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Drodzy Sàsiedzi,
z okazji zbli˝ajàcych si´
Âwiàt Wielkanocnych ˝yczymy Wam
radoÊci w sercu i wiary w sens ˝ycia.
Niech okres wielkanocny utrzyma
nasze marzenia w mocy.
I aby nie zabrak∏o nam wzajemnej,
sàsiedzkiej ˝yczliwoÊci.
Redakcja WiadomoÊci Sàsiedzkich

Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Wielkanocy ˝yczymy
Paƒstwu radosnego ich prze˝ywania w gronie rodziny
i przyjació∏, rozkwitu najpi´kniejszych uczuç i myÊli
oraz spe∏nienia Waszych nadziei i oczekiwaƒ.
w imieniu
Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a
Burmistrz
Edward K∏os

w imieniu
Rady Dzielnicy Weso∏a
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

Powrót k∏adki nad P∏owieckà
Drogi pieszych w rejonie wa˝nego
punktu przesiadkowego u wlotu ul.
Trakt Lubelski w ulic´ P∏owieckà na
przestrzeni lat wytyczane by∏y ró˝nie.
WczeÊniej istnia∏y tu dwie k∏adki dla
pieszych nad P∏owieckà – jedna mi´dzy
Traktem Lubelskim a przystankami autobusów 525 i 125, druga na wysokoÊci
przystanku Edisona. Nast´pnie obie
znikn´∏y. „Tymczasowo” uruchomiono
przejÊcie naziemne, co z∏oÊci∏o wszystkich zmotoryzowanych, bo zainstalowanie tutaj Êwiate∏ wstrzymujàcych ruch
zwi´ksza∏o i tak ju˝ du˝e korki na trasie
prowadzàcej z Centrum do naszej dzielnicy. Âwiat∏a mia∏y zniknàç wraz z odbudowaniem jednej
z k∏adek, ale tak si´ nie sta∏o. W dodatku odbudowano k∏adk´ przy Edisona, nie przy Trakcie, mimo
i˝ ka˝dy kto tu bywa, doskonale wie, ˝e w drugiej

z wymienionych lokalizacji jest ona bardzo potrzebna, a w tej pierwszej – praktycznie zb´dna.
Po paru latach trwania tego ma∏o logicznego
uk∏adu doczekamy si´ odbudowania drugiej k∏adki i zlikwidowania przejÊcia naziemnego.

Na poczàtku marca zosta∏ rozstrzygni´ty przetarg na budow´ k∏adki dla pieszych nad ul. P∏owieckà przy Trakcie Lubelskim. Najkorzystniejszà ofert´, w ocenie Zarzàdu
Miejskich Inwestycji Drogowych, z∏o˝y∏o
Warszawskie Przedsi´biorstwo Mostowe
„Mosty”. Koszt inwestycji ma wynieÊç
3,7 mln z∏otych, a okres r´kojmi okreÊlono na 96 miesi´cy. Wykonawca wybuduje k∏adk´ w ciàgu 12 miesi´cy od dnia
podpisania umowy.
K∏adka b´dzie mia∏a konstrukcj´ jednoprz´s∏owà i zostanie wyposa˝ona
w windy dla osób niepe∏nosprawnych.
Chocia˝ likwidacja przejÊcia naziemnego ma wielu przeciwników, którzy wskazujà na cz´ste awarie wind jako rzecz
uniemo˝liwiajàcà przedostanie si´ osobom niepe∏nosprawnym na drugà stron´ ulicy, dla mieszkaƒców Weso∏ej to bezdyskusyjnie dobra wiadomoÊç.
Korki zmniejszà si´ na pewno.
Redakcja

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"
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SPOŁECZNOÂå SMART ZAPRASZA UCZNIÓW STARSZYCH
ZAPISY DO AUTORSKICH DWUJ¢ZYCZNYCH KLAS 5 I 6
(klasy 7–8 w kolejnych latach)

DLA KANDYDATÓW PROPONUJEMY:
G

wakacyjny j´zykowy kurs przygotowawczo-wyrównawczy w sierpniu

G

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

G
G

G
G
G

G

G
G
G

G

G

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

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
W PRZEDSZKOLU I KLASACH 1–3
WWW.SMARTSCHOOL .EDU.PL

ZAPRASZAMY!

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

W YJÑT KO W Y WAK AC YJ NY

EDUCAMP
w dniach 21–31 sierpnia

Z J¢ Z. AN GI EL SK IM

dla dzieci w wieku 9–13 lat

w formie półkolonii
w Dwuj´zycznej Szkole Podsta
wowej
Smart School w Zakr´cie
G
G
G
G
G
G
G

dwa tygodnie intensywnej immersji j´zykowej
z native speakerem i lektorem j´zyka,
atrakcje sportowe i turystyczne,
codzienna opieka 8.30–16.00,
tylko 15-osobowa grupa,
iloÊç j´zyka porównywalna z wyjazdem
za granic´,
przyst´pna cena – tylko 990 pln
(w cenie obiady, wycieczki, materiały)
atrakcyjny program z wiedzy o kulturze
krajów anglosaskich (tydzieƒ brytyjski
i tydzieƒ amerykaƒski)

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ZAPISY I INFORMACJE: 666 840 64
0
(DECYDUJE KOLEJNOÂå ZGŁOSZE¡)
ul. Trakt Brzeski 75D, 05-077 Zakr´t
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∏aniu specjalnej komisji, która
mia∏aby monitorowaç proces wydawania decyzji Êrodowiskowej
dla WOW oraz inspirowaç dzia∏ania Rady i Zarzàdu Dzielnicy w tej sprawie. Przewodniczàcà tej
komisji zosta∏a radna Lidia Cybulska-Przes∏aw,
zaÊ wiceprzewodniczàcà Ma∏gorzata Zaremba.
W kolejnych punktach sesji mieliÊmy spotkania z przedstawicielami MPWiK w sprawie planowanych na naszym terenie inwestycji wodociàgowych i kanalizacyjnych. By∏o mnóstwo
szczegó∏owych pytaƒ dotyczàcych poszczególnych zadaƒ inwestycyjnych. Natomiast najwa˝niejszà dla ca∏ej Weso∏ej informacjà bez wàtpienia jest ta o bardzo zaawansowanej budowie
dwóch magistral, majàcych po∏àczyç naszà lokalnà sieç wodociàgowà z siecià ogólnomiejskà.
Jednym z elementów tej inwestycji ma byç kolejna modernizacja SUW-u Stara Mi∏osna, tak by
by∏ dostosowany do podwy˝szonego ciÊnienia
wody z sieci miejskiej. Troch´ niepokoi mnie, na
ile nasze wodociàgi, szczególnie te starsze odcinki, b´dà do tego przygotowane, mam nadziej´, ˝e MPWiK ma na to jakieÊ plany.
Kolejne spotkanie odby∏o si´ z przedstawicielami ZDM. By∏a mowa o sygnalizacji Êwietlnej
na skrzy˝owaniu ul. Jana Paw∏a II i Cieplarnianej
oraz na ul. Wspólnej, remoncie kana∏u Rembertowskiego (majàcym odwodniç rejon Zielonej-Grzybowej), planowanej budowie Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝ ul. Niemcewicza oraz mo˝liwoÊci
jej przed∏u˝enia wzd∏u˝ ul. Korkowej do Marysina Wawerskiego. DowiedzieliÊmy si´ tak˝e, ˝e
szumnie zapowiadany program budowy Êcie˝ek
rowerowych, który zak∏ada∏ m.in. Êcie˝k´ wzd∏u˝
ul. P∏owieckiej, Bronis∏awa Czecha i Traktu Brzeskiego, zosta∏ powa˝nie okrojony. Niestety,
budowa tej najbardziej interesujàcej nas Êcie˝ki
zosta∏a wstrzymana do czasu kompleksowej
przebudowy Traktu Brzeskiego, czyli do bli˝ej
nieokreÊlonej przysz∏oÊci...
Nast´pnymi goÊçmi na sesji Rady byli przedstawiciele Stra˝y Miejskiej i Policji. Przedstawili
raporty o stanie bezpieczeƒstwa na terenie naszej dzielnicy. Jak si´ mo˝na domyÊliç, wi´kszoÊç
pytaƒ do Stra˝y Miejskiej dotyczy∏a zanieczyszczeƒ powietrza. Z raportu policji za to mogliÊmy
si´ dowiedzieç, ˝e nadal jesteÊmy jednà z najbezpieczniejszych dzielnic Warszawy.
Nast´pnie radni zaj´li si´ informacjà Zarzàdu
Dzielnicy nt. skali wycinki drzew na terenie Weso∏ej po nowelizacji ustawy o ochronie Êrodowiska. Wywo∏a∏o to kolejnà goràcà dyskusj´. Czasem groteskowà i bezmyÊlnà, czasem Êmiesznà,
choç najcz´Êciej smutnà, której osobiÊcie nawet
nie b´d´ próbowa∏ relacjonowaç. Ostatecznie,
mimo zdecydowanego sprzeciwu radnych PiS,
rada przyj´∏a stanowisko w tej sprawie:

