potem spalili jà ˝ywcem pewnego wieczora
1945, tylko z jej siostrà przy boku. Zaledwie kilka tygodni zanim przybyli z bronià i deszcz kul
spad∏ na wszystkich”).
Tu˝ po tym, zda∏oby si´, doÊç wiernym opisaniu wydarzeƒ historycznych, Mangum przechodzi we wszechobecne na albumie opisy rodem
z zainfekowanej wyobraêni:

„Now she's a little boy in Spain
Playing pianos filled with flames
On empty rings around the sun
All sing to say my dream has come”
(w wolnym t∏umaczeniu: „Teraz jest ma∏ym
ch∏opcem w Hiszpanii, który gra na pianinach
wype∏nionych p∏omieniami. Na pustych obr´czach wokó∏ s∏oƒca, wszystkie Êpiewajà, aby powiedzieç, ˝e moje marzenie nadesz∏o”).
Porównaƒ i frazeologizmów znanych tylko
Mangumowi jest tutaj sporo: mamy nasienie
plamiàce czubki gór, karmienie drutem radiowym, topienie si´ w czyjejÊ duszy czy rozpadajàce si´ s∏oƒce. Ma∏o tu miejsca na dos∏ownoÊci.
W po∏àczeniu z muzykà album dog∏´bnie porusza. Neutral Milk Hotel w swoich dêwi´kach
wykorzystujà m.in. gitary, pi∏´, elektronik´ czy
te˝ tràbki. Delikatne brzmienia przechodzà
w agresywne, nieco punkowe przyspieszenia. Pi∏a zdaje si´ p∏akaç, a gitara mimo prostych zestawieƒ riffów daje nam niezapomniane melodie.
Do tego dodane sà nieraz wr´cz majestatyczne
b´bny. Zespó∏ potrafi przeskoczyç od gara˝owego brzmienia przez balladowe plumkanie do orkiestrowo brzmiàcych fragmentów instrumentalnych. Mamy tu solidny synkretyzm gatunkowy,
dlatego okreÊlanie ich jedynie nazwà „indie” to
jednak troch´ zbyt ma∏o.
Nad wszystkim góruje wokal Jeffa Manguma,
który jest uzbrojony w najprawdopodobniej najwi´ksze p∏uca na Êwiecie (wi´ksze ma mo˝e tylko Michael Phelps). Wyrzuca z siebie kilka d∏ugich, poetyckich wersów na jednym wdechu
i potrafi zachwyciç wysokimi, niespotykanymi
wokalizami, nieraz w zupe∏nie niespodziewanych momentach. Swoim g∏osem prezentuje
nam szereg uczuç, które sam prze˝y∏, wertujàc
kartki dziennika Anne Frank. Kto nie wzruszy∏ si´
przy oÊmiominutowym „Oh Comely” na przyk∏ad, ten, podejrzewam, mo˝e nie mieç serca.
Na poczàtek, dla s∏uchacza nieoswojonego
z ˝adnymi eksperymentami, Neutral Milk Hotel
ze swoimi nieco ekstremalnymi rozwiàzaniami
mo˝e wydaç si´ zbyt trudne. Jednak warto daç
szans´ temu albumowi kolejny i kolejny raz, daç
mu wrosnàç w siebie. Wtedy mo˝emy daç zupe∏nie nieÊwiadomie szans´ samym sobie na odkrycie w sobie czegoÊ, czego do tej pory nie zauwa˝yliÊmy. Niestety, jak pisa∏am na poczàtku, „In
the Aeroplane...” by∏ równie˝ koƒcem dla NMH.
Od jego powstania wydali pojedyncze utwory
oraz zbiór kawa∏ków nagranych jeszcze przed
wydaniem ITAOTS. Nie grali równie˝ razem a˝
do 2013 roku, kiedy ruszyli we wspólnà, póki co
ostatnià tras´. Wtedy te˝ po raz jedyny odwiedzili Polsk´ w ramach OFF Festivalu. Nadzieja, ˝e
to jednak jeszcze nie koniec, nadal si´ tli.
Tym samym koƒcz´ mój ostatni tekst do WS
i dzi´kuj´ za dobrà wspó∏prac´ wszystkim ludziom,
których spotka∏am w redakcji. A tymczasem pozostawiam puste miejsce, które, mam nadziej´,
nied∏ugo zape∏ni si´ kimÊ nowym, równie ch´tnym
do spo∏ecznego czynu dzielenia si´ swojà pasjà.
Martyna Nowosielska-Krassowska
martyna.nowo@gmail.com
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Marzec w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
W drugà sobot´
miesiàca, tj. 11 marca,
o godz. 17.00 zapraszamy na koncert
z okazji Dnia Kobiet
w wykonaniu zespo∏u
ludowego Mielniczanie z Mielnika. Wystàpià: Zenaida Charko, Anna Zwierzyƒska, Wiera
Kierkowicz, Wanda Urbaƒska, Maria Urbaƒska,
Ma∏gorzata Kuzio, Teresa Borowska, Luba Ânie˝ko, Wiera Sidewicz, Zbigniew Mormol, Walenty
Nikitorowicz. Kierownikiem zespo∏u jest Alicja
Okoczuk, natomiast instruktorem muzycznym
Henryk Mu∏enko. Po koncercie b´dzie mo˝liwoÊç
zakupu pisanek prosto z Podlasia.
Pozostajàc dalej w klimacie koncertowym, informujemy, ˝e 12 marca o godz. 18.00 w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3
odb´dzie si´ koncert Teatru Muzycznego Niebieskie Migda∏y, pt. „I Wilanów znajdzie fanów”.
Teatr Muzyczny dzia∏a przy OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy pod kierunkiem Lecha Nowickiego.

twa. Fina∏ konkursu odb´dzie si´ w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie w dniach
22 i 23 kwietnia 2017 r.
Marzec zakoƒczymy „Spotkaniami z muzykà”. W tym miesiàcu zapraszamy dzieci do obejrzenia i wys∏uchania koncertu Filharmonii Narodowej pt. „W goràcej Andaluzji”. M∏oda publicznoÊç podà˝y Êladem perskiej legendy, która
pozwoli zrozumieç pojawienie si´ Cyganów na
naszym kontynencie oraz przeÊledziç ich w´drówk´ po Europie a˝ do jej hiszpaƒskiego kraƒca. Zobaczà, jak kszta∏towa∏a si´ muzyka, która
dziÊ tak silnie porusza naszà wyobraêni´. AtrakcyjnoÊç koncertu podniosà cz´ste zmiany strojów
oraz u˝ycie w taƒcu rekwizytów. Zarówno muzyczna, jak i wizualna strona koncertu, a tak˝e zaanga˝owanie i mistrzowskie umiej´tnoÊci artystów dostarczà ma∏ym odbiorcom niepowtarzalnych emocji. Grupy zorganizowane obowiàzujà
zapisy, ale goràco zapraszamy te˝ mamy z dzieçmi 31 marca o godz. 10.50 do Filii „Pogodna”
przy ul. Jana Paw∏a II 25, a o godz. 11.50 do
OÊrodka Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21.

W marcu na Pogodnej

W niedziel´ 19 marca odb´dzie si´ spektakl
„Na pe∏nym morzu” na podstawie sztuki S∏awomira Mro˝ka w wykonaniu grupy Zapis Fonetyczny. „Na pe∏nym morzu” to historia trojga rozbitków na tratwie, historia o starciu jednostki
z wi´kszoÊcià, o wolnoÊci wyboru. Dyktatur´,
anarchi´ traktujemy jednoznacznie jako z∏e, ale
czy prawdziwa demokracja zawsze potrafi obroniç jednostk´? Na przedstawienie zapraszamy
o godz. 17.00.
W dniu 23 marca o godz. 10.00 odb´dà si´
eliminacje dzielnicowe do 40. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Zgodnie
z regulaminem uczestnikami sà uczniowie szkó∏
podstawowych z klas I–III, klas IV–VI oraz
uczniowie gimnazjów klas I–III, którzy recytujà
jeden utwór (do wyboru przez uczestnika). Czas
trwania indywidualnych prezentacji nie mo˝e
przekroczyç 3 minut! Konkurs ujawnia m∏ode talenty recytatorskie, pobudza aktywnoÊç artystycznà i przyczynia si´ do rozwoju czytelnicwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