Z prac Rady Dzielnicy
W marcu Rada Dzielnicy
obradowa∏a dwukrotnie.
Najpierw na króciutkiej sesji nadzwyczajnej w dniu
13 marca Rada pozytywnie zaopiniowa∏a sprawozdanie z wykonania bud˝etu za rok 2016 oraz tak˝e
pozytywnie zaopiniowa∏a
drobna korekt´ tegorocznego bud˝etu. Zmiany
dotyczy∏y wysokoÊci dotacji dla niepublicznych
placówek oÊwiatowych, a wynika∏y ze zmiany
liczby ucz´szczajàcych tam uczniów.
Kolejna sesja, w dniu 16 marca, ju˝ do krótkich ani mi∏ych nie nale˝a∏a, choç nic nie zapowiada∏o takiego jej przebiegu.
Po raz pierwszy gwa∏towna dyskusja wybuch∏a przy informacji o pracach nad przebiegiem
WOW przez Weso∏à. Poniewa˝ nie by∏o ˝adnych
nowych informacji, wydawa∏o si´ ˝e punkt ten
przejdzie bez wi´kszego echa. Jednak niespodziewanie wywo∏a∏ on ostry atak cz´Êci radnych
PiS i oskar˝enia, ˝e to z winy Zarzàdu i PO WOW
przejdzie przez Weso∏à. Ju˝ abstrahujàc od przes∏anek historycznych (wszak to za poprzednich
rzàdów PiS minister z tego ugrupowania p. Gra˝yna G´sicka wyda∏a pierwszà decyzj´ Êrodowiskowà lokujàcà WOW na terenie Weso∏ej), za
ka˝dym razem w sprawie WOW z ust naszych
radnych by∏o mo˝na us∏yszeç, ˝e dzi´ki nim ˝adnego WOW w Weso∏ej nie b´dzie. Z takim has∏em szli do wyborów (zarówno samorzàdowych, jak i parlamentarnych), z takim budowali
swojà lokalnà pozycj´. Taka nag∏a zmiana stanowiska mi osobiÊcie (czemu da∏em te˝ wyraz
w dyskusji) da∏a sporo do myÊlenia. Czy˝by decyzje ju˝ zapad∏y, a nie zosta∏y jeszcze og∏oszone, ˝eby daç czas na znalezienie winnych niewywiàzania si´ ze swoich obietnic?
Reprezentuj´ osiedle Stara Mi∏osna, dla którego budowa WOW nie jest ˝adnym nieszcz´Êciem,
a wr´cz przeciwnie, b´dzie oczekiwanym z niecierpliwoÊcià wybawieniem. Ka˝dy kto ko∏o 8.00
rano lub ko∏o 17.00 przebija si´ w rzece samochodów p∏ynàcej ul. Jana Paw∏a II, nie mówiàc
ju˝ o staniu w korkach na Trakcie Brzeskim, powinien doskonale to rozumieç. Dlatego móg∏bym
wzruszyç ramionami i powiedzieç „nie moja sprawa”. Ale jako radny dzielnicy, z ˝alem patrz´ na
to, ˝e z powodu czczych obietnic zosta∏y zablokowane dzia∏ania, które byç mo˝e spowodowa∏yby,
˝e WOW zosta∏oby zbudowane w wariancie
mniej ucià˝liwym dla centralnej cz´Êci Weso∏ej.
Ostatecznie po doÊç zaci´tej, za to ma∏o konstruktywnej dyskusji Rada zdecydowa∏a o powo-

STANOWISKO RADY DZIELNICY WESO¸A
W sprawie masowej wycinki drzew
na terenie Dzielnicy
W zwiàzku z grudniowà nowelizacjà ustawy
o ochronie Êrodowiska, na terenie Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy obserwuje si´ masowà wycink´
drzew na prywatnych posesjach. W wielu przypadkach usuwanie drzew nie jest zwiàzane z ich z∏ym stanem, kolizjà z domem czy wjazdem. Szanujàc prawo
w∏asnoÊci posiadaczy nieruchomoÊci Rada Dzielnicy
Weso∏a uwa˝a, ˝e prowadzona na takà skal´ i bez
˝adnej kontroli wycinka, mo˝e zagra˝aç naturalnej
równowadze Êrodowiska. Dalsze prowadzenie wycinki na takà skal´, mo˝e skutkowaç przekszta∏ceniem
naszej Dzielnicy, chlubiàcej si´ swoimi terenami zielonymi, w betonowà pustyni´. W kontekÊcie zagro˝enia
smogiem, usuwanie tak wielu drzew, b´dàcych naturalnym sojusznikiem w jego zwalczaniu mo˝e mieç
tak˝e niekorzystny wp∏yw na zdrowie mieszkaƒców.
S∏uszne decyzje o u∏atwieniu osobom prywatnym
usuwania kolidujàcych z domami czy chorych drzew
sà obecnie ewidentnie nadu˝ywane, a organy samorzàdowe nie majà jakichkolwiek narz´dzi do powstrzymania tego procederu. Uwa˝amy, ˝e ca∏kowite wy∏àczenie organów samorzàdowych z procesu kszta∏towania i ochrony Êrodowiska naturalnego w zakresie
wycinki drzew by∏o olbrzymim b∏´dem ustawodawcy, który w trybie pilnym nale˝a∏oby naprawiç.
Nast´pne punkty, dotyczàce stanu infrastruktury
istniejàcej w dzielnicy oraz ukierunkowania prac
nad planem inwestycyjnym na rok 2018, przebieg∏y ju˝ g∏adko i spokojnie. W kolejnych punktach
Rada przyj´∏a ca∏y pakiet uchwa∏ zwiàzanych ze
zmianami w swoich gremiach. W szczególnoÊci
zosta∏a przyj´ta rezygnacja pana Stefana S∏owikowskiego z funkcji wiceprzewodniczàcego Rady.
Na jego miejsce zosta∏ powo∏any pan Leszek Winiarski. Z funkcji przewodniczàcego Komisji Infrastruktury zrezygnowa∏ pan Ryszard Brzezik, a zastàpi∏ go w∏aÊnie pan Stefan S∏owikowski. Po wyborze na wiceprzewodniczàcego Rady z funkcji
przewodniczàcego Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu musia∏ ustàpiç tak˝e pan Leszek Winiarski, zastàpi∏a go na tej funkcji pani Gra˝yna Weber.
Na tej sesji zosta∏ ustanowiony swoisty rekord
– trwa∏a 9 h 20 min, najd∏u˝ej ze wszystkich,
w jakich uczestniczy∏em jako radny dzielnicy Weso∏a od daty jej powo∏ania w 2002 roku, a zakoƒczy∏a si´ ju˝ grubo po 23.00.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 20 kwietnia br. Program sesji b´dzie dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie. Sesja rozpocznie si´ o godz. 14.00 w sali Rady w budynku naszego Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych
serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

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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Nabór do nowego przedszkola w Weso∏ej!
Uprzejmie informujemy, ˝e rekrutacja do nowego Przedszkola nr 434 przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 116 b´dzie prowadzona, tak jak do pozosta∏ych przedszkoli, za pomocà elektronicznego systemu, zgodnie z harmonogramem
rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym
2017/2018. Nabór do placówki prowadzony

b´dzie przez Przedszkole nr 260, ul. Trakt Brzeski 85, 05-077 Warszawa, tel.: 22 773 39 94,
e-mail: p260@edu.um.warszawa.pl
W zwiàzku z powy˝szym wydrukowany z systemu wniosek nale˝y z∏o˝yç w Przedszkolu nr 260.
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Dzieƒ Kobiet w Polskim Komitecie Pomocy Spo∏ecznej
W dniu 15 marca w dzielnicy Weso∏a odby∏a
si´ uroczystoÊç zorganizowana przez Dzielnicowy Zarzàd Polskiego Komitetu Pomocy Spo∏ecznej prowadzony przez Panià Helen´ Kaêmierczak. Na uroczystoÊç licznie przyby∏y zaproszone seniorki – mieszkanki dzielnicy Weso∏a.
WÊród zaproszonych goÊci by∏ równie˝ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Pan Edward K∏os, który

wr´czy∏ kwiaty i z∏o˝y∏ wszystkim Paniom ˝yczenia z okazji ich Êwi´ta. Dodatkowym elementem, który uÊwietni∏ uroczystoÊç, by∏a obecnoÊç
Pani Anny ¸uczaj, mieszkanki Weso∏ej, która
obchodzi∏a jubileusz 95 urodzin. Szanowna Jubilatka otrzyma∏a wiele serdecznych ˝yczeƒ
urodzinowych, m.in. od Burmistrza Dzielnicy
Pana Edwarda K∏osa. UroczystoÊç uÊwietni∏

koncert zespo∏u „Praskie Mam∏azyje” Doroty
Czajkowskiej, który zaprezentowa∏ najpi´kniejsze polskie piosenki. Szerszà relacj´ z tego wydarzenia przeczytajà Paƒstwo na stronie 5 w artykule Pani Krystyny Bilbin.
Piotr Zieliƒski
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Weso∏a”
Informacje o zasadach reklamowania pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego przedstawiciela
handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏ – tel. 607-306-979, e-mail: reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

3

WESO¸A

Osiedle Plac Wojska Polskiego – aktualnoÊci
Od d∏u˝szego czasu nie
dzieli∏em si´ z Paƒstwem
na ∏amach „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” sprawami
i dzia∏aniami zwiàzanymi
bezpoÊrednio z naszym
osiedlem.
Otó˝ chc´ Paƒstwa poinformowaç o bardzo wa˝nym przedsi´wzi´ciu zaplanowanym do realizacji, mam nadziej´, ˝e w najbli˝szym czasie.
Dla zrozumienia i przypomnienia sprawy przytocz´ cz´Êç mojego artyku∏u zamieszczonego
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich nr 162” z paêdziernika 2014 roku. Cytuj´:
„Tani Market – dyskont. W rozmowach z kolegami i znajomymi mieszkaƒcami naszego osiedla
jestem bardzo cz´sto pytany, co z tym sklepem?
Otó˝ rzecz zasadza si´ na przyj´ciu uchwa∏à Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego naszego osiedla. Dopiero to umo˝liwi uruchamianie
procedur zwiàzanych z budowà dyskontu”. Generalnie musi nastàpiç sprzeda˝ dzia∏ki nr 5/34
(po∏o˝onej przy ul. Okuniewskiej) przez w∏adajàcego, czyli Wojskowà Agencj´ Mienia Oddzia∏ Regionalny w Warszawie, w przetargu publicznym.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego

w Dzielnicy Weso∏a zosta∏ zatwierdzony Uchwa∏à Nr XX/484/2015 Rady Miasta Sto∏ecznego
Warszawy z dnia 26.11.2015. Zgodnie z ww.
planem, a naszym staraniem dzia∏ka nr 5/34
znajduje si´ w obszarze funkcjonalnym oznaczonym symbolami A3U – tereny us∏ug.
Przechodzàc do rzeczy – 14 lutego br. rzeczona dzia∏ka zosta∏a sprzedana w przetargu ustnym
nieograniczonym przez Wojskowà Agencj´ Mienia, a DINO POLSKA S.A. zwróci∏a si´ do Urz´du
Dzielnicy Weso∏a o zapewnienie mo˝liwoÊci skomunikowania nieruchomoÊci u zbiegu ulic: Okuniewskiej i Placu Wojska Polskiego stanowiàcej
dzia∏k´ nr 5/34 z drogà gminnà, dzia∏ka nr 5/33
(Plac Wojska Polskiego), w zakresie – ogólnie
rzecz ujmujàc – wjazdu na teren sklepu.
Zgod´ takà otrzymali z pewnà modyfikacjà,
oczywiÊcie korzystnà dla naszych mieszkaƒców.
Co sobà reprezentuje Market Dino pod w∏aÊciwà nazwà „DINO POLSKA S.A.” przytaczam ni˝ej
w wersji Zarzàdu Marketu:
„Ide´ marketów „Najbli˝ej Ciebie” stworzyliÊmy ponad 15 lat temu. W 1999 roku na fundamencie polskiego kapita∏u – na terenie województwa wielkopolskiego – powsta∏y pierwsze
sklepy DINO. W kolejnych latach systematycznie
pracowaliÊmy zarówno nad rozwojem w nowych lokalizacjach, jak i jakoÊcià oraz komfortem
robienia zakupów. W 2015 roku nasza sieç liczy-