BaÊniowa Sobota to cykl spotkaƒ i warsztatów plastycznych dla dzieci w wieku 5–9 lat wraz
z opiekunami. Do Êwiata prosto z bajki zapraszamy 11 marca o godz. 16.00. Tym razem odwiedzimy królestwo, w którym panuje Mi∏oÊciwy Król i jego ma∏˝onka. Pod opiekà dobrego w∏adcy poddanym
˝yje si´ spokojnie, a nie brakuje
im niczego, gdy˝ jest to kraj
bardzo bogaty dzi´ki wyjàtkowemu odkryciu pewnego
supernaukowca. Para królewska równie˝ prowadzi ˝ycie szcz´Êliwe, cieszàc si´
swojà uroczà, màdrà
i grzecznà córeczkà –
królewnà. Jednak pewnego dnia Ksi´˝niczka
Tuberoza zaczyna zachowywaç si´ dziwnie...
Co si´ sta∏o królewnie?
Co na to królewscy rodzice? Czy na zamku zapanuje spokój? Spotkanie poprowadzi Alicja Kubas. Liczba miejsc ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru od
6 marca od godz. 16.00. To samo spotkanie BaÊniowej Soboty zostanie powtórzone 18 marca o godz. 16.00 w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy przy ul. Starzyƒskiego 21. Tam wejÊciówki b´dzie mo˝na
odbieraç od 13 marca od godz. 16.00.
18 marca o godz. 10.00 odb´dà si´ otwarte
przes∏uchania w konkursie „Piosenki z ekranu”.
Uczestnicy zaprezentujà utwory z filmów, bajek,
seriali i musicali w trzech kategoriach: klasy I–III,

klasy IV–VI, gimnazjum. Zapowiada si´ magicznie. Równie˝ 18 marca o godz. 18.00 zapraszamy na wernisa˝ wystawy prac plastycznych
uczniów szkó∏ podstawowych dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy pt.: „Weso∏a okiem Picassa”.
Wystawa b´dzie sk∏ada∏a si´ z prac powsta∏ych
podczas dwóch wydarzeƒ kulturalnych. B´dà to
prace nagrodzone i wyró˝nione w Dzielnicowym
Konkursie Plastycznym „Weso∏a okiem Picassa”
pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy Pana Edwarda K∏osa zorganizowanym przez Szko∏´ Podstawowà nr 353 z okazji 600-lecia Weso∏ej oraz prace powsta∏e podczas warsztatów, które odby∏y si´ w ODT Pogodna 27 stycznia pt.: „Mój Picasso”. Ekspozycja
potrwa do 31 marca.
25 marca o godz. 10.00 rozpocznà si´ przes∏uchania do musicalu „Lekcja wychowania
wg Akademii Pana Kleksa”. Zapraszamy dzieci
w wieku od 10 do 15 lat. Na casting prosimy
przygotowaç wiersz i piosenk´ a capella. Zg∏oszenia pod nr telefonu 22 427 37 74.
Tego samego dnia w godz. 13.00–17.00 zapraszamy na spotkanie „Weso∏ej Kostki”. Jest to
cykl dla mi∏oÊników gier planszowych. Prowadzenie: Dominik Pietrzak.
Na ostatnià niedziel´ marca przygotowaliÊmy dla najm∏odszych przedstawienie pt.: „Pszczó∏ka Kaja
i przyjaciele” w wykonaniu Teatru Duet. Bajka opowiada o przygodach sympatycznej
pszczó∏ki i jej przyjaciela
trutnia Kucia. Bajka zapoznaje dzieci z mieszkaƒcami ∏àki. Przekazuje w sposób
przyst´pny wiedz´ przyrodniczà
oraz uczy adaptacji w nowych warunkach. Liczba miejsc ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki b´dà do odbioru od 20 marca od godz. 16.00.
Pod koniec marca zostanie og∏oszony konkurs
plastyczny „Weso∏a za 100 lat”, którego przedmiotem b´dzie wykonanie pracy plastycznej
w dowolnej technice przedstawiajàcej ulubione
miejsce z przestrzeni publicznej w Warszawie-Weso∏ej za 100 lat. Konkurs zostanie przeprowadzony w nast´pujàcych kategoriach: przedszkole,
szko∏a podstawowa klasy I–III, szko∏a podstawowa klasy IV–VI. Ju˝ dziÊ zach´camy do udzia∏u.
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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Klasa p.

Zielony P∏omieƒ w Szczawnicy

By „tam” si´ dostaç – dusz´ zaprzeda,
nikt iÊç nie musi – to przecie˝ s∏u˝ba,
wysokie sto∏ki, vipowskie ga˝e
czynià t´ prac´ mi∏à, jak dru˝ba.
Sta˝ i poglàdy – nie najwa˝niejsze,
wa˝ne – koneksje i powiàzania,
gdy zna si´ Janka, Stefka, Mariana
– wnet koalicja jest zawiàzana.
Partie i kluby – to nie ostoja,
mo˝na je zmieniaç, jak w∏asne zdanie.
Wa˝ne jest choçby przywództwo frakcji,
miejsce w prezydium albo... klaskanie.
Raz dane s∏owo nic nie jest warte,
„przecie˝ poglàdy ewoluujà...”.
Wa˝ne jest ego – koniecznie w∏asne,
partyjne „usta”, co myÊl kszta∏tujà.
„Polskà” – co drugi wyciera g´b´,
gdy˝ „dobro Rzplitej” ma na swym wzgl´dzie,
bardziej w przemowach – bo czas trawi
zabieg – by pozostawaç na swym urz´dzie.
˚ywsze reakcje wzbudzajà zmiany,
w projektach stanu statusu w∏adzy,
wzmocnienia w∏asnych przywilejów,
zwi´kszenia diet i apana˝y.
„Jak si´ powinno kierowaç paƒstwem?”
– to rodzaj pasji tych z opozycji,
zawsze krytycznej wobec rzàdzàcych,
lecz zgodnej z chciejstwem w∏asnych ambicji.
Gdy opozycja przejmuje rzàdy,
przechodzi silny stres pami´ciowy
– obietnic danych wczeÊniej szarakom
– bo majàc w∏adz´ – ma ju˝ to... z g∏owy.
Rozsàdni ludzie – otwarci na Êwiat
gubià si´ w t∏umie „na wspak wszystkiemu”,
ma∏ych wata˝ków, pudrowanych miernot,
zgodnie skrzykni´tych przeciw màdremu.
Mimo, ˝e przez nas – cz´sto tak innych,
sà w tajnych, wolnych, równych wybrani,
to choç pochodzà z ró˝nych Êrodowisk,
z czasem si´ stajà... tacy sami...
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
www.tomaszwitkowskipoezja.pl

W sobot´ 11 lutego, oko∏o 5.00, na
Dworcu Centralnym mo˝na by∏o dostrzec mnóstwo postaci w harcerskich
mundurach – to Stanica i Archandraja
wyrusza∏y na swój zimowy wyjazd do
Szczawnicy. Wszyscy z niecierpliwoÊcià na niego czekaliÊmy i przygotowywaliÊmy si´ do niego od koƒca
wakacji. Niektórzy troch´ si´ obawiali o pogod´, ale po przybyciu na
miejsce nikt nie mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e
czeka nas s∏oneczny tydzieƒ. W czasie zimowiska poszczególne zast´py wciela∏y si´
w ludnoÊç trzech planet z uniwersum Gwiezdnych Wojen i walczy∏y o dominacj´ w galaktyce.
Mog∏y jà osiàgnàç, wykazujàc si´ zaanga˝owaniem oraz umiej´tnoÊciami podczas gier. Jednak
zimowisko to nie tylko gry i bieganie po lesie,
ale te˝ jazda na nartach i w´drowanie po górach
– uda∏o nam si´ zdobyç Palenic´, z której roztacza∏ si´ wspania∏y widok na Szczawnic´ oraz
okoliczne szczyty, Jarmutk´ oraz, z czego jesteÊmy szczególnie dumni, Trzy Korony. Zdobycie

Kàcik seniora
Tak si´ bawi UTW
Seniorzy bawili si´ na
trzecim balu karnawa∏owym w restauracji „Zakàtek”.
Czterdziestu
studentów UTW w rytm
przebojów zaproponowanych przez zaproszonego disc jockeya szala∏o na parkiecie do pó∏nocy. Kondycja zdobywana przez ca∏y rok w klubach
sportowych w Weso∏ej umo˝liwi∏aby taƒce
do samego rana. To tylko jedna z wielu
ofert bogatego programu UTW w Weso∏ej.

tego ostatniego wcale nie by∏o tak ∏atwe, jak si´
mo˝e wydawaç, poniewa˝ wspinajàc si´ wzwy˝,
ka˝dy z nas zaliczy∏ przynajmniej dwie wywrotki,
jednak na samym szczycie czeka∏a na nas wspania∏a nagroda – widok, który zostanie zapami´tany przez nas na d∏ugo. Z zimowiska wróciliÊmy
wszyscy zm´czeni, ale szcz´Êliwi i z niecierpliwoÊcià wypatrujemy obozu letniego, który dopiero,
a mo˝e i ju˝, za 4 miesiàce.
pwd. Jakub Matyas

I jeszcze coÊ dobrego.
Cz´sto korzystam z komunikacji miejskiej w naszej dzielnicy. Jestem wi´c mimowolnym Êwiadkiem ró˝nych postaw
kierowców autobusów. KiedyÊ pisa∏am
o tych, którzy pokonujàc rondo, zrzucali
pasa˝erów z siedzeƒ. Ale coraz cz´Êciej jestem Êwiadkiem wielu pozytywnych postaw, g∏ównie m∏odych kierowców. Zatrzymujà si´ przed pasami, widzàc matk´
z wózkiem chcàcà przejÊç przez jezdni´.
I my, seniorzy, przestajemy byç niewidzialni. Kierowcy czekajà na osoby starsze, które usi∏ujà dobiec do przystanku. Tà
drogà chcia∏abym im za to podzi´kowaç.
Gra˝yna Weber

REKL AMA

KRAWIECTWO MIAROWE

Madam El

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

SULEJÓWEK, ul. Harcerska 7A
tel.: 22 783 13 54, 884 747 646, e-mail: madamel@op.pl
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Dwuj´zycznoÊç w Polsce
W dniach 9–10 lutego 2017 w sàsiadujàcym
z Weso∏à Zakr´cie mia∏o miejsce Ogólnopolskie
Forum Dwuj´zycznoÊci „Dwuj´zycznoÊç w Polsce:
Kierunek – Wspólny Model”. Tegoroczne seminarium po raz trzeci zgromadzi∏o specjalistów i entuzjastów nowoczesnej metody kszta∏cenia, jakà
jest dwuj´zycznoÊç. Wydarzenie odby∏o si´ z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwuj´zycznoÊci „Bilinguis” we wspó∏pracy z Dwuj´zycznymi Szko∏ami i Przedszkolami Smart School
z ZamoÊcia, Warszawy (Zakr´t) i ¸odzi.
Poprzez zebranie grona dyrektorów i nauczycieli szkó∏ dwuj´zycznych z terenu ca∏ej Polski
oraz zaproszenie do wspó∏pracy pracowników
naukowych ÊciÊle zwiàzanych z zagadnieniem
dwuj´zycznoÊci organizatorzy tegorocznego
zjazdu pragn´li zwróciç uwag´ na potrzeb´ dostosowania systemu polskiej edukacji do potrzeb
i oczekiwaƒ uczniów egzystujàcych w dynamicznie zmieniajàcej si´ rzeczywistoÊci XXI wieku.
Jednym z celów tegorocznego seminarium by∏o opracowanie minimalnych ram strukturalno-programowych, jakie powinna spe∏niaç placówka dwuj´zyczna. Praca uczestników zmierza∏a do
nakreÊlenia wymogów organizacyjnych i meto-

dycznych w odniesieniu do przedszkoli i szkó∏ podstawowych.
Efektem tych prac sta∏ si´ list
otwarty kierowany do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym organizatorzy i uczestnicy
zjazdu wskazali na fakt, i˝ obecny
stan prawny nie reguluje wyczerpujàco kwestii nauczania dwuj´zycznego w szko∏ach podstawowych. Brak ustawowej standaryzacji procesu dwuj´zycznoÊci cz´sto powoduje
niejednorodnoÊç jakoÊciowà takiego nauczania
w Polsce. PodkreÊlono równie˝, i˝ w uj´ciu psychologicznym, okres przedszkolny i wczesnoszkolny to najlepszy czas do wdra˝ania systemu
zintegrowanego nauczania przedmiotowo-j´zykowego (CLIL). Opracowanie podstawy programowej nauczania dwuj´zycznego dla wczesnych
etapów edukacyjnych lub umo˝liwienie tworzenia i wdra˝ania przez placówki oÊwiatowe w∏asnych programów nauczania powinno byç jednym z pierwszych kroków w stron´ spójnego
ogólnopolskiego systemu szkó∏ dwuj´zycznych
na europejskim poziomie.

W jaki sposób spe∏niç wymagania
RODO? cz. I – Ocena

Drugiego dnia uczestnicy zostali zaproszeni
do odwiedzenia Dwuj´zycznej Szko∏y Podstawowej Smart School w Zakr´cie. W ramach wymiany dobrych praktyk edukacyjnych uczestnicy mogli zaobserwowaç, jak realizowana jest tu dwuj´zycznoÊç. Dzi´ki ∏àczom wideo uczestnicy
„przenieÊli si´” tak˝e do zamojskiego oddzia∏u
Smart School, skàd transmitowana by∏a dla nich
lekcja prowadzona dwuj´zycznie w klasie
VI szko∏y podstawowej.
Kinga Go∏danowska, Pawe∏ Sawracki,
Artur St´pniak
Bilinguis i Smart School

W czym mo˝emy pomóc?
1. Przeprowadziç kompleksowà ocen´ dla administratora danych, tj. przedsi´biorcy czy instytucji.

Ogólne rozporzàdzenie Unii Europejskiej
o ochronie danych osobowych – w skrócie RODO
– definiuje trzy obszary w zakresie zapewnienia
bezpieczeƒstwa przetwarzanych danych: Ocena,
Prewencja oraz Monitoring i Wykrywanie.

O co chodzi z tà Ocenà?
Artyku∏ 35 RODO mówi m.in.: „Je˝eli dany rodzaj
przetwarzania – w szczególnoÊci z u˝yciem nowych
technologii – ze wzgl´du na swój charakter, zakres,
kontekst i cele z du˝ym prawdopodobieƒstwem
mo˝e powodowaç wysokie ryzyko naruszenia praw
i wolnoÊci osób fizycznych, administrator przed rozpocz´ciem przetwarzania dokonuje oceny skutków
planowanych operacji przetwarzania dla danych
osobowych. Dla podobnych operacji przetwarzania
danych wià˝àcych si´ z podobnym wysokim ryzykiem mo˝na przeprowadziç pojedynczà ocen´”.
Konia z rz´dem temu, kto w dzisiejszych czasach
prowadzi biznes i przetwarza dane osobowe swoich
klientów bez zaanga˝owania nowych technologii.
Wychodzi zatem na to, ˝e obowiàzkiem administratora danych osobowych jest przeprowadzenie najzwyklejszej analizy ryzyka, oceny zagro˝eƒ i skutków dla ochrony danych w przypadku, gdy dany rodzaj przetwarzania danych
osobowych mo˝e powodowaç wysokie ryzyko
dla osoby, której dane dotyczà. Ocena ta musi
obejmowaç systematycznà i kompleksowà analiz´ ryzyka od procesów a˝ po narz´dzia i technologie stosowane przez przedsi´biorc´ czy instytucj´ dla ochrony danych osobowych.
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W naszej ocenie analiza ryzyka dla ochrony danych osobowych powinna stanowiç podstaw´ zarówno przy wyborze
narz´dzi, technologii zapobiegania naruszeniom przetwarzania danych, jak
i modelowaniu procesów zwiàzanych z przetwarzaniem danych w przedsi´biorstwie.

Co mam oceniç?
Punkt 7 Art. 35 RODO definiuje doÊç szczegó∏owo, co ma zawieraç taka ocena. Na pewno
musi zawieraç:
1. opis planowanych operacji i celów przetwarzania,
2. ocen´ proporcjonalnoÊci przetwarzania w stosunku do celu,
3. analiz´ ryzyka dla przypadku naruszenia praw
i wolnoÊci osób, których dane dotyczà,
4. planowane Êrodki zapobiegajàce ryzyku,
w tym zabezpieczenia majàce zapewniç
ochron´ przetwarzanych danych osobowych.

2. Zapewniç wsparcie merytoryczne, eksperckie
dla administratora danych.
3. Zaproponowaç mechanizmy zapewniajàce
ochron´ adekwatnà do zidentyfikowanych
ryzyk.
„Do poczytania” w nast´pnym artykule,
w którym skupimy si´ na elementach prewencji.
Aleksander Zawada, Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl
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Nowoczesna kosmetyka i kosmetologia estetyczna.
Skuteczne zabiegi dostosowane do indywidualnych
potrzeb z zastosowaniem nowoczesnej aparatury
i profesjonalnych kosmetyków organicznych.

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”

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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Mieszkania od 30 m2

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

wi´c radoÊç z codziennych rozrywek, dobrego
jedzenia, uprawiania seksu, wypoczynku, hobby. Równie˝ robienie sobie i innym ma∏ych
przyjemnoÊci, niespodzianek, mówienie komplementów i innych mi∏ych rzeczy to wspania∏y sposób na to, ˝eby odczuwaç szcz´Êcie.

7 RAD JAK BYå
SZCZ¢ÂLIWYM

4. CiekawoÊç ˝ycia

Szcz´Êcie, co najmniej od czasów Sokratesa, jest
obiektem dociekaƒ filozofów. Jego natura i rozumienie
przedstawiane sà na wiele sposobów.
Wed∏ug Arystotelesa jest to dzia∏anie
zgodne z naturà. Ryby sà szcz´Êliwe, p∏ywajàc, a ptaki – latajàc. Poniewa˝ do natury
cz∏owieka nale˝y g∏ównie myÊlenie i tworzenie organizacji politycznej, najszcz´Êliwsze jest ˝ycie filozofa lub m´˝a stanu. Arystoteles podkreÊla∏ te˝ rol´ zaspokojenia
potrzeb fizjologicznych.
W tej kwestii podobny jest poglàd amerykaƒskiego psychologa Abrahama Maslowa.
Rozszerza on zakres potrzeb, których zaspokojenie warunkuje poczucie szcz´Êcia.
Prócz g∏odu, pragnienia i potrzeby snu jest
tak˝e potrzeba bezpieczeƒstwa, przynale˝noÊci i mi∏oÊci, szacunku i samorealizacji.
Wed∏ug chrzeÊcijaƒskiego myÊliciela Tomasza z Akwinu szcz´Êciem jest bezpoÊredni kontakt z Bogiem – okreÊlany jako
wizja uszcz´Êliwiajàca. Wed∏ug nauk islamu – post´powanie zgodne z wolà Allaha.
Z kolei wed∏ug nauk buddyzmu jedynym
sposobem na osiàgni´cie trwa∏ego szcz´Êcia jest wyzbycie si´ pragnieƒ. Osiàga si´
wówczas stan nirwany.
Szcz´Êcie wed∏ug wspó∏czesnej definicji
jest emocjà spowodowanà doÊwiadczeniami ocenianymi jako pozytywne.
Stan ten mo˝e oznaczaç: chwilowe odczucie bezgranicznej radoÊci, przyjemnoÊci, euforii, zadowolenia, upojenia, ale tak˝e trwa∏e zadowolenie z ˝ycia po∏àczone z pogodà
ducha i optymizmem; ocen´ w∏asnego ˝ycia
jako udanego, wartoÊciowego, sensownego.
W dzisiejszym felietonie chodzi mi w∏aÊnie
o ten drugi sposób rozumienia szcz´Êcia, czyli o naszà codziennoÊç, od której tak wiele za-

le˝y. To ona bowiem przesàdza o tym, czy
czujemy si´ w naszym ˝yciu oraz w relacjach
z otoczeniem spe∏nieni czy te˝ nie.
I choç nie istnieje jedna uniwersalna recepta na szcz´Êcie, to z pewnoÊcià jest kilka
zasad, które mogà uczyniç je bardziej prawdopodobnym.