∏a przesz∏o 500 placówek zlokalizowanych na
terenie województw: wielkopolskiego, dolnoÊlàskiego, lubuskiego, opolskiego, ∏ódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Êlàskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, Êwi´tokrzyskiego,
ma∏opolskiego i pomorskiego.
Satysfakcja Klientów jest dla nas najwa˝niejsza, dlatego za cel stawiamy sobie Êwie˝oÊç
i dobrà jakoÊç oferowanych towarów!
Dzi´ki znakomicie dopracowanej sieci logistycznej, ponad 4 tysiàce produktów (w tym pe∏na oferta artyku∏ów spo˝ywczych, chemicznych
i kosmetycznych) trafia zawsze na czas do
wszystkich naszych marketów. Dbamy o codzienne dostawy warzyw i owoców, dzi´ki czemu Klienci znajdà u nas tylko najÊwie˝sze produkty doskona∏ej jakoÊci.
Bogata oferta mi´s i w´dlin znaczàco wyró˝nia nas na tle konkurencji. Aby zapewniç najwy˝szà jakoÊç, wyborny smak oraz Êwie˝oÊç
mi´s i w´dlin, dostarczamy do naszych marketów w∏asne wyroby mi´sne Agro-Rydzyna”.
Miejmy nadziej´, ˝e planowana inwestycja
b´dzie realizowana w miar´ szybko i skutecznie
zwi´kszy asortyment dostarczanych towarów,
a tak˝e usprawni nasze codzienne zakupy.
Serdecznie Paƒstwa pozdrawiam!
dr Stefan S∏owikowski

Dy˝ur pracowników Urz´du
Skarbowego w Dzielnicy Weso∏a
Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicach Wawer i Weso∏a
uprzejmie informuje, ˝e w kwietniu dy˝ury dla mieszkaƒców b´dà pe∏nione
wed∏ug poni˝szego harmonogramu:
■

■

■

■
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3 kwietnia, 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)
5 kwietnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. 1 Praskiego Pu∏ku
róg al. Armii Krajowej)
12 kwietnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)
19 kwietnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona
(spotkanie na ul. Wspólnej róg
ul. Brata Alberta – parking przy
sklepie K&M).

Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
informuje, ˝e w porozumieniu z Urz´dem Skarbowym Warszawa-Wawer wyznaczony zosta∏
dy˝ur pracowników Urz´du Skarbowego
w siedzibie Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33 w celu
u∏atwienia mieszkaƒcom z∏o˝enia deklaracji
rocznych PIT.
Pracownicy Urz´du Skarbowego pe∏niç b´dà
dy˝ur w poniedzia∏ek 10 kwietnia 2017 r.
w godzinach 10.00–18.00 w Sali Obs∏ugi
Mieszkaƒców na parterze, stanowisko nr 3. W ramach dy˝uru przyjmowane b´dà, za potwierdzeniem odbioru, deklaracje PIT oraz udzielane b´dà

informacje dotyczàce zasad rozliczania podatku
i wype∏niania deklaracji rocznych. Mieszkaƒcy
proszeni sà o przyniesienie PIT-u z poprzedniego
roku. U∏atwi to pracownikom Urz´du Skarbowego wprowadzanie PIT-ów do systemu.
Do dyspozycji mieszkaƒców wy∏o˝one zosta∏y
w punkcie informacyjnym formularze PIT oraz
broszury informacyjne.
Ponadto w dniach 27–28 kwietnia 2017 r. godziny pracy Urz´du Skarbowego Warszawa-Wawer przy ul. Mycielskiego 21 b´dà wyd∏u˝one, tj.
urzàd b´dzie czynny w godzinach 8.00–18.00.
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Depesza z ROD „Zach´ta”
Rodzinny Ogród Dzia∏kowy „Zach´ta” informuje:
■ Od 1 kwietnia zostanie otwarta altana
Êmietnikowa;
■ Na prze∏omie kwietnia/maja w ramach inicjatywy lokalnej „Dbajmy o czystoÊç – kochajmy zwierzaki” na terenie Ogrodu zostanà zamontowane kosze na psie kupy.

■

Akcja skierowana jest w szczególnoÊci do
mieszkaƒców osiedla wprowadzajàcych
swoich pupilków na spacer na teren ogrodu. Szczegó∏owe informacje zostanà zamieszczone na tablicach informacyjnych;
Zarzàd dzi´kuje dzia∏kowcom, którzy mimo
fatalnej pogody nie przestraszyli si´ i przyszli powitaç pierwszy dzieƒ wiosny.
Zarzàd ROD „Zach´ta”
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Niepowtarzalne uroczystoÊci w Weso∏ej
Z inicjatywy Pani Heleny Kaêmierczak, urodzonej organizatorki, w dniu 15.03.2017 r.
w kawiarni „Zakàtek” odby∏y si´ podwójne
uroczystoÊci: Jubileusz – 95 Rocznica Urodzin
Pani Anny ¸uczaj oraz Âwi´to Kobiet.
Na t´ niebywa∏à uroczystoÊç przybyli goÊcie:
Pan Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Edward K∏os, Pan Naczelnik Wydzia∏u Spraw
Spo∏ecznych Piotr Zieliƒski, Dyr. OÊrodka Pomocy
Spo∏. Pani Alicja Pasztor, zespó∏ artystyczny Praskie Ma∏mazyje pod dyrygenturà Doroty Czajkowskiej – mieszkanki Weso∏ej. Ponadto sala
wype∏niona po brzegi uczestnikami, seniorami
z Weso∏ej, Starej Mi∏osny, Zielonej, Sulejówka,
udekorowana pi´knymi kwiatami, a sto∏y zape∏nione smakowitymi ciastami, owocami, kawà,
herbatà i innymi napojami.
Po powitaniu wszystkich
i zagajeniu uroczystoÊci
przez Panià Prezes PKPS zabra∏ g∏os Pan Burmistrz
Dzielnicy, witajàc zebranych bardzo serdecznie
i wyra˝ajàc swój zaszczyt,
˝e wraz z seniorami mo˝e
uczestniczyç w wymienionych
uroczystoÊciach.
Zwróci∏ si´ do Jubilatki
z najlepszymi, goràcymi ˝yczeniami, które odczyta∏
i wr´czy∏ dyplom Naczelnik
Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych: Szanownej Jubilatce w dniu 95 urodzin
˝ycz´ Pani wszystkiego najlepszego, przede
wszystkim zdrowia, pomyÊlnoÊci oraz doczekania jeszcze wielu tak wspania∏ych i radosnych
rocznic oraz dni pe∏nych szcz´Êcia i mi∏oÊci
w otoczeniu przyjaznych dla Pani osób.
Pani Jubilatka przyj´∏a ˝yczenia z wielkà radoÊcià, dumà, pogodà ducha, wdzi´cznoÊcià za pami´ç i podzi´kowaniem za pi´kne wiàzanki
kwiatów – dla wszystkich.
Pani Anna ¸uczaj w okresie okupacji hitlerowskiej aktywnie pracowa∏a jako sanitariuszka na
terenie ziemi ∏ódzkiej. Po wojnie od 50 lat
mieszka w Weso∏ej. Swojà m∏odoÊç i zapa∏ poÊwi´ci∏a spo∏ecznoÊci weso∏owskiej pracujàc
w charakterze fryzjerki. Od 30 lat w∏àcza si´ aktywnie w prace spo∏eczne na rzecz PKPS. Jest
uczynnà, ambitnà i niezawodnà kole˝ankà, s∏u˝àcà pomocà i dobrà radà innym.
Do ˝yczeƒ i wr´czania kwiatów Jubilatce przy∏àczy∏y si´ delegacje z sàsiadujàcych osiedli
i miejscowoÊci oraz pojedynczy uczestnicy, a zespó∏ Praskie Ma∏mazyje wykona∏ utwór Anny
German pt. „Cz∏owieczy los”.
W dalszej cz´Êci Pani Prezes PKPS oraz Pan
Burmistrz, Pan Naczelnik Wydzia∏u i inni m´˝czyêni rozpocz´li sk∏adanie ˝yczeƒ kobietom
z okazji ich Êwi´ta i wr´czali ka˝dej kwiaty, przy
tym cz´stowali szampanem i s∏odyczami, przyÊpiewujàc: Najwi´cej witaminy majà polskie
dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt, dziewcz´cy urok, wdzi´k, takt. I chyba w ca∏ym Êwiewww.wiadomoscisasiedzkie.pl

cie, pi´kniejszych nie
znajdziecie. Za jeden
uÊmiech odda∏bym Chicago, Pary˝, Krym.
A oto refleksje o tym
Êwi´cie. Ósmego marca na g∏owie stajà panowie, by ca∏oroczne
zaniechania nadrobiç
i u Paƒ plusy zarobiç,
wi´c pomadki, czekoladki, szampany. Jak
brak pomys∏u – to
kwiatki, ka˝da niespodzianka mile widziana, do tego dochodzà ca∏usy, czasem nami´tne wyznania, warto swà dam´
wzruszyç. Raczy przebaczyç zaniedbania. Przy
takim Êwi´cie – Kobiety
wypijajà za swe zdrowie.
Odst´pujà od diety, s∏odyczy zjadajàc mrowie, a nast´pnego dnia o tym Êwi´cie zapominajà i do prozy
codziennoÊci wracajà.
Podczas wspólnego cz´stowania si´ s∏odkoÊciami
i wymiany nowin pomi´dzy uczestnikami uroczystoÊci czas umila∏ zespó∏
Praskie Ma∏mazyje pod
kier. Doroty Czajkowskiej,
przy akompaniamencie Jerzego Muczyƒskiego, a by∏y to pi´kne teksty opiewajàce naszà m∏odoÊç,
energi´ wieku tych lat. Us∏yszeliÊmy m.in.
utwory: „Powróçmy jak za dawnych lat”, „Chryzantemy z∏ociste”, „Pójd´ na Stare Miasto”,
„Ach jak przyjemnie”, „Umówi∏em si´ z nià na

dziewiàtà” czy „Brunetki, blondynki”. Odby∏ si´
równie˝ wyst´p Syrenki Warszawskiej przebranej w oryginalny srebrzysty strój.