1. Zadowolenie ze status quo
Ustalenie równowagi pomi´dzy tym, co
pragniemy mieç, i tym, co mamy, wydaje si´
jednà z najwa˝niejszych rzeczy. JeÊli bowiem
wcià˝ odczuwamy niedosyt, to delegujemy
szcz´Êcie w bli˝ej nieokreÊlonà przysz∏oÊç.
MyÊlenie: poczuj´ si´ szcz´Êliwy, gdy kupi´
wi´ksze mieszkanie, gdy schudn´, zaczn´
jeêdziç na atrakcyjne wakacje itp. – to pu∏apka. Zadowolenie ze status quo to podstawa.

2. ÂwiadomoÊç, ˝e poczucie szcz´Êcia
zale˝y od nas
To my sami ponosimy odpowiedzialnoÊç za
bycie szcz´Êliwym. Wyszukiwanie wymówek
takich jak „mia∏am trudne dzieciƒstwo”, „nie
mam przed sobà ˝adnych perspektyw”, „jestem zbyt zm´czona, ˝eby cieszyç si´ ˝yciem”
to unikanie jej. JeÊli ktoÊ ma natur´ malkontenta, powinien si´ z tym skonfrontowaç.
Mo˝e warto popracowaç nad samoocenà?

3. Kreowanie pozytywnych emocji
Jak b∏yskotliwie powiedzia∏ Lew To∏stoj,
„szcz´Êcie to nie stacja, lecz sposób podró˝owania”. Na w∏aÊnie. Nie ma sensu czekaç na
coÊ lub kogoÊ, kto nas uszcz´Êliwi. Czerpmy

Mo˝na popaÊç w rutyn´, powo∏ujàc si´ na
okolicznoÊci („no przecie˝ mam tyle pracy”, „nie mam czasu na g∏upstwa”), mo˝na
te˝ zadbaç o to, by ˝ycie przynosi∏o wi´cej
ciekawych doÊwiadczeƒ. Wystarczy reagowaç na chocia˝by drobne mo˝liwoÊci – ciekawa wystawa, koncert, okazje do poznawania ludzi, ∏adna pogoda w weekend,
sprzyjajàca wycieczkom w nieznane.

5. Kontakty z otoczeniem
Niedobrze jest, kiedy nie mamy czasu na
˝ycie towarzyskie i popadamy w izolacj´.
Przyjaciele, znajomi, rodzina sà z jednej
strony wsparciem, z drugiej inspiracjà. Dbajàc o dobre kontakty, szczególnie z osobami,
które lubimy z wzajemnoÊcià, dostarczamy
sobie dodatkowych pozytywnych bodêców.

6. W∏aÊciwe priorytety
Kariera, presti˝, pieniàdze sà dla nas istotne w takiej proporcji, jaka okazuje si´ stymulujàca, a nie przyt∏aczajàca. Ten obszar ma
nas wpieraç, a nie ograniczaç i konkurowaç
z innymi sferami ˝ycia. Podobnie kwestie religijne, Êwiatopoglàdowe. Gdy zasady sà wa˝niejsze od ludzi, szcz´Êcie traci swojà moc.

7. Wspó∏dzia∏anie
Stan emocjonalnej równowagi i harmonii
z biskimi oraz z otoczeniem jest dla nas wa˝nym celem, dlatego Êwiadomie go tworzymy,
wspó∏dzia∏ajàc z innymi. JesteÊmy wobec
nich szczerzy i otwarci. Dzi´ki temu szybciej
rozwiàzujemy ewentualne problemy, nie
tworzymy napi´ç, mamy ÊwiadomoÊç potrzeb w∏asnych oraz otaczajàcych nas osób.
˚ycz´ wszystkim odczuwania szcz´Êcia
Joanna Godecka

REKL AMA

SPECJALISTYCZNY GABINET

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

DERMATOLOGICZNY

PROTEZA CAŁKOWITA

G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

•
•
•
•
•
•

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

CI¢˚KIE PRZYPADKI

US¸UGI GEODEZYJNE

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna
G

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej

tel. 507 221 820

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.geostar.waw.pl
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KOD lokalnie, ale nie tylko. Sprzeciw wobec
deformy edukacji trwa. Referendum warszawskie
W lutym podczas manifestacji „Tu wolna jest
Warszawa” zbieraliÊmy podpisy pod wnioskiem o referendum szkolne. By∏a kolejka i niezale˝nie od tego, czy ktoÊ mia∏ dzieci, czy nie,
bez mrugni´cia okiem podpisywa∏. Widaç by∏o,
˝e ludzie przez skór´ czujà, ˝e ta deforma to
nawet nie gwóêdê, ale wr´cz wieko do trumny
naszej oÊwiaty. Problem z reformà jest o wiele
bardziej skomplikowany i o wiele groêniejszy
ni˝ zero-jedynkowa sprawa czarnych parasolek. Deforma dotknie ka˝dego, b´dzie jak tsunami, co roku ze szkó∏ b´dà si´ wylewaç bierne, bezwolne rzesze m∏odzie˝y faszerowanej
postprawdami z grubej rury do tuczenia g´si.
Od dawna informujemy o tym, co rzàdzàcy
chcà zafundowaç naszym dzieciom, a skoro naszym dzieciom, to za chwil´ ca∏emu spo∏eczeƒstwu. W sprawie kobiet wystarczy∏ g∏os Krystyny Jandy i ruszy∏a masa. Masa nas dla nas.
A gdzie masa dla naszych dzieci? Masa nie
zdaje sobie sprawy, jak groêna to zmiana, ÊwiadomoÊç spo∏eczna koƒczy si´ na wiedzy „A no
tak, gimnazja b´dà zlikwidowane. Ale có˝ to takiego strasznego? My te˝ chodziliÊmy do 8-latki.” lub „Nasze dzieci sà ju˝ doros∏e, nasze sà

jeszcze ma∏e, nie mamy jeszcze dzieci”. To bardzo krótkowzroczne. Co my, Êwiadomi zagro˝enia rodzice i nauczyciele, mo˝emy jeszcze zrobiç?
Apelujmy!
Nie do MEN, nie do rzàdzàcych, nie do opozycji, której szczàtkowe iloÊci siedzia∏y na sali
sejmowej, kiedy wprowadzano ustaw´ o prawie oÊwiatowym. Apelujmy do celebrytów, do
sportowców oraz do dziennikarzy.
W USA zaraz po pierwszych, groênych wypowiedziach Trumpa na ulicy pojawi∏a si´ Madonna, Katy Perry, Cher, Scarlett Johansson,
Alicia Keys, Anjelica Huston, Emma Watson,
Jessica Biel, Shepard, Juliette Lewis, Miley Cyrus, Michael Moore, Jane Fonda, Natalie Portman, Helen Hunt i wielu innych.
Czy zapowiedzi MEN nie sà groêne? Gdzie jesteÊcie – panie i panowie piosenkarki, piosenkarze, aktorki, aktorzy, filmowcy, autorzy bajek
i wierszyków dla dzieci? Zabierzcie wreszcie
g∏os. Jeszcze mo˝emy ten walec zatrzymaç. Deforma edukacji nie s∏u˝y dobru dziecka, a zatem
nie wolno nam si´ na nià godziç.
02.03 zorganizowaliÊmy w Klubie Sosnowym spotkanie otwarte z Profesorem Andrze-

jem Friszke pt. „Czy powrót do PRL?” na temat
skutków obecnej polityki partii w∏adzy. Po wyk∏adzie odby∏a si´ interesujàca dyskusja.
25.03 o godz. 13.00 b´dziemy wspieraç
protest rodziców pod siedzibà MEN. Zdesperowani rodzice zamierzajà przynieÊç opony, jako
symbol niezgody na niszczenie oÊwiaty, i po
raz kolejny grajàc na b´bnach, wyra˝à swój
sprzeciw wobec planowanych zmian. Przyjdêcie i Wy – te˝ jesteÊcie rodzicami, dziadkami,
przynieÊcie opony. Nie b´dziemy ich paliç, powstanie z nich Êciana, na której pojawi si´ graffiti. Dzieciaki mogà przynieÊç b´benki i gwizdki – przydadzà si´.
26.03 odb´dzie si´ referendum gminne
w sprawie projektu ustawy o metropolii. Warszawiacy odpowiedzà na pytanie „Czy jest
Pan/Pani za zmianà granic Miasta Sto∏ecznego
Warszawa poprzez do∏àczenie kilkudziesi´ciu
sàsiednich gmin?”. Poka˝my, ˝e zale˝y nam na
Warszawie.
Do 31.03 KOD Wawer aktywnie zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie
reformy oÊwiaty.
Mo˝na do nas trafiç poprzez: kontakt.grupa.
wawer@gmail.com.
Zapraszamy serdecznie, gdy˝ „dobra zmiana” stawia przed nami coraz wi´cej wyzwaƒ
i ka˝de zaanga˝owanie jest cenne.
Grupa KOD WAWER

REKL AMA

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.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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

503 065 403
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Bu∏hak we Wroc∏awskim Teatrze Wspó∏czesnym
Pierwsze wra˝enie
Po oko∏o pi´ciu godzinach podró˝y pe∏nej rozmów i zastanawiania si´, czy tegoroczne warsztaty b´dà równie udane jak poprzednie, dojechaliÊmy do Wroc∏awia. ZakwaterowaliÊmy si´
w bardzo przytulnym hotelu Piast znajdujàcym
si´ vis a vis Dworca G∏ównego. Zaraz potem
udaliÊmy si´ do Teatru Wspó∏czesnego, w którym mieliÊmy przyjemnoÊç obejrzeç sztuk´ pt.
„Fragment nieistniejàcego Êwiata”, która stawia
cz∏owiekowi pytania o rzeczy najwa˝niejsze. Po
tym spektaklu zrozumieliÊmy, ˝e tegoroczne
warsztaty b´dà wyjàtkowe!

scenografi´, u˝ywajàc tylko naszych cia∏. Po zaj´ciach ruchowych zrobiliÊmy przerw´, podczas
której poszliÊmy coÊ zjeÊç i przy okazji poznaç
nieco wroc∏awskie Stare Miasto. Po posi∏ku przyszed∏ czas na zaj´cia muzyczne. Mimo zm´cze-

Zaj´cia z aktorami
Nast´pnego dnia, z samego rana, udaliÊmy
si´ na pierwsze warsztaty z aktorami. Zacz´liÊmy
od zaj´ç g∏osowych, na których uczyliÊmy si´, jak
rozgrzaç, wzmocniç i kontrolowaç nasz g∏os.
Warsztaty by∏y prowadzone w bardzo pozytywny sposób, wi´c wszyscy wyszliÊmy z nich
uÊmiechni´ci i bardzo weseli. Nast´pne by∏y zaj´cia ruchowe. UczyliÊmy si´, jak dzia∏aç w grupie i reagowaç na „sygna∏”, który wysy∏a nam
inna osoba. Dzi´ki temu çwiczeniu nauczyliÊmy
si´, w jaki sposób jako grupa dzia∏aç jak jeden
organizm. Oprócz tego próbowaliÊmy stworzyç

nia, które dopad∏o nie tylko uczniów, ale i prowadzàcego, daliÊmy z siebie wszystko i zaj´cia
przebieg∏y w pozytywnym nastroju. UczyliÊmy
si´, jak dostosowaç si´ do rytmu i nabraç pewnoÊci siebie w czasie Êpiewania.
Podobne zaj´cia powtarza∏y si´ przez trzy kolejne dni, a my coraz lepiej radziliÊmy sobie z zadaniami, które stawiali przed nami prowadzàcy.

Ostatni dzieƒ
Ostatniego dnia stworzyliÊmy ponad osiemdziesi´cioosobowy chór sk∏adajàcy si´ z uczniów
i nauczycieli Bu∏haka i odÊpiewaliÊmy pewien
utwór. Opisywa∏ on ˝ycie w naszej szkole. Melodia zosta∏a u∏o˝ona przez pana,
z którym odbywa∏y si´ zaj´cia
muzyczne, natomiast s∏owa wymyÊlili uczniowie Bu∏haka. Po
próbie chóru udaliÊmy si´ na
spektakl pt. „Gwiazda”. Mimo ˝e
sztuka by∏a niewàtpliwie trudna
i trzeba by∏o si´ nad jej sensem
zastanowiç, to wi´kszoÊci przypad∏a do gustu. Ciekawostkà jest
to, ˝e oglàdaliÊmy jà w s∏uchawkach, które sprawia∏y, ˝e s∏yszeliÊmy jakby g∏os wewn´trzny postaci wyst´pujàcej na scenie. Po
spektaklu jeszcze raz wystàpiliÊmy jako chór.
Âwietnie bawiliÊmy si´, Êpiewajàc wymyÊlony
przez nas tekst, który mo˝e do arcydzie∏ nie nale˝y, ale pozwoli∏ nam poczuç, ˝e jesteÊmy jednoÊcià, którà spajajà wspólne prze˝ycia.
Jan Gorzeliƒski
uczeƒ Bu∏haka

Edukacja spo∏eczna w szkole Moraczewskich
Od dawna wiadomo, ˝e szko∏a jest nie tylko
miejscem zdobywania wiedzy, ale te˝ rozwijania
kompetencji spo∏ecznych. Niewàtpliwie sà to kluczowe umiej´tnoÊci w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka.
Warto je kszta∏towaç od najwczeÊniejszych lat.
Wychodzàc naprzeciw potrzebom naszych
dzieci, w tym roku szkolnym przystàpiliÊmy do realizacji programu Lekcje z klasà. Nasza szko∏a
– jako jedna z 1000 szkó∏ z ca∏ej Polski – otrzyma∏a od krakowskiej fundacji Uniwersytet Dzieci
gr´ Profesor Szkie∏ko i tropiciele. Jest to inspirujàca gra, która pomaga rozwijaç u uczniów kompetencje spo∏eczne zwiàzane z emocjami, relacjami, twórczym rozwiàzywaniem problemów. Dzi´-

ki nagraniom audio Profesor Szkie∏ko przenosi
uczniów w baÊniowy Êwiat tropicieli. Podczas
Lekcji z klasà dzieci uczà si´, jak pracowaç w zespole, twórczo myÊleç, nazywaç emocje, dobrze
komunikowaç si´ ze sobà, dzia∏aç na rzecz najbli˝szego otoczenia. Te umiej´tnoÊci sà niezb´dne do dobrego funkcjonowania w przysz∏oÊci.
Majàc na celu rozwijanie kompetencji spo∏ecznych w ró˝nych sytuacjach, tegoroczny bal
karnawa∏owy zatytu∏owany „Morskie opowieÊci” zorganizowaliÊmy w formie zabaw integracyjnych. Nasi uczniowie dumnie wkroczyli na
sal´ gimnastycznà, która – zgodnie z tegorocznym has∏em – swoim wyglàdem przypomina∏a
piaszczyste pla˝e nad
REKL AMA
polskim Ba∏tykiem.
W szkole zagoÊcili na
www.B-DENTAL.com.pl
dobre dzielni kapitanowie statków, morskie zwierzàtka, podwodne ksi´˝niczki
oraz inne bajkowe
dr n. med. Iwona Bzd´ga – lekarz stomatologii ogólnej
postacie – zarówno
z przesz∏oÊci, jak
dr n. med. Wojciech Bzd´ga
i z przysz∏oÊci. Dzieci
– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog
zosta∏y przywitane
przez wychowawczyStara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
nie przebrane za intrygujàce
piratki.
Oprócz plàsów na
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
parkiecie, p. Aleksanw dniu 7.04.2017 i 19.05.2017
dra Endzelm przygo-

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
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towa∏a mnóstwo aktywnoÊci anga˝ujàcych dzieci i wyzwalajàcych ich twórczy potencja∏. Ka˝de
z dzieci mia∏o szans´ mi∏o sp´dziç czas w gronie
swoich kole˝anek i kolegów.
Wierzymy, ˝e kompetencje spo∏eczne to klucz
do sukcesu nie tylko w szkole, ale i w ˝yciu. Stàd
staramy si´ w∏aÊciwie zrównowa˝yç czas pomi´dzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie lekcji a swobodnà zabawà podczas zaj´ç Êwietlicowych pozwalajàcà na wykazanie si´ w∏asnà inicjatywà oraz wolnym wyborem. Mi´dzy
odmierzaniem, przeliczaniem, eksperymentowaniem ka˝dy z naszych uczniów zawsze mo˝e
znaleêç chwile na spontaniczne zabawy czy po
prostu rozmowy z rówieÊnikami czy nauczycielami. O tym, ˝e to dzia∏a, codziennie rano mówià
mi twarze naszych dzieci. Zawsze uÊmiechni´te
i pe∏ne energii!
Edyta Antoniuk
Nr 189 / Marzec 2017

WESO¸A

AktualnoÊci z Klimatycznej
Za nami I pó∏rocze roku szkolnego 2016/17.
Z nieukrywanà satysfakcjà przekazujemy Paƒstwu informacj´, ˝e uczniowie Gimnazjum 119
w Warszawie znów znaleêli si´ poÊród najlepszych uczniów w Polsce. Âwiadczà o tym sukcesy odniesione m.in. w tegorocznych konkursach kuratoryjnych.
Tytu∏y laureatów konkursów kuratoryjnych,
a tym samym zagwarantowany wst´p do wybranej szko∏y Êredniej, zdobyli: Mateusz Wróblewski w dziedzinie matematyki i chemii, Szymon
Ryk w dziedzinie matematyki i Sandra Drass
z j´zyka niemieckiego. Ponadto finalistami Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego zostali Katarzyna Smolak i Krzysztof ¸ysiak.
Cieszymy si´ równie˝ z sukcesów naszych
sportowców. Na szczególne uznanie zas∏u˝yli
z pewnoÊcià zdobywcy II miejsca w Dru˝ynowych Mistrzostwach Mazowsza Szkó∏ Gimnazjalnych w Szachach Szybkich, czyli Zuzanna
¸aszczuk, Zuzanna Kordula, Przemys∏aw
Laszczak i Marcin Woênica.
Serdecznie gratulujemy zdobywcom I miejsc
w dzielnicy Warszawa-Weso∏a w:
■ indywidualnych biegach prze∏ajowych dziewczàt
■ indywidualnych biegach prze∏ajowych ch∏opców
■ sztafetowych biegach prze∏ajowych dziewczàt
■ sztafetowych biegach prze∏ajowych ch∏opców
■ pi∏ce no˝nej dziewczàt
■ pi∏ce no˝nej ch∏opców

■
■
■
■
■
■

pi∏ce koszykowej ch∏opców
pi∏ce r´cznej ch∏opców
tenisie sto∏owym dziewczàt
unihokeju dziewczàt
unihokeju ch∏opców
ringo.