Na zakoƒczenie Pan Burmistrz Dzielnicy podzi´kowa∏ zespo∏owi za pi´kny koncert i ˝yczy∏
dalszej udanej zabawy. Pani Prezes równie˝ wyrazi∏a swoje wielkie podzi´kowanie zespo∏owi
artystycznemu, wszystkim zebranym seniorom
z ró˝nych dzielnic za pomoc w organizacji, za integracj´ wielopokoleniowà i wÊród seniorów,
zaprosi∏a równie˝ na zwiedzanie Muzeum ˚ydów w dniu 23 marca 2017 r. Musimy zrobiç
wszystko, aby zapewniç seniorom maksimum
aktywnoÊci spo∏ecznej i wsparcia i uchroniç ich
od izolacji i osamotnienia.
Wam, Drogie Kole˝anki Seniorki, dzi´kujemy
za prac´, trud, wysi∏ek, jaki w∏o˝y∏yÊcie w pomoc
Pani Prezes przy przygotowaniu tak goÊcinnego,
eleganckiego sto∏u i ca∏ej uroczystoÊci.
Aby takich dni w naszym ˝yciu by∏o jak najwi´cej, a ka˝dy dzieƒ niech dostarcza wiele radoÊci
i uÊmiechu na twarzy, szcz´Êcia. Cz∏owiek czuje
si´ szcz´Êliwy wtedy, gdy jest potrzebny innym.
˚ycz´ wszystkim odczuwania tego szcz´Êcia!
Krystyna Bilbin
Cz∏onek Sekcji ZNP w Weso∏ej
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Warszawo, oddychaj
Od poczàtku stycznia Warszawa zmaga∏a si´
ze smogiem, chwil´ potem pojawi∏ si´ temat
masowej wycinki drzew. Og∏oszony zosta∏ niemal stan wyjàtkowy i kl´ska ekologiczna.
Z ka˝dej strony dobiega∏y g∏osy zdezorientowanych mieszkaƒców, którzy szukali rozwiàzaƒ
problemów i znajdywali winnych. Mi´dzy innymi dlatego Urzàd Dzielnicy Weso∏a zorganizowa∏ cykl spotkaƒ informacyjnych dotyczàcych
zanieczyszczenia powietrza i ochrony zieleni.
W czwartek 23 marca uda∏em si´ na spotkanie
w Gimnazjum nr 119, by zg∏´biç temat ochrony
Êrodowiska i us∏yszeç, co do powiedzenia roztrz´sionym mieszkaƒcom majà urz´dnicy. Ju˝ na
wst´pie zobaczy∏em, ˝e mieszkaƒców jest niewielu, co troch´ mnie zaskoczy∏o. Po dok∏adniejszym rozeznaniu stwierdzi∏em, ˝e w auli znajduje
si´ 7 osób – czwórka przedstawicieli Urz´du
(w tym burmistrz) i trójka radnych. Nie przyszed∏
nikt, kto nie zna∏by ju˝ tego tematu z posiedzeƒ
komisji czy ostatniej sesji Rady. Byç mo˝e wszystkie wàtpliwoÊci zosta∏y rozwiane na wczeÊniej-

szych spotkaniach w Weso∏ej-Centrum i Zielonej?
Chocia˝ podobno i tam frekwencja nie dopisa∏a.
Smog w Warszawie jest du˝ym problemem.
Szczególny dla powstawania zanieczyszczenia powietrza jest okres grzewczy, stàd tak wysokie st´˝enia py∏ów zawieszonych, które spowodowa∏y
na poczàtku roku tzw. smog zimowy. Jednak ju˝
nied∏ugo mo˝emy spodziewaç si´ smogu fotochemicznego, który powstaje przy s∏onecznej pogodzie, kiedy tlenki azotu przekszta∏cajà si´ w ozon.
I chocia˝ od 2006 roku liczba dni z przekroczeniami norm czystoÊci powietrza w Warszawie
spada∏a, to temat nadal jest aktualny.
Ciekawostkà mo˝e byç fakt, ˝e ponad po∏owa
zanieczyszczeƒ powietrza w naszym mieÊcie pochodzi od naszych sàsiadów (w zielonym Otwocku st´˝enie zanieczyszczeƒ jest du˝o wy˝sze ni˝
w Weso∏ej). Jednak to nie zwalnia nas z odpowiedzialnoÊci za powietrze, którego przecie˝ potrzebujemy do ˝ycia. Oto kilka wskazówek, nad
którymi ka˝dy powinien si´ troch´ zastanowiç:
1. Ogranicz niskà emisj´ – nie pal czymkolwiek,
dowiedz si´, czy przys∏uguje Ci dofinansowanie na wymian´ pieca. Zastanów si´ nad odnawialnymi êród∏ami energii (panele s∏oneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompa ciep∏a).

2. Korzystaj z komunikacji miejskiej lub roweru –
samochód to nie tylko spaliny, ale te˝ podrywane przez niego w powietrze py∏y pochodzàce z drogi, Êcierania si´ opon i klocków hamulcowych.
3. Nie wycinaj drzew, je˝eli nie musisz – chocia˝
drzewo nie poch∏onie smogu, zatrzyma cz´Êç
zanieczyszczeƒ w sposób mechaniczny, a przy
okazji wyprodukuje tlen.
Ze wszystkich rozmów, konsultacji i prezentacji
o ochronie Êrodowiska p∏ynie jeden wniosek. Nie
mo˝emy zostaç oboj´tni na to, co dzieje si´ wokó∏
nas, ale zmiany warto zaczàç od siebie. Telefon do
urz´du z informacjà o wyci´tym drzewie, skarga
na palàcego Êmieci sàsiada czy wezwanie stra˝y
miejskiej to narz´dzia, które bardzo ∏atwo zastosowaç. Jednak urz´dnicy cz´sto nie majà mo˝liwoÊci
reakcji, a funkcjonariusze przybywajàcy po jakimÊ
czasie widzà tylko efekt, a nie przyczyn´ problemu.
Dlatego przypominam, du˝o lepsze efekty mo˝e
przynieÊç sàsiedzka rozmowa i nakreÊlanie lokalnemu „smogotwórcy” tematu, który, jak mniemam
po zainteresowaniu ostatnimi spotkaniami, jest
w naszej dzielnicy ju˝ bardzo dobrze znany.
Hubert Zieliƒski

Gala fina∏owa konkursu „Miejsca Przyjazne Seniorom”
Konkurs zorganizowany przez Warszawskà
Rad´ Seniorów i Rad´ Warszawy objà∏ wszystkie
dzielnice Warszawy i liczne placówki dzielnicowe uwzgl´dniajàce w swej dzia∏alnoÊci potrzeby
seniorów. Chodzi o miejsca bez barier architektonicznych, ró˝nego rodzaju us∏ugi, zni˝ki itp. dla
osób starszych.

Konkurs mieÊci si´ w programie „Warszawa
Przyjazna Seniorom” na lata 2013–2020,
uchwalonym przez Rad´ m.st. Warszawy 5 grudnia 2013 roku. Dotyczy znacznej liczby warszawiaków, bo osób powy˝ej 60 roku ˝ycia jest

w Warszawie blisko pó∏
miliona. Stanowià wi´c
ok. 25% mieszkaƒców.
Gala fina∏owa konkursu odby∏a si´ 17 marca
w Centrum Kultury Wilanów. Udzia∏ w niej wzi´∏y w∏adze miasta sto∏ecznego Warszawy, cz∏onkowie
Warszawskiej
Rady Seniorów z przewodniczàca Annà Nehrebeckà na czele, przedstawiciele rad seniorów
dzielnic m.st. Warszawy oraz przedstawiciele
wyró˝nionych w konkursie miejsc przyjaznych
seniorom. Nagrody wr´czy∏a na pi´knie oÊwietlonej scenie Przewodniczàca Warszawskiej Rady
Seniorów Pani Anna Nehrebecka.
Rada Seniorów Dzielnicy Weso∏a wytypowa∏a
do nagrody:
- OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej w Weso∏ej
- Aquapark „Wesolandia”
- Piekarni´ Putka
- Gimnazjum nr 120
- Sklep zielarski w Centrum.
Wszystkie te placówki Êwiadczà pomoc seniorom, udzielajàc zni˝ek, udost´pniajà lokale itp.
W konkursie wyró˝niona zosta∏a jednak tylko

pierwsza z naszych propozycji, a mianowicie
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej. W imieniu OÊrodka
dyplom i pi´kne kwiaty odebra∏a jego Pani Dyrektor Alicja Pasztor. A jak pi´knie si´ to odby∏o,
Êwiadczà zdj´cia.
Trzeba bowiem dodaç, ˝e ca∏a uroczystoÊç odby∏a si´ w eleganckich pomieszczeniach Centrum
Kultury Wilanów, obecny by∏ Burmistrz Dzielnicy
Wilanów Pan Ludwik Rakowski, który podzi´kowa∏ za goÊcin´ i pi´knà organizacj´ imprezy Pani
Dyrektor Centrum El˝biecie WiÊniewskiej.
Imprez´ uÊwietni∏y dwa chóry, a mianowicie
„Powsinianie” z Powsina i „Radosna” z Wilanowa.
Izabela Ruli
Rada Seniorów Dzielnicy Weso∏a
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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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Bud˝et partycypacyjny 2018

Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP
W Weso∏ej, tak jak i w ca∏ej Warszawie, w marcu br.
odby∏y si´ spotkania dyskusyjne, na których autorzy nie tylko zaprezentowali swoje projekty, ale
równie˝ wys∏uchali o nich
opinii zgromadzonych tam
mieszkaƒców i pracowników urz´du. Mogli tak˝e podyskutowaç o swoich projektach z zebranymi osobami.
W obszarze 1 zg∏oszono 22 projekty, w tym:
2 projekty zosta∏y wycofane przez autorów,
a 1 odrzucono z przyczyn formalnych. Na spotkanie dyskusyjne, które odby∏o si´ 7 marca, ostatecznie zakwalifikowano 19 projektów. Niestety
w zwiàzku z niestawieniem si´ autorów na ww.
spotkanie do dalszego procedowania pozosta∏o
14 projektów. Natomiast w obszarze 2 zg∏oszono 20 projektów, z czego 1 zosta∏ wycofany przez
autora, a 1 zosta∏ odrzucony z przyczyn formalnych. Ostatecznie na spotkaniu dyskusyjnym, któ-

re odby∏o si´ 9 marca, prezentowano 18 projektów. Tutaj nie stawi∏ si´ tylko 1 autor, wi´c do dalszej weryfikacji pozosta∏o 17 projektów. W sumie w dzielnicy Weso∏a szczegó∏owej weryfikacji b´dzie poddanych 31 projektów.
By∏am obecna na wszystkich spotkaniach
w naszej dzielnicy i musz´ przyznaç, i˝ coraz
wi´cej osób bierze w nich udzia∏. Âwiadczyç to
mo˝e tylko o jednym – coraz wi´cej osób ma
ÊwiadomoÊç, i˝ poprzez bp decyduje o wydawaniu publicznych pieni´dzy. Spotkania z mieszkaƒcami by∏y tylko jednym z etapów weryfikacji
szczegó∏owej, która trwaç b´dzie do 13 kwietnia. W tym czasie, jeÊli b´dzie taka potrzeba, b´dzie mo˝na jeszcze zmieniç projekt tak, aby spe∏nia∏ wszystkie kryteria i móg∏ byç poddany pod
g∏osowanie mieszkaƒców. Jednak˝e ka˝da taka
zmiana b´dzie musia∏a byç uzgodniona z projektodawcà. Do 14 kwietnia 2017 roku wszystkie
zweryfikowane projekty (pozytywnie i negatywnie) zostanà przekazane Zespo∏owi ds. bud˝etu partycypacyjnego, który dokona bardzo

Na zachodzie bez zmian
8 marca u naszych sàsiadów z Wawra odby∏o si´
posiedzenie Komisji Inwestycyjnej dotyczàce komunikacji miejskiej. Radnych
swojà obecnoÊcià zaszczycili Dyrektor Pionu Przewozów Andrzej Franków
oraz Specjalista z Dzia∏u
Organizacji Przewozów Adam Muth. Spotkanie
przebiega∏o w atmosferze pe∏nej napi´cia, pad∏y te˝ kwestie wa˝ne dla Weso∏ej.
Trzeba zaczàç od tego, jak wyglàda specyfika komunikacji Wawra. Jest to du˝o bardziej rozleg∏a ni˝
Weso∏a dzielnica, majàca wiele osiedli prezentujàcych sprzeczne interesy. Przez lata utar∏ si´ w Wawrze szkielet komunikacji, który bardzo ci´˝ko modernizowaç tak, aby w innym miejscu dzielnicy coÊ
si´ z nià nie sta∏o. Warto przypomnieç, ˝e tamtejsi
radni w 2010 roku odrzucili propozycj´ ZTM-u dotyczàcà reorganizacji po∏àczeƒ, która mia∏a na celu
wprowadzenie krótszych linii dajàcych wi´ksze pole manewru przy dojazdach do rozrzuconych osiedli. DziÊ, gdy sytuacja ekonomiczna ZTM jest gorsza
ni˝ wtedy, spó∏ka nie mo˝e zaproponowaç wiele,
a stary uk∏ad w najgorszym wypadku pozostanie
bez zmian. Utrwalenie uk∏adu siedem lat temu wytworzy∏o u mieszkaƒców Wawra przekonanie, ˝e
ka˝da proponowana zamiana odbierana jest jako
atak na coÊ, co dobrze funkcjonuje. Na taki grunt
trafi∏a propozycja radnych ze Starej Mi∏osny, która
zak∏ada utworzenie krótkiej linii dowo˝àcej pasa˝erów z naszej dzielnicy do linii kolei otwockiej.
Pomys∏ jest banalnie prosty. Chodzi o to, aby
zlikwidowaç absurdalne podjazdy 147 do peronów z obydwu stron dworca PKP i uniknàç prze-
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jazdu pod torami, który jest po prostu stratà czasu. W ten sposób Stara Mi∏osna zyska∏aby punktualnà lini´ dowozowà 298, a Wawer krótszy
i punktualny autobus 147. Mieszkaƒcom Zerznia
nie od dziÊ zale˝y na podniesieniu cz´stotliwoÊci
147 i skomunikowaniu go z autobusem 146, co
przecie˝ znacznie ∏atwiej osiàgnàç na linii krótszej.
Zgodnie ze „Strategià zrównowa˝onego rozwoju systemu transportowego Warszawy do
2015 roku i na lata kolejne”, wa˝nà rol´ w systemie transportowym pe∏ni transport szynowy (kolej, metro, tramwaj). Zadaniem komunikacji autobusowej jest obs∏uga podró˝y w korytarzach
i obszarach bez dost´pu do transportu szynowego oraz dowóz pasa˝erów do tras komunikacji
szynowej – mo˝na przeczytaç w Uchwale NR
XI/198/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 maja
2015 roku. Patrzàc jednak na prac´ wawerskiej
Komisji Inwestycyjnej, mo˝na odnieÊç wra˝enie,
i˝ radni Wawra nie pami´tajà, ˝e ich dzielnica jest
podzielona linià kolejowà. Na posiedzeniu Komisji nie pad∏ ˝aden postulat o dojazd jakiegokolwiek autobusu do pociàgów, a radni kurczowo
trzymajà si´ rozwiàzaƒ powielajàcych tras´ kolei,
np. linii 521, cementujàc przestarza∏y schemat
komunikacyjny. Mo˝e dlatego linia dowozowa
298 nie znajduje poparcia naszych sàsiadów?
Radni Wawra w rozmowie z ZTM zdecydowanie chcà poprawy komunikacji, to jest do∏o˝enia
kolejnych linii oraz zwi´kszenia cz´stotliwoÊci
kursowania tych ju˝ istniejàcych. Wszystko podpierane racjonalnymi argumentami zmniejszenia
smogu w dzielnicy czy szybkiego przyrostu liczby ludnoÊci. Burmistrz Zdzis∏aw Gójski apeluje,
˝e nie powinno si´ zmieniaç tras autobusów, bo
mieszkaƒcy si´ do nich przyzwyczaili. Natomiast

wnikliwej analizy wyników weryfikacji w oparciu
o dokumenty powsta∏e w jej trakcie. Wyniki
swojej analizy przeka˝e Burmistrzowi Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy. W przypadku wàtpliwoÊci Zespó∏ ma prawo wniesienia umotywowanej
proÊby do Burmistrza o ponownà weryfikacj´
projektu, okreÊlajàc oczywiÊcie jej zakres. Nast´pnie do 5 maja 2017 roku Urzàd Dzielnicy
po uzgodnieniu z projektodawcà przygotuje
ostatecznà wersj´ projektu.
Informacja o ostatecznym wyniku weryfikacji szczegó∏owej zostanie og∏oszona 8 maja
2017 roku.
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

Burmistrz ¸ukasz Jeziorski wyrazi∏ oczekiwanie
na kompleksowà ofert´ komunikacyjnà dla
Wawra, którà mia∏by przygotowaç ZTM.
Jak zatem na tle tego ca∏ego zamieszania wyglàda linia 298? Pawe∏ Ros∏aniec z Rady Osiedla Zerzeƒ
z jednej strony stanowczo optowa∏ za ograniczeniem podjazdów 147 do dworca PKP, ale z drugiej
stwierdzi∏, ˝e ta linia nie jest ani za d∏uga, ani niepunktualna i nie chce jej podzia∏u. Wyrazi∏ te˝ swój
niepokój, ˝e uruchomienie linii 298 b´dzie nios∏o ze
sobà koniecznoÊç zaanga˝owania nowego taboru.
Dziwi mnie, ˝e Wawer tak bardzo odbiera 298 jako
obcy autobus forsowany podst´pem przez Starà
Mi∏osn´. Dyrektor Franków próbowa∏ wyjaÊniç, ˝e
do 298 zostanie do∏o˝ona tylko jedna brygada. Dodatkowo, aby nie dra˝niç radnych Wawra, linia 147
mia∏aby nadal przeje˝d˝aç pod torami i doje˝d˝aç
a˝ do p´tli w WiÊniowej Górze. Taki zabieg pozwoli∏by „odzyskaç” jeden autobus dla 298. Chocia˝ samo pozostawienie 147 na tak d∏ugiej trasie jest w mojej opinii co najmniej absurdalne.
Nie wiadomo jednak, czy jakiekolwiek zmiany
dojadà do skutku. Adam Muth z ZTM ju˝ po spotkaniu w Wawrze pisa∏ do Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a o tym, co ju˝ zosta∏o powiedziane – potrzeba dodatkowego taboru do uruchomienia 298.
Tym razem pojawi∏ si´ jednak problem, ˝e ZTM
nie ma aktualnie wolnych autobusów, a te pojawiç si´ mogà dopiero na przyk∏ad po przetargu
na dodatkowà prac´ przewozowà. Co to znaczy?
Ci´˝ko stwierdziç, bo nie wiemy, kiedy taki przetarg móg∏by si´ odbyç. Tak samo ci´˝ko t∏umaczyç nag∏y odwrót ZTM-u od planowanego na po
feriach uruchomienia linii 298. Byç mo˝e ten pomys∏ by∏ tak dobry, ˝e musi poczekaç, ˝eby zwyczajnie nie poprzewraca∏o nam si´ w g∏owach.
Hubert Zieliƒski
radny dzielnicy Weso∏a
Nr 190 / Kwiecieƒ 2017
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Dr Maria Moliner Bernabe, specjalista
edukacji dwuj´zycznej z uniwersytetu
w Salamance (Hiszpania), wraz ze studentkami odwiedzi∏a Dwuj´zyczne Szko∏y Podstawowe Smart School w Zakr´cie
i w ZamoÊciu.

– Pani Doktor przyjecha∏a tutaj na w∏asne ˝yczenie. Sama nas znalaz∏a, szukajàc najlepszych
szkó∏ dwuj´zycznych w Polsce. Napisa∏a maila do
nas, ˝e chcia∏yby poznaç, jak wyglàda nauczanie
dwuj´zyczne w Polsce na poziomie szko∏y podstawowej i przedszkola. Du˝o czyta∏a o nas,
o naszych szko∏ach z racji naszej dzia∏alnoÊci naukowej, publikacji i organizowanych przez nas
konferencji w ramach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwuj´zycznoÊci BILINGUIS.
Dr Maria Moliner Bernabe ze studentkami podró˝uje po Europie i obserwuje, jak wyglàda nauczanie dwuj´zyczne w ró˝nych krajach, a potem opisuje to w pracach i analizach naukowych. Powstaje praca zbiorowa pod kierunkiem

pani doktor. To dla nas du˝e wyró˝nienie, ˝e wyk∏adowca tak znanego w Europie uniwersytetu
z 800-letnià tradycjà wybra∏a nasze szko∏y
– powiedzieli nam Kinga Go∏danowska i Artur
St´pniak, dyrektorzy Dwuj´zycznych Szkó∏ Podstawowych i Przedszkoli Smart School w Zakr´cie i ZamoÊciu.
– Badamy edukacj´ dwuj´zycznà w ró˝nych
krajach europejskich w ramach projektu naukowego. Przeczyta∏am jeden z artyku∏ów naukowych pana dyrektora St´pniaka i by∏yÊmy bardzo
zainteresowane, jak wyglàda to w praktyce
w Polsce, jak to robià szko∏y Smart School. PomyÊla∏yÊmy, ˝e to najlepszy sposób, by porównaç system edukacji dwuj´zycznej w Polsce z innymi krajami. To, co zobaczy∏yÊmy, bardzo nam
si´ podoba i jest jednym z najlepszych systemów,
jakie widzia∏yÊmy. W Hiszpanii wyglàda to podobnie, ale wed∏ug mnie zbyt raptownie próbuje si´ w Hiszpanii w model edukacji dwuj´zycznej wdro˝yç. W Polsce jest to robione w sposób
przemyÊlany, nie stresujàc dzieci i nie przem´czajàc, tylko w sposób taki, ˝e dzieci to lubià, nie zaburza to rytmu ich rozwoju. W∏aÊnie te wnioski
chcemy zabraç ze sobà do Hiszpanii – powiedzia∏a dr Maria Moliner Bernabe w relacji dla
portalu roztocze.net.