Mamy te˝ sukcesy w Fina∏ach L Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y, sà nimi V miejsce
w pi∏ce r´cznej ch∏opców, VII miejsce w sztafetowych biegach prze∏ajowych ch∏opców
i IX miejsce w pi∏ce no˝nej dziewczàt.
M∏odzie˝ naszej szko∏y rozwija szereg zainteresowaƒ i z dumà pokazuje imponujàce umiej´tnoÊci. Podczas 25 fina∏u WOÂP oklaskiwaliÊmy
nie tylko wyst´py naszych goÊci, ale te˝ grupowe pokazy taƒca towarzyskiego w wykonaniu gimnazjalistów i koncert laureatów gim-

nazjalnego „Mam talent”. Tradycyjnie te˝ zajadaliÊmy si´ wypiekami serwowanymi w szkolnej
kawiarence w trakcie imprezy towarzyszàcej
ulicznej zbiórce pieni´dzy, podczas której Sztab
w Gimnazjum 119 w Warszawie zebra∏ rekordowà sum´ 63 071,63 z∏.
Podczas apelu podsumowujàcego I pó∏rocze
gromkie brawa dostali laureaci licznych szkolnych konkursów, ale te˝ uczniowie, którzy wyró˝nili si´ 100-procentowà frekwencjà. Jest to
21-osobowa ekipa, która nie tylko cieszy si´
wspania∏ym zdrowiem, ale przede wszystkim lubi przychodziç do szko∏y ☺.
W zwiàzku z planowanà reformà oÊwiaty intensywnej pracy wychowawczej i dydaktycznej
prowadzonej przez grono pedagogiczne w tym
roku towarzyszà dzia∏ania majàce na celu przystosowanie naszej placówki do potrzeb szko∏y podstawowej, która zostanie utworzona w obiekcie
przy ul. Klimatycznej w przysz∏ym roku szkolnym.
Wszystkich zainteresowanych planowanymi zmianami i organizacjà pracy w nowo
utworzonej szkole podstawowej przy ul. Klimatycznej 1 zapraszamy na spotkanie w dniu
7 marca o godzinie 19.00. Podczas tego spotkania kandydaci i ich rodzice nie tylko spotkajà si´
z dyrekcjà szko∏y i gronem pedagogicznym, ale
te˝ b´dà mogli zwiedziç budynek naszej placówki i uzyskaç odpowiedzi na nurtujàce ich pytania.
Dyrekcja i grono pedagogiczne
Gimnazjum 119 w Warszawie
fot. Leszek Laszczak
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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

23

WESO¸A

Zima w SP 174
W styczniu Êwi´towaliÊmy Dzieƒ Babci i Dziadka. Wszyscy uczniowie przygotowywali specjalne
upominki i laurki – by pokazaç, jak wyjàtkowe sà
to osoby. Dzieci z oddzia∏u przedszkolnego przygotowa∏y dla swoich bliskich przedstawienie. By∏a radoÊç i Êmiech, ale i ∏zy wzruszenia.
Nasi „zerówkowicze” zaprosili równie˝ seniorów z osiedla i dzielnicy na spotkanie, na którym
goÊcie mogli poczuç si´ docenieni – pe∏nià wa˝nà rol´ w naszym ˝yciu.
W lutym uczniowie przygotowywali si´ do ferii zimowych. DrugoklasiÊci przypominali sobie,
co robiç, ˝eby zimowy wypoczynek by∏ udany, ale
przede wszystkim bezpieczny. Dzieci spotka∏y si´

z policjantami, by razem z kapitanem
Wyderkà omawiaç bezpieczne zabawy zimowe. Uzupe∏nieniem tej wiedzy by∏o tak˝e spotkanie z ratownikiem medycznym. Mali ratownicy
mogli przypomnieç sobie informacje
zwiàzane z udzielaniem pomocy oraz
wzywaniem jej w trudnych sytuacjach. Oprócz teorii by∏o du˝o praktyki. Dzieci wykaza∏y si´ du˝à wiedzà
i umiej´tnoÊciami.
Ânieg i mróz sprzyja∏ lekcjom wychowania fizycznego na Êwie˝ym powietrzu oraz wyjÊciom na lodowisko.
Po intensywnej nauce uczniowie doczekali si´
zimowych ferii. Sp´dzali je w ró˝ny sposób –
przede wszystkim odpoczywajàc. W naszej szko-

le jak co roku ch´tni mogli skorzystaç z atrakcji
sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych w ramach akcji „Zima w mieÊcie”.
Marzena Delak

Uczniowie SP 353 w „Dzieƒ Dobry TVN”
Od poczàtku istnienia naszej szko∏y przeszkolonych w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratowaç” (promujàcego wiedz´ z zakresu pierwszej pomocy
wÊród dzieci) zosta∏o ju˝ ponad pó∏ tysiàca
uczniów. W tym roku zaj´ciami zostanie obj´tych kolejnych 140 drugoklasistów. Dzieci
bardzo ch´tnie biorà udzia∏ w programie, bo
zdajà sobie spraw´, ˝e uzyskana przez nich
wiedza mo˝e uratowaç komuÊ ˝ycie. Od ponad 5 lat systematycznie przekazujemy sprawozdania z przeprowadzonych zaj´ç do koordynatorów programu, a uczniowie sà nagradzani wpisem na Êwiadectwie w miejscu
szczególnych osiàgni´ç i hologramem z serduszkiem Fundacji.
Aktywny udzia∏ w programie sprawia, ˝e dostajemy zaproszenia na ró˝ne akcje, organizowane przez Fundacj´, promujàce pierwszà pomoc.
W tym roku byliÊmy ju˝ w studiu telewizyjnym
i specjalnej strefie Volkswagena podczas XXV Fina∏u WOÂP. Natomiast 24 stycznia piàtka ma∏ych
ratowników z naszej szko∏y: Zuzia Broda, Amelka

Dziubak, Marysia Bieƒkowska, Roksana Bieniek
i Przemek Sienkiewicz, zaprezentowa∏a swoje
umiej´tnoÊci w programie „Dzieƒ Dobry TVN”.
Ten dzieƒ rozpoczà∏ si´ wyjàtkowo wczeÊnie,
bo uczniowie ju˝ o 7.15 musieli stawiç si´ w siedzibie DD TVN. Rozpocz´∏o si´ od prób, ustawieƒ planu i kamer. Nasze dzieci z niecierpliwoÊcià czeka∏y na start programu. Chwil´ po godziREKL AMA

Nabory zaczynamy od marca
wt-czw, godz. 17:00-18:00 – rocznik 2012–2011
wt-czw, godz. 18:00-19:00 – rocznik 2010–2009
pon-śr, godz. 17:00-18:15 – rocznik 2010–2009
pon-śr-pt, godz. 18:15-19:30 – rocznik 2008–2006
pon-śr-pt, godz. 18:15-19:30 – rocznik 2005–2003
pon-śr-pt, 19:30-21:00 – judo dla dorosłych pow. 15 lat

ZAPRASZAMY CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNKI!
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nie 8.00 w kawiarence,
gdzie przygotowane zosta∏o nasze stanowisko,
pojawili si´ prowadzàcy:
Dorota Wellman i Marcin
Prokop. Pan Marcin bardzo
szybko nawiàza∏ kontakt
z naszymi ma∏ymi ratownikami, ˝artami roz∏adowa∏
napi´cie, które towarzyszy∏o naszym uczniom,
i ca∏y pokaz przebieg∏ bez
zak∏óceƒ. Prowadzàcy zaprosili ch´tnych widzów
do studia, gdzie nasi mali
instruktorzy uczyli wszystkich przyby∏ych pierwszej
pomocy. W kawiarence
pojawili si´ tak˝e uczniowie z pobliskich szkó∏,
którzy chcieli przypomnieç sobie wiedz´, którà
zdobyli kilka lat wczeÊniej (Program edukacyjny
RUR jest adresowany do uczniów klas I–III szko∏y podstawowej). W przerwie pomi´dzy „wejÊciami na ˝ywo” dzieciaki mia∏y te˝ okazj´ stanàç za okiem prawdziwej telewizyjnej kamery.
Instruktorzy WOÂP i prowadzàcy bardzo chwalili profesjonalizm i merytoryczne przygotowanie naszych uczniów, a cztery godziny na planie min´∏y
w oka mgnieniu. Do szko∏y
wróciliÊmy „Orkiestrowym”
samochodem, co by∏o dla
dzieciaków
dodatkowà
atrakcjà.
Ka˝dego, kto ma ochot´
sprawdziç, czy udzielanie
pierwszej pomocy jest
„dziecinnie proste”, zapraszamy na spotkanie z naszymi ma∏ymi ratownikami
podczas Pikniku Rodzinnego 2017, który planowany
jest na 10 czerwca 2017 r.
Anna Siemiƒska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP 353
Nr 189 / Marzec 2017
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Innowacje przestrzenne i nie tylko
w Zespole Szkó∏ nr 94 w Warszawie
Rok szkolny 2016/2017 rozpocz´liÊmy pracà
w systemie 1-zmianowym, co spotka∏o si´ z bardzo przychylnym przyj´ciem wszystkich uczestników procesu edukacji. W drugim semestrze, po
konsultacjach z Radà Rodziców, w edukacji
wczesnoszkolnej wprowadzony zosta∏ system
bezdzwonkowy. Efektywnej nauce niewàtpliwie
sprzyjajà przerwy sygnalizowane niekoniecznie
przez dzwonek szkolny, a przez tempo pracy i zaanga˝owanie najm∏odszych. Kameralne przerwy
to czas bezpiecznego odpoczynku oraz chwile
radosnej zabawy.
Przerwy inaczej zafunkcjonowa∏y tak˝e wÊród
starszych uczniów Zespo∏u Szkó∏ nr 94. Wdro˝ony zosta∏ nowy plan sp´dzania czasu wolnego
podczas przerw szkolnych, bez mo˝liwoÊci korzystania z telefonów komórkowych. Uczniowie
b´dà mieli okazj´ na nowo odkrywaç siebie, rozmawiaç i bawiç si´ z rówieÊnikami.