Pani Doktor podkreÊli∏a przy tym bardzo wysoki poziom nauczania j´zyka angielskiego i zdefiniowa∏a naszà szko∏´ w Warszawie (Zakr´t) jako
WZOROWÑ SZKO¸¢ DWUJ¢ZYCZNÑ NA EUROPEJSKÑ SKAL¢, a poziom realizacji programów
autorskich, systemu CLIL i innowacji pedagogicznej przez nauczycieli SMART na poziomie wskazujàcym na koniecznoÊç szerokiej wspó∏pracy
mi´dzynarodowej w zakresie kszta∏cenia nauczycieli i studentów zagranicznych w szko∏ach
SMART SCHOOL w Warszawie i ZamoÊciu.
Kinga Go∏danowska
na podstawie tekstu roztocze.net, z wywiadów
z dr Moliner Bernabe zarejestrowanych
w SMART SCHOOL w ZamoÊciu i w Warszawie
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 Listy do redakcji
Sàsiad i wycinka
Przeczyta∏em artyku∏: „Co by tu jeszcze wyciàç,
Panowie” Paƒstwa Weber na pierwszej stronie
WiadomoÊci Sàsiedzkich nr 189 marzec 2017 r.
i musz´ przyznaç, ˝e jego treÊç wzbudzi∏a we mnie
mieszane uczucia. Obywatelska troska o przyrod´,
drzewostan jest pi´kna i chwalebna, ja te˝ jestem
tego zdania. Zagranie na nutach zatroskania o los
naszego m∏odego pokolenia o dost´p do tlenu
i czystego powietrza, przyznam szczerze, ˝e wzruszy∏o mnie do g∏´bi. ChcielibyÊmy byç otoczeni
pi´knà zielenià i to chyba jest naturalne. Patrzàc
jednak z drugiej strony, b´dziemy musieli wybieraç
czy drzewo czy cz∏owiek. Bo czy chcemy, czy nie
chcemy, zasoby zieleni wokó∏ du˝ych aglomeracji
miejskich takich mi´dzy innymi jak Warszawa b´dà si´ kurczyç. Mo˝e nie tak nagle, ale przyjdzie to
z czasem. Podam przyk∏ad choçby aglomeracji Nowego Jorku, która w latach 80. ubieg∏ego stulecia
liczy∏a oko∏o 12–14 mln osób, a min´∏o trzydzieÊci
lat i obecnie liczy, jak podajà statystyki, oko∏o 36
mln osób. Z obserwacji naszych rodzimych stron
widzimy, ˝e ten trend przenika i do nas. Wsie wyludniajà si´, a m∏odzi ludzie przemieszczajà si´ do
miast w poszukiwaniu pracy i przysz∏oÊci. Nie za∏o˝à gniazdka na drzewie, tylko tak jak i Paƒstwo
za∏o˝yliÊcie gniazdko w mieszkaniu albo w domu.
Nie trzeba wielkiej filozofii, ˝eby zrozumieç, ˝e aby
zbudowaç nowe obiekty mieszkalne, trzeba jakiÊ
teren oczyÊciç z zieleni.
Przez pi´çdziesiàt lat by∏y bardzo ograniczone
mo˝liwoÊci trzebie˝y oraz wycinania drzew, stàd
ludnoÊç w wielu wypadkach, jak ukaza∏ si´ nowy przepis, skorzysta∏a z tych przepisów, a posadzone kilkadziesiàt lat temu drzewa dzisiaj roz-

ros∏y si´ i w ró˝ny sposób utrudniajà normalne
funkcjonowanie. A to zaros∏y ca∏y dom i w pomieszczeniach jest za ciemno. A to zagra˝ajà powaleniem w czasie burzy. A to utrudniajà wjazd
na posesj´. A to konary niszczà budynek albo
dach. Albo po prostu jest ich za du˝o i z pi´knego ogrodu zrobi∏a si´ d˝ungla.
Na dzia∏kach budowlanych moim skromnym
zdaniem szary obywatel powinien mieç prawo
sam zarzàdzaç zasobami zieleni i drzewostanu.
Wszak wszyscy lubimy pi´kne ogrody i wycinajàc jakieÊ drzewo, nie zostawiamy pustyni, tylko

Oswajanie staroÊci
Od 2013 roku Fundacja Jolanty KwaÊniewskiej „Porozumienie Bez Barier” prowadzi autorski program pn. „Oswajanie StaroÊci”.
Najwa˝niejszym za∏o˝eniem projektu jest wymiana doÊwiadczeƒ mi´dzypokoleniowych
poprzez nawiàzanie i prowadzenie dialogu.
Program zach´ca osoby starsze do aktywnoÊci – realizowania pasji, rozwijania zainteresowaƒ, a tak˝e do dzielenia si´ z innymi
umiej´tnoÊciami i doÊwiadczeniem.
Problemy seniorów cz´sto pozostajà niezauwa˝ane, zaniedbywane, spychane na
margines. A przecie˝ starzenie si´ jest procesem wpisanym w naszà egzystencj´. Dotyczy
ka˝dego z nas! Cz´sto jednak ÊwiadomoÊç
w∏asnej staroÊci jest czymÊ trudnym do zaakceptowania. Dlatego trzeba si´ z myÊlà o niej
oswajaç. NajwczeÊniej – jak tylko mo˝na,
przygotowywaç do tego, aby umieç czerpaç
z dojrza∏oÊci radoÊç. Aby wejÊç w nià w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej – czytamy
na stronie Fundacji.

w to miejsce zasadzamy co innego. Bo nasze gusty i spojrzenia na pi´kno przyrody dojrzewajà
z czasem. Nowe nasadzenia wszelkiej roÊlinnoÊci
nakr´cajà dzia∏ ogrodniczy, us∏ugi piel´gnacji roÊlin i to jest gospodarczo rozwojowe.
Mam sàsiada, który bardzo lubi przyrod´,
a szczególnie drzewa, ale ma dziwne upodobanie, ˝e lubi jak te drzewa rosnà na mojej dzia∏ce,
bo na jego dzia∏ce nie ma ani jednego drzewa.
Absolutnie nie mam do niego ˝alu za to, ˝e takie
ma spojrzenie na przyrod´.
Witold Sawicki
Od 2015 roku Fundacja prowadzi kampani´ edukacyjno-spo∏ecznà, której celem jest
uwra˝liwienie spo∏eczeƒstwa na potrzeby
seniorów borykajàcych si´ z problemami
zdrowotnymi czy materialnymi, a tak˝e z samotnoÊcià. W kampani´ zaanga˝owa∏ si´ ceniony aktor, Franciszek Pieczka, który nieodp∏atnie u˝yczy∏ swojego wizerunku. Fundacja wyprodukowa∏a m.in. spot edukacyjny,
który mogà Paƒstwo obejrzeç na naszej stronie pod adresem: http://www.wiadomosci
sasiedzkie.pl/news/110/n/10466.
W roku 2016 kampani´ „Oswajanie StaroÊci” obj´∏a honorowym patronatem Prezydent
Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Zach´camy tak˝e do darmowego rozliczania
podatku za pomocà programu PITax.pl dost´pnego na stronie https://fpbb.pl/1-procent-2017/ i przekazania Fundacji 1% na
realizacj´ programu „Oswajanie StaroÊci”.
Wi´cej informacji na stronie: https://fpbb.pl/.
Joanna WiÊniewska

Kiedy mo˝emy skorzystaç z przedawnienia roszczenia?
Niejednokrotnie banki czy firmy windykacyjne
dochodzà zap∏aty roszczeƒ, których termin wymagalnoÊci (termin zap∏aty) up∏ynà∏ wiele lat temu. W jaki sposób mo˝na broniç si´ przed takimi roszczeniami?
Zawsze nale˝y dokonaç oceny merytorycznej
takiego roszczenia oraz przedstawionej przez
powoda dokumentacji. Natomiast warto tak˝e
zwróciç uwag´ na kwesti´ przedawnienia dochodzonego roszczenia.
Istotà przedawnienia jest to, ˝e po up∏ywie
okreÊlonego w przepisach czasu d∏u˝nik mo˝e
uchyliç si´ od spe∏nienia Êwiadczenia (np. zap∏aty
d∏ugu). Przy uwzgl´dnieniu przez sàd zarzutu
przedawnienia sàd oddali powództwo. Zg∏aszajàc
zarzut przedawnienia, d∏u˝nik mo˝e zatem uwolniç si´ od obowiàzku zap∏aty sumy pieni´dzy wynikajàcej np. z umowy po˝yczki czy kredytu.
W aktualnym stanie prawnym sàd rozpozna zarzut przedawnienia roszczenia jedynie w sytuacji
zg∏oszenia takiego zarzutu przez d∏u˝nika. W konsekwencji, aby skorzystaç z dobrodziejstwa, jakie
niesie d∏u˝nikowi ta instytucja, trzeba ten zarzut
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zg∏osiç w sàdzie i zrobiç to w sposób wyraêny.
Sàd nigdy w tym zakresie nie wyr´czy strony
ani nawet nie pouczy o takiej mo˝liwoÊci.
Zarzut przedawnienia mo˝e zg∏osiç osoba,
od której dochodzi si´ zap∏aty roszczenia majàtkowego, czyli np. zap∏aty za Êwiadczenia
telekomunikacyjne (telefon, internet), zwrotu
po˝yczki, kredytu czy rat za najem mieszkania.
Ogólne terminy przedawnienia wynoszà co do
zasady 10 lat lub 3 lata dla roszczeƒ o Êwiadczenia okresowe oraz dla roszczeƒ zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej. Âwiadczenia okresowe to np. czynsz najmu, raty po˝yczki
czy odsetki. Pozosta∏e roszczenia przedawniajà
si´ po up∏ywie 10 lat, chyba ˝e przepisy szczególne (zwiàzane z poszczególnymi typami umów)
stanowià inaczej.
Teoretycznie do skorzystania z tego zarzutu wystarczy stwierdzenie „zg∏aszam zarzut
przedawnienia”, przedstawione pisemnie lub
ustnie przed sàdem. Niejednokrotnie zdarza
si´, ˝e sàdy wymagajà bli˝szego okreÊlenia
terminu, w jakim dane roszczenie uleg∏o

przedawnieniu, co wymaga podj´cia aktywnoÊci w toku post´powania sàdowego. Liczenie tego okresu niekiedy bywa k∏opotliwe
z uwagi na koniecznoÊç okreÊlenia terminu
wymagalnoÊci roszczenia.
Istotne jest tak˝e, aby zarzut przedawnienia
zosta∏ zg∏oszony w odpowiednim czasie, tj. w∏aÊciwym ze wzgl´du na tok rozpoznania sprawy.
Przepisy kodeksu post´powania cywilnego zobowiàzujà strony post´powania do wskazywania
twierdzeƒ, dowodów oraz zarzutów w pierwszej
mo˝liwej sytuacji (np. w sprzeciwie od nakazu zap∏aty, odpowiedzi na pozew). Zg∏oszenie zarzutu
przedawnienia w póêniejszym terminie mo˝e byç
nieskuteczne i mo˝e zostaç pomini´te przez sàd.
Obrona w procesie sàdowym wymaga aktywnoÊci od pozwanego. Wskazaç nale˝y, i˝ sàdy co
do zasady nie dzia∏ajà za stron´ i skorzystanie
przez stron´ z przys∏ugujàcych jej praw wymaga
podj´cia stosownych czynnoÊci procesowych.
Adwokat Wojciech Powroênik,
Kancelaria Prawna Powroênik i Wspólnicy sp.k.
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TORTY • BEZY • SERNIKI • SZARLOTKI
WYPIEKI WIELKANOCNE i wiele innych...

Cukiernia & Pracownia „Hrabina chce jeść"
ul. Cieplarniana 25F, Warszawa-Wesoła

Godziny otwarcia: pon. – pt.: 7:30–18:00, sob. – niedz.: 9:00–16:00

Zamówienia: tel. 505 590 799, biuro@hrabinachcejesc.pl

fb/hrabinachcejesc

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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zawodach – wra˝enia nie do opisania.
Dla osób bioràcych po raz pierwszy
udzia∏ w zawodach na orientacj´ na
poczàtek, bez wzgl´du na umiej´tnoÊci
jazdy na rowerze, proponuj´ start na
trasie zielonej. Póêniej, jak wszystko
b´dzie jasne, mo˝na spokojnie startowaç na innych trasach. U nas panuje pe∏na demokracja
i ka˝dy uczestnik bez wzgl´du na to, na jakiej

Sezon Pucharu Warszawy i Mazowsza oraz Grand Prix
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w RJnO rozpocz´te!
Âmia∏o mo˝na powiedzieç, ˝e nowy sezon
orientacji rowerowej ruszy∏ pe∏nà parà, pomimo niesprzyjajàcych warunków atmosferycznych – deszcz pierwszego dnia rywalizacji, prószàcy Ênieg i silny wiatr podczas niedzielnych
zawodów. Nie powstrzyma∏o to uczestników
I Rundy przed przybyciem na start i ruszeniem
na ciekawe trasy w falenickich lasach nale˝àcych do NadleÊnictwa Celestynów. W pierwszej
rundzie Pucharu Warszawy i Mazowsza, która
by∏a tak˝e I Rundà Grand Prix Dzielnicy Wawer
Miasta Sto∏ecznego Warszawy w Rowerowej
Jeêdzie na Orientacj´ wystartowa∏o w sumie 54
zawodników.
Jakby tego by∏o ma∏o, od samego poczàtku zanosi si´ na bardzo zaci´tà rywalizacj´ w poszczególnych kategoriach wiekowych. W niedzielnych
zawodach ró˝nice czasowe w czo∏ówce rywalizujàcych zawodników by∏y godne imprezy mistrzowskiej i naprawd´ detale decydowa∏y o zaj´tej koƒcowej pozycji. Chodzi tu oczywiÊcie o rywalizacj´ na trasach czerwonej i czarnej,
w których startujà najlepsi zawodnicy. Na trasie
zielonej i niebieskiej, które przeznaczone sà dla
osób poczàtkujàcych oraz startujàcych ca∏ych rodzin lub zespo∏ów rywalizacja przebiega∏a znacznie spokojniej i ka˝dy z uczestników wraca∏ na
met´ po potwierdzeniu wszystkich punktów kontrolnych w pe∏nym szcz´Êciu. Na tych trasach te˝
wszyscy zawodnicy ukoƒczyli rywalizacj´, odnajdujàc wszystkie punkty kontrolne w terenie.

Poni˝ej mapa z sobotniej rywalizacji na trasie
czerwonej. Wszystkie mapy oraz wyniki i aktualna klasyfikacja po I Rundzie sà dost´pne na stronie www.orienteering.waw.pl.
Jak to zawsze na
poczàtku, nie oby∏o
si´ bez defektów
sprz´tu oraz pob∏àdzenia w terenie, jednak tu dotyczy∏o to
g∏ównie zawodników
startujàcych na trasie
czerwonej i czarnej.
W kwietniu kolejna
mo˝liwoÊç wzi´cia
udzia∏u w zawodach.
B´dà rozegrane kolejne dwie rundy. Jedna
w okolicach Wieliszewa, w bardzo ciekawym terenie obejmujàcym starorzecze Narwi w Wieliszewie
w dniach 08–09.04.2017 – czyli w Niedziel´
Palmowà. Kolejna, ju˝ IV Runda zostanie przeprowadzona w podwarszawskim Wo∏ominie
i Koby∏ce w dniach 22–23.04.2017. Tu na
uczestników czeka w niedziel´ zupe∏nie nowy teren, który jeszcze dotychczas nie by∏ u˝ywany
podczas naszych zawodów. Na pewno warto
podjàç decyzj´ i spróbowaç swoich si∏ w naszych

trasie wystartuje, jest uj´ty w koƒcowej klasyfikacji w swoich kategoriach wiekowych, do których ma prawo startu. Pisz´ tak, bowiem mo˝na
byç klasyfikowanym nawet w czterech kategoriach wiekowych dzi´ki specjalnie stworzonemu
ku temu systemowi liczàcemu punkty zdobyte
podczas poszczególnych etapów.
Jan Cegie∏ka

Na wojowników z Weso∏ej nie ma mocnych
W dniu 18 marca odby∏y si´ zawody o Puchar
Polski w Kickboxingu oraz Taekwondo federacji
WKA i ITF w Âwidnicy, gdzie oÊmiu reprezentantów Centrum Sztuk Walk TKD Weso∏a walczy∏o
w gronie 220 najlepszych zawodników o zaszczytne miejsca na podium. W sumie wojownicy z Weso∏ej zdobyli 10 pucharów oraz 25 medali, pozostawiajàc swoich konkurentów daleko
w tyle zarówno w kickboxingu, jak i taekwondo.
– Nasi zawodnicy spisali si´ na medal. Pomimo
swojego m∏odego wieku (7–14 lat) stoczyli bardzo dojrza∏e, choç bardzo trudne pojedynki. Ka˝dy z nich da∏ z siebie wszystko, aby w takich doÊç
nie∏atwych turniejowych warunkach wdrapaç si´
na podium. TrudnoÊç tych zawodów polega∏a na
tym, ˝e niektóre kategorie by∏y po∏àczone, co

oznacza∏o, ˝e ch∏opcy (o ró˝nych wagach i wieku) musieli walczyç w tych samych kategoriach
i w pewnym momencie (ju˝ w strefie oko∏ome-

dalowej) zmuszeni byli toczyç tzw. „bratobójcze”
pojedynki (walki mi´dzy sobà). Jednak na szcz´Êcie ka˝demu z naszych klubowiczów uda∏o si´
pokonaç konkurencj´ i zdobyç upragniony medal w myÊl naszego motto: „Ból jest tymczasowy,
a duma jest wieczna!”.
Teraz ju˝ koncentrujemy si´ na przygotowaniach do najwa˝niejszej dla nas imprezy w tym
sezonie – Mistrzostw Polski Taekwondo, które
w tym roku odb´dà si´ 22 kwietnia, po sàsiedzku – w Halinowie, i na które wszystkich ch´tnych
do kibicowania serdecznie zapraszamy – powiedzia∏a Patrycja Gadomska – Kierownik Centrum
Sztuk Walk TKD Weso∏a.
TKD Weso∏a

REKL AMA
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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.

Kolejny Turniej Szachowy z edycji Grand Prix 2017 rozegrany
W sobot´ 11 marca w Szkole Podstawowej
nr 353 oko∏o 90 szachistów rywalizowa∏o
w II Turnieju Szachowym Grand Prix SP 353
2017. Zawodnicy zmierzyli si´, startujàc w trzech
grupach turniejowych. Po rozegraniu siedmiu
partii systemem szwajcarskim po 15 minut dla
zawodnika s´dzia turnieju arcymistrzyni
Agnieszka Brustman wy∏oni∏a zawodników, którzy osiàgn´li najwy˝sze wyniki.
W kategorii dzieci i m∏odzie˝ do 20 lat:
■ I miejsce – Jakub Jaworski, Warszawa
■ II miejsce – Ryszard åwiek, UKS SP 321 Warszawa-Bemowo
■ III miejsce – Maria Zaborowska, MTSz Miƒsk
Mazowiecki.
Najlepszymi w poszczególnych kategoriach
rankingowych zostali:
■ III kategoria szachowa – Stefan Zambrowski-Mazurek, KSz Polonia Warszawa
■ IV kategoria szachowa – Tadeusz Multan, UKS
„Gambit”-Weso∏a

PTTK
zaprasza
■ 13 maja – sp∏yw Radomkà
Kajakowy sezon w roku 2017 zaczynamy sp∏ywem rzekà Radomkà. Czeka nas 14-kilometrowy
odcinek od miejscowoÊci Brzóza do Ryczywo∏u.
Radomka, dawniej zwana Radomierzà, to lewobrze˝ny dop∏yw Wis∏y. Ma d∏ugoÊç 98 km, dorzecze zajmuje powierzchni´ ponad 2000 km2. Wyp∏ywa z Lasów Koneckich na po∏udnie od Przysuchy na wysokoÊci ok. 310 m n.p.m. Rzeka po
zejÊciu z rejonu wzgórz p∏ynie w doÊç szerokiej
pradolinie b´dàcej pozosta∏oÊcià po làdolodzie
skandynawskim, który tu mia∏ d∏u˝szy postój
zwiàzany ze stadia∏em Radomki. UjÊcie do Wis∏y
znajduje si´ nieopodal Ryczywo∏u.
Nas, kajakarzy – szczególnie tych poczàtkujàcych – ucieszy wiadomoÊç, ˝e Radomka to bardzo p∏ytka, meandrujàca leniwie rzeczka,
o pierwszej klasie czystoÊci wody, z urokliwymi,
stale zmieniajàcymi si´ widokami: tajemnicze zakola poroÊni´te g´stà roÊlinnoÊcià, kilkumetrowe, piaszczyste skarpy z gniazdami ptaków, Êciany trzcin, tunele z drzew, ma∏e pla˝e, liczne zatoczki, a w tle pola i lasy Puszczy Kozienickiej.
Na zakoƒczenie sp∏ywu czeka na nas tradycyjnie
ciep∏y posi∏ek, pyszne ciasto i goràca herbata oraz
ognisko – przypominamy o zabraniu kie∏basek.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

■

V kategoria szachowa – Patryk Lech, UKS
„Gambit”-Weso∏a.