Z ca∏à pewnoÊcià sprzyjaç wspólnym zabawom b´dà zakupione przez Rad´ Rodziców Zespo∏u Szkó∏ nr 94 cztery sto∏y do pi∏karzyków oraz
stó∏ do cymbergaja. Taka forma gry i zabawy zapewni du˝o przyjemnej i emocjonujàcej rozrywki
uczniom oraz z pewnoÊcià umili wolny czas.
Stref´ edukacji wczesnoszkolnej wzbogacono
o nowy sprz´t. Najm∏odsi wychowankowie zostali obdarowani przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a
Miasta Sto∏ecznego Warszawy dwoma sto∏ami
do gry w tenisa sto∏owego, dzi´ki czemu mogà
aktywnie i pasjonujàco sp´dzaç wolne chwile.
Drugie pó∏rocze rozpocz´∏o si´ tak˝e nowà
aran˝acjà przestrzeni. Uczniów Zespo∏u Szkó∏ nr
94 przywita∏a nowa portiernia, której remont odby∏ si´ w trackie ferii. W trosce o bezpieczeƒstwo
uczniów przebudowany zosta∏ przedsionek szko∏y, zaÊ szatnia uczniów klas IV–VI Szko∏y Podstawowej oraz uczniów Gimnazjum zyska∏a nowe

Spotkania Mi´dzypokoleniowe:
malarstwo polskie XIX wieku
Dnia 17 stycznia 2017 roku o godzinie jedenastej klasy II A i C z Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich w Warszawie wraz z Seniorami
i swoimi wychowawczyniami zebra∏y si´ przed
szko∏à, oczekujàc na rozpocz´cie wycieczki do
Muzeum Narodowego.
Nast´pnie podjecha∏ po nas autokar, którym
pojechaliÊmy pod muzeum. Transport zajà∏ oko∏o pó∏ godziny. Na miejscu czeka∏ ju˝ nasz przewodnik, który wprowadzi∏ nas w tematyk´ malarstwa polskiego XIX wieku.
Zwiedzanie wystawy rozpocz´liÊmy od obrazów
i biografii Stanis∏awa Wyspiaƒskiego. DowiedzieliÊmy si´, ˝e ów krakowski twórca tworzy∏ g∏ównie
portrety, autoportrety, projekty witra˝y oraz widoki
swojego rodzinnego miasta. Malowa∏ zaÊ pastela-

mi, w´glem lub o∏ówkiem. Do jego najpopularniejszych malarskich dzie∏, które poznaliÊmy, nale˝à:
„Dziewczynka gaszàca Êwiec´”, „Autoportret”,
„Macierzyƒstwo”, „Chocho∏y” oraz „G∏ówka Helenki”. Us∏yszeliÊmy równie˝ o wartoÊciach patriotycznych, które autor wprowadza∏ do swoich dzie∏.
Nast´pnie zapoznaliÊmy si´ z twórczoÊcià Jacka Malczewskiego i Józefa Mehoffera. PodziwialiÊmy takie obrazy jak: „Hamlet Polski – Portret
Aleksandra Wielopolskiego”, „Âmierç”, „Thanatos”, czy te˝ „Dziwny ogród” oraz „Portret rzeêbiarza Konstantego Laszczki”.
Póêniej zapoznaliÊmy si´ z twórczoÊcià Witolda Wojtkiewicza. Polskiego rysownika, grafika
i przedstawiciela symbolizmu oraz wczesnego
ekspresjonizmu okresu M∏odej Polski. Do jego

przeszkolone drzwi. Nowa organizacja przestrzeni ma byç te˝ du˝ym u∏atwieniem dla rodziców dzieci korzystajàcych ze szkolnej Êwietlicy
oraz uczniów zerówek. Zamontowany zosta∏ bowiem system kontroli dost´pu, dzi´ki czemu do
szko∏y wejÊç b´dà mogli wy∏àcznie opiekunowie
odbierajàcy dzieci, posiadajàcy specjalne karty
wejÊcia. Odmienione wejÊcie do szko∏y u∏atwi
równie˝ najm∏odszym wychowankom nauk´ samodzielnoÊci, gdy˝ do szatni edukacji wczesnoszkolnej dzieci udadzà si´ pod opiekà nauczyciela dy˝urujàcego.
Nowym pomys∏em, we wspó∏pracy z Radà Rodziców, jest zmiana wystroju przestrzeni szkolnej,
majàca na celu edukacyjne uatrakcyjnienie korytarzy szkolnych. Na Êcianach zawisnà tablice j´zykowe, wzory matematyczne oraz inne pomoce
edukacyjne. Znajdà si´ one równie˝ na szkolnych
schodach. Uczniowie podczas przerw, poprzez
zabaw´, b´dà mogli utrwalaç wiedz´. Tablice zostanà zakupione z cz´Êci Êrodków zebranych
przez Rad´ Rodziców podczas wyprzeda˝y gara˝owej, która odby∏a si´ 5 marca w naszej szkole.
Zespó∏ Szkó∏ nr 94

najs∏awniejszych dzie∏, które obejrzeliÊmy, nale˝à: „Autoportret” i „Orka”.
Ostatnià artystkà, o której us∏yszeliÊmy, by∏a
Olga Boznaƒska, polska malarka, portrecistka,
przedstawicielka modernizmu oraz najwybitniejsza twórczyni okresu M∏odej Polski. SpoÊród jej
dzie∏ dane nam by∏o zobaczyç: „Autoportret”,
„W oran˝erii” czy te˝ „Portret ch∏opca w gimnazjalnym mundurku”.
Pod koniec wystawy otrzymaliÊmy kartki z zadaniami sprawdzajàcymi naszà wiedz´ na temat
ostatnio poznanych malarzy i ich dzie∏. Po ich
rozwiàzaniu zeszliÊmy do szatni i wróciliÊmy autokarem pod szko∏´. By∏o to oko∏o godziny czternastej. Nast´pnie wszyscy rozeszliÊmy si´ do
swoich domów.
Bardzo podoba∏a mi si´ ta wycieczka, uwa˝am, i˝ by∏a bardzo ciekawa i w znaczàcy sposób
zwi´kszy∏a nasz zakres wiedzy z historii sztuki
i malarstwa polskiego.
Aleksander Beczek
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wielospecjalistyczny

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

GABINET DENTYSTYCZNY

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

dr Maria Dawyniak

Lekarz chorób wewn´trznych

Stomatolog Ogólny

Specjalista medycyny rodzinnej

dr n. med. Maciej Nowak

Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

&

Periodontolog

tel.

662 822 340

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968
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WieÊci z SP 173

i na wodzie. Mog∏y równie˝ zapoznaç si´ ze specjalistycznym sprz´tem wykorzystywanym w ratownictwie wodnym oraz zrobiç sobie pamiàtkowe zdj´cie na ∏ódce.

O tym, ˝e Êmiech to zdrowie, wie ka˝dy, dlatego dzieci z klasy 0 postanowi∏y podarowaç
uÊmiech tym, którzy potrzebujà go najbardziej
– chorym dzieciom. Wykona∏y „minionkowe” zak∏adki do ksià˝ek, których s∏uchanie umila dzieciom czas sp´dzany w szpitalu. Poprzez Fundacj´
Serce Dziecka zak∏adki trafi∏y do dzieci przebywajàcych w Centrum Zdrowia Dziecka.
Rodzice uczniów bardzo ch´tnie w∏àczajà si´
w ˝ycie szko∏y. Przychodzà do szko∏y poczytaç
ciekawà ksià˝eczk´, prezentujà swoje zawody
i pasje, np. stra˝ak, lekarz, fizyk, weterynarz.
Uczniowie pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego uczestniczyli w warsztatach „Bezpiecz-

na woda” organizowanych przez firm´ Sztorm
Grupa. W czasie spotkaƒ dzieci pozna∏y zasady
bezpiecznego zachowania nad wodà, w wodzie

„Elita czyta” w Przedszkolu nr 262
„Czytanie ksià˝ek to najpi´kniejsza zabawa,
jakà sobie ludzkoÊç wymyÊli∏a”.
Wis∏awa Szymborska
Przedszkole nr 262 od wielu lat bierze udzia∏
w akcji „Ca∏a Polska czyta dzieciom” i co za tym
idzie, anga˝uje rodziny w czytanie ksià˝ek
w przedszkolu. Rodzice i bliscy naszych pociech
aktywnie uczestniczà w promowaniu czytelnictwa. W ka˝dà Êrod´ po po∏udniu przedszkolaki
majà mo˝liwoÊç wys∏uchania bajki czytanej
przez kogoÊ bliskiego. Rodzina bowiem odgrywa najwa˝niejszà rol´ w kszta∏towaniu u dzieci
nawyku czytania. Pierwszy kontakt dziecka
z ksià˝kà ma miejsce w∏aÊnie w domu rodzinnym. Edukacja w przedszkolu to kolejny etap,
w którym mo˝emy utrwalaç u ma∏ych czytelników zami∏owanie do ksià˝ek. Wyrobienie nawyku czytania ksià˝ek i sprawienie, aby ksià˝ki by-

∏y dla dziecka wa˝ne
i kojarzy∏y si´ z rzeczà przyjemnà, mo˝e
si´ udaç tylko dzi´ki
zgodnej wspó∏pracy
obu
podmiotów.
Ksià˝ka jest jednym
z najwa˝niejszych
Êrodków w dziedzinie przekazywania
wiedzy.
Czytanie
rozwija sfer´ poznawczo-intelektualnà, wzbogaca wartoÊci moralno-spo∏eczne,
rozwija
pami´ç i wyobraêni´, zapewnia zdrowy rozwój
emocjonalny dziecka oraz zapobiega uzale˝nieniu od telewizji i komputerów.
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W ramach programu eTwinning
nawiàzaliÊmy wspó∏prac´ ze szko∏à
na Litwie i wspólnie realizujemy ciekawe projekty edukacyjne. eTwinning to realizowany od 2005 roku
program umo˝liwiajàcy wspó∏prac´
placówek oÊwiatowych w Europie.
Skupia spo∏ecznoÊç liczàcà 300 tys.
nauczycieli z 13 tys. szkó∏, którzy
∏àcznie zrealizowali ponad 38 tys.
ró˝norodnych projektów edukacyjnych.
Bernadetta Gierczycka

W roku szkolnym 2016/2017 rozpocz´liÊmy
akcj´ „Elita czyta”, w ramach której raz w miesiàcu zapraszamy znane osobistoÊci do czytania

ksià˝ek dzieciom. G∏ównym celem akcji jest rozbudzanie i podtrzymywanie zainteresowania
czytelniczego naszych pociech poprzez codzienne g∏oÊne czytanie.
We wrzeÊniu akcj´ rozpocz´∏a pani dyrektor
Joanna Konowrocka, która swoim czytaniem
uatrakcyjni∏a Ogólnopolski Dzieƒ Przedszkolaka.
W listopadzie obchodziliÊmy Ogólnopolski Dzieƒ
Seniora, zaproszenie pow´drowa∏o wi´c do by∏ej
dyrektor przedszkola Pani Heleny Dobrzaƒskiej,
która zaszczyci∏a nas swojà obecnoÊcià i przeczyta∏a dzieciom wybranà przez siebie bajk´.
W grudniu przyjà∏ nasze zaproszenie Pan Marian
Mahor – Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy. Styczeƒ to miesiàc, w którym
swoje Êwi´to obchodzà babcie i dziadkowie, dlatego postanowiliÊmy zaprosiç dziadka dwójki naszych przedszkolaków Pana Edwarda Zdzieborskiego, który pe∏ni∏ wa˝ne funkcje urz´dowe
w naszej dzielnicy (burmistrz Weso∏ej w latach
1990–1994) i nie tylko (wiceprezydent Otwocka,
zast´pca prezydenta m. S∏upska).
Cieszymy si´, ˝e nasi goÊcie ch´tnie przyjmujà zaproszenia i przyczyniajà si´ do tego, aby nasi wychowankowie wyroÊli na màdrych, dobrych
i oczytanych ludzi. DZI¢KUJEMY ☺.
Aneta Zabrodzka
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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).

506 173 607

Tel. 503-759-762

WYCINANIE DRZEW
PODCINANIE GAŁĘZI

USŁUGI OGRODOWE

WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE

kaƒ i lokali us∏ugowych. Glazura, sk∏adanie
mebli, instalacje. Solidnie i pewnie.
fhu-metamorfoza.pl, tel. 792-966-196.

tel. 513 148 238

szawie, ul. Bursztynowa 2 zatrudni, osoby
do pracy w Dziale Higieny Szpitalnej.
Sprzàtanie pomieszczeƒ szpitalnych, ciàgów komunikacyjnych i holi. Oferujemy:
umowa o prac´, pe∏ny etat, praca zmianowa, ZFÂS. Tel. 22 47-35-346 lub 208, adres e-mail kadry@mssw.pl

Poddasze po∏o˝one jest przy ulicy GoÊciniec 45, nadaje si´ do przerobienia na biuro, cichà pracowni´ lub ma∏e mieszkanie.
Kontakt telefoniczny 667 500 996.
◗ Ubezpieczenia majàtkowe, samochodowe, na ˝ycie i wszelkie inne! Zadzwoƒ
501 811 240.
◗ ROSYJSKI – w Starej Mi∏osnej, nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Sankt
Petersburgu. 784-332-759.
◗ Zatrudni´ pracownika do prac porzàdkowo-ogrodniczych 503 065 403.
◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiadczony nauczyciel. Kontakt: 606 898 895.
◗ Udziel´ lekcji indywidualnych/korepetycji
z J. HISZPA¡SKIEGO dzieciom, m∏odzie˝y
lub osobom doros∏ym na terenie Starej
Mi∏osny. Cena: 50 z∏/godzina. Tel.:
781 047 691.
◗ Wynajm´ mieszkanie trzy pokoje z aneksem kuchennym 58 m kw. z miejscem
w gara˝u w Starej Mi∏osnej. 601 895 778.
◗ Wynajm´ ma∏e mieszkanie w Starej Mi∏oÊnie na parterze, umeblowane, z miejscem parkingowym. Tel. 601-34-56-46.
◗ Wycinka drzew alpinistycznie. tel. 791363-839.
◗ Nauczycielka angielskiego udzieli korepetycji. 40 z∏. Tel. 733 250 300.

KOREPETYCJE MATEMATYKA

DRZEWA TRAWNIKI

od szko∏y podstawowej do matury,
100% zdanych matur, poprawa ocen,
DOJAZD DO UCZNIA. Cena 45 z∏/h.

• CI¢CIE, WYCINANIE • ZAK¸ADANIE
• USŁUGI R¢BAKIEM • PIEL¢GNACJA

Tel. 508 860 981.

790 55 47 46

dla uczniów i doros∏ych, 16 lat doÊwiadczenia. tel. 694 210 279.
◗ Elektryk TANIO z uprawnieniami – tel.

511 455 126.
◗ MATEMATYKA – gimnazjum, liceum,

matury – zaprasza doÊwiadczony matematyk. Tel. 502.440.321.
◗ Mi´dzyleski Szpital Specjalistyczny w War-

314

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

arekgu@interia.pl czynne 8.00–16.00

www.dogadajciesie.pl

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

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

245

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

29

196

M O N TA ˚ :

GARA˚

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

■
■

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

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

KOLEKCJONER KUPI
stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

TEL: 502-011-257

127

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD PO ZIMIE
503 065 403

222

291

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

309

85

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

ARKADIUSZ GUTASZEWSKI

ul. Pi´kna 46, 05-462 Majdan

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

DRZEWA, KRZEWY
WYCINAMY, PODCINAMY,
KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO

PRACE OGRODNICZE, WYWÓZ ZIELENI

Naprawa Elektroniki Pojazdowej

14
8

◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej

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

25
6

ZAKRES ROZSZERZONY. STARA MI¸OSNA.
tel. 514 37 14 95.

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

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

Tel. 660 473 628

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

Z¸OTA RÑCZKA
503 150 991

22
1

◗ MATEMATYKA, OGÓLNIAK, RÓWNIE˚

160

214

◗ Sprzedam poddasze o powierzchni 29 m2.

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 7734 087.

– TANIO I SOLIDNIE –

1 MIESIÑC GRATIS!

◗ Z∏ota ràczka, remonty i wykoƒczenia miesz-

◗ J¢ZYK POLSKI, korepetycje na ka˝dym

HYDRAULIK

Ksi´gi Przychodów i Rozchodów
Ewidencje VAT, Rozliczenia ZUS

295

OG¸OSZENIA DROBNE

Tel. 601 262 086.

251

MALOWANIE I G¸ADZIE

„HORTUS”
tel. 691 260 269

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

www.hortus.waw.pl

tel. 503-759-763

US¸UGI OGRODNICZE

3

REKL AMA

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

tel. 694-747-213
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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AUTO BARTOSZ
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)

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

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

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

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

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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W Miłosna Dental Clinic zapewniamy naszym Pacjentom
innowacyjne metody leczenia zgodne ze światowymi
standardami oraz najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny.
Implantologia i Protetyka Stomatologia dziecięca
Chirurgia stomatologiczna Pantomogram
Ortodoncja Leczenie kanałowe pod mikroskopem
Bezpłatne przeglądy kamerą wewnątrzustną
Protetyka 3D bez wycisków - CEREC CAD/CAM

ul. Staszica 21a, 05-071 Sulejówek
tel.: 22 787 50 62, kom.: 783 606 806
www.milosnadentalclinic.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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

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

Stan deweloperski,
inwestycja zakończona,
gotowe do użytkowania.

A
J
Z
A
K
O

Pomoc architekta wnętrz
przy koncepcji urządzenia
mieszkania GRATIS!

Wi´cej informacji: tel. 601-31-48-22
e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
www.ulicamotylkowa.pl
Ciche, kameralne osiedle. Dobra lokalizacja: Warszawa-Mi´dzylesie
Nr 189 / Marzec 2017