Najwi´cej punktów w kategorii rocznik 2009
i m∏odsi zdobyli:
■ I miejsce – Marcin Iwanicki, UKS SP 321 Warszawa-Bemowo
■ II miejsce – Mateusz Iwanicki, UKS SP 321
Warszawa-Bemowo
■ III miejsce – Jagoda Dzierzgowska, KSz Polonia Warszawa.

Wyjazd: autokarem 13 maja 2017 r. o godz.
8.00, zbiórka na parkingu przy Gimnazjum 119
przy ul. Pogodnej w Starej Mi∏oÊnie.
Powrót: 13 maja o godz. 19.00 w to samo miejsce.
Wpisowe: doroÊli – 90 z∏, dzieci do lat 15 – 75 z∏.
Wp∏aty: do 2 maja 2017 r. na konto naszego ko∏a.
Liczba miejsc: 59.
Zg∏oszenia: do 5 maja 2017 r.
Kierownik wyjazdu: Ania Ksi´˝opolska, tel.
602 344 309.

■ 19–21 maja – Poznaƒ i okolice
Wycieczka autokarowa, podczas której zwiedzimy Poznaƒ i miejscowoÊci w jego bliskiej okolicy. Poznaƒ – stolica Wielkopolski, niegdyÊ sto∏eczny gród Mieszka I, póêniej bastion ekonomiczny w walce z zaborcami. Miasto, w którym
dalekowzroczni Dzia∏yƒscy i Raczyƒscy wznosili
wspania∏e gmachy u˝ytecznoÊci publicznej – do
dziÊ ma cechy pr´˝nego centrum ekonomicznego
i wa˝nego oÊrodka kulturalnego.
Zwiedzimy z przewodnikiem mi´dzy innymi:
Ostrów Tumski: katedr´ z miejscem pochówku
pierwszych w∏adców Polski, Stary Rynek, KoÊció∏
Farny, plac WolnoÊci, Stary Browar – najpi´kniejsze centrum handlowe Êwiata, Palmiarni´ Poznaƒskà, plac Mickiewicza, pomnik Poznaƒskiego Czerwca 1956 r., Wie˝´ Widokowà w Zamku
Przemys∏a, KÓRNIK – zespó∏ zamkowo-parkowy
oraz arboretum (40 ha) z najbogatszà w Polsce kolekcjà drzew oraz krzewów z ca∏ego Êwiata (3000

W turnieju C – z mo˝liwoÊcià zdobycia kategorii szachowych – norm´ na
V kategori´ szachowà uzyska∏o czterech
zawodników, IV kategori´ zdoby∏o trzech
zawodników.
Na zakoƒczenie rozgrywek Wicedyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców Mariola Wróblewska
gratulowa∏a wszystkim zawodnikom
wspania∏ej rywalizacji oraz osiàgni´tych
wyników, jak równie˝ mia∏a zaszczyt
wr´czyç nagrody zwyci´zcom.
Zawody zorganizowa∏ Uczniowski Klub Sportowy „Gambit”-Weso∏a oraz Szko∏a Podstawowa
nr 353 im. Wielkich Odkrywców.
Na kolejne rozgrywki szachowe do Szko∏y
Podstawowej nr 353 zapraszamy 8 kwietnia
2017 r. Szczegó∏owe wyniki turnieju mo˝na
znaleêç na stronie www.chessarbiter.com. Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´ Weso∏a
m.st. Warszawy.
Teresa Osypiuk

gatunków), w tym z budzàcà wiele nieporozumieƒ
gruszà wierzbolistnà (czyli s∏ynne gruszki na
wierzbie), ROGALIN – z imponujàcà rezydencjà,
PUSZCZYKOWO – Muzeum Literackie Arkadego
Fiedlera z Ogrodem Kultur i Tolerancji.
Wyjazd: 19 maja 2017 r., zbiórka na parkingu
przy Gimnazjum 119 przy ul. Pogodnej w Starej
Mi∏oÊnie o godz. 6.00.
Powrót: w to samo miejsce 21 maja ok. godz. 21.00.
Wpisowe: 450 z∏ – doroÊli, 420 z∏ – dzieci do 15
roku ˝ycia, zaliczka w wysokoÊci 100 z∏ p∏atna
w ciàgu 7 dni od zg∏oszenia.
Wy˝ywienie: obiad i kolacja 19 maja, Êniadanie, obiad i kolacja 20 maja oraz Êniadanie
i obiad 21 maja.
Nocleg: w Sleep in Hostel w centrum Poznania
(przy samym Rynku).
Liczba miejsc: 48.
Zg∏oszenia: do 15 maja 2017 r. poprzez naszà
stron´ internetowà.
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel.
510 079 422.
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u. Zg∏oszenia
na wycieczki przyjmujemy za poÊrednictwem naszej strony internetowej www.pttkwesola.pl.
Na stronie znajdà te˝ Paƒstwo wi´cej szczegó∏ów dotyczàcych wycieczek.
W imieniu Zarzàdu Ko∏a
Marcin J´drzejewski
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Kwiecieƒ w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
W dniach 6–7 kwietnia br. w Klubie „KoÊciuszkowca” przy Placu Wojska Polskiego
129 odb´dzie si´ Przeglàd M∏odych Talentów ARTYSTYCZNA
WESO¸A. W dniu
6 kwietnia zaprezentujà si´ przedszkola i oddzia∏y przedszkolne w szko∏ach podstawowych, natomiast w dniu 7 kwietnia klasy I–III, klasy
IV–VI oraz gimnazja. G∏ównymi celami tego
wydarzenia sà m.in.: konfrontacja i ocena
dorobku artystycznego dzieci i m∏odzie˝y
regionu oraz podnoszenie poziomu i rangi
amatorskich dokonaƒ artystycznych. Przeglàd dotyczy wszelkich prezentacji artystycznych, scenicznych i estradowych, takich jak:
teatr, kabaret, piosenka, taniec. Uczestniczà
w nim dzieci i m∏odzie˝ reprezentujàcy placówki kultury, przedszkola, szko∏y oraz instytucje i organizacje prowadzàce dzia∏alnoÊç kulturalnà na terenie dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy. Organizatorami Przeglàdu
oprócz OÊrodka Kultury sà tak˝e Dzielnica
Weso∏a m.st. Warszawy oraz 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza KoÊciuszki. Przedsi´wzi´cie zosta∏o obj´te honorowym patronatem przez Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy, Pana Edwarda K∏osa. Sponsorem wydarzenia sà Piekarnie Cukiernie PUTKA.
W Niedziel´ Palmowà zapraszamy na pokaz
slajdów „Tradycje wielkanocne”. W dniu
9 kwietnia o godz. 17.00 Anna Jóêwiak opowie
o tradycjach wielkanocnych w Polsce i na Êwiecie. Âwi´conka, palemki, pisanki, Êmigus-dyngus... to tylko niektóre tradycje wielkanocne,

które znane sà nam od dawna. Jest jednak jeszcze wi´cej obyczajów, których nie znamy bàdê
te˝ nie pami´tamy. A dobrze wiadomo – co kraj
to obyczaj, dlatego poznamy tak˝e zwyczaje
z ró˝nych regionów Polski, jak i ze Êwiata. Po pokazie slajdów odb´dà si´ warsztaty – przygotowanie ozdób wielkanocnych. Ka˝dy z uczestników znajdzie coÊ dla siebie. Tak rozpoczniemy
przygotowania do Âwiàt Wielkanocnych.
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W tym miesiàcu zapraszamy tak˝e dzieci do
obejrzenia i wys∏uchania koncertu Filharmonii
Narodowej pt. „Muzyczne pogaw´dki”. M∏oda publicznoÊç pos∏ucha aran˝acji popularnych
przebojów, nie tylko klasycznych. Za ka˝dà
z kompozycji kryje si´ historia opowiedziana
dêwi´kami trzech instrumentów, b´dàca doskona∏ym tematem do rozmowy z m∏odà publicznoÊcià. Grupy zorganizowane obowiàzujà zapisy,
ale zapraszamy równie˝ uczestników indywidualnych 21 kwietnia 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.
Kwiecieƒ zakoƒczymy koncertem „Dopóki
ziemia kr´ci si´”. Na
koncert piosenek Bu∏ata Okud˝awy w wykonaniu Wies∏awa Kowalskiego zapraszamy 23
kwietnia o godz. 17.00.

W kwietniu na Pogodnej
Dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat i ich opiekunów przygotowaliÊmy cykl spotkaƒ i warsztatów plastycznych pt. „BaÊniowa Sobota”. Do
Êwiata prosto z bajki zapraszamy 8 kwietnia o godz. 16.00. Us∏yszymy opowieÊç o ch∏opcu, który dzi´ki
pomocy delfina opuszcza tonàcà wysp´, aby sprowadziç pomoc dla uwi´zionych na niej ukochanych
rodziców. Kto wys∏ucha
próÊb ch∏opca z dalekiego
kraju? Czy spotka on przychylnych mu ludzi? Zapraszamy na opowieÊç o mi∏oÊci, wytrwa∏oÊci i odwadze oraz na wspólnà zabaw´ rodziców z dzieçmi. Spotkanie poprowadzi Alicja
Kubas. Liczba miejsc ograniczona. Bezp∏atne
wejÊciówki do odbioru od 3 kwietnia od godz.
16.00. To samo spotkanie BaÊniowej Soboty
zostanie powtórzone 22 kwietnia 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
18 kwietnia od godz. 16.00.
Równie˝ 8 kwietnia odb´dzie si´ wernisa˝
wystawy rysunków i malarstwa Ewy Küng pod
kier. Claudii Stern Uralde Prisco z Locarno oraz
prac Urszuli Bucholtz-Stefaniak pt. „Âwiat∏o
i cieƒ”. Urszula Bucholtz-Stefaniak jest mieszkankà Warszawy-Weso∏ej, doskonale ju˝ nam
znanà, choçby z zesz∏orocznej wystawy malarstwa zorganizowanej przez OÊrodek Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna” pt. „Zatrzymaç chwil´”.
Na obecnej wystawie artystka zaprezentuje swój

najnowszy dorobek, na który sk∏ada si´ cykl obrazów olejnych przedstawiajàcych konie – najÊwie˝szà fascynacj´ malarki. Ewa Küng od
1972 r. mieszka w Szwajcarii. Po zakoƒczonej karierze zawodowej, w 2014 r., rozpocz´∏a edukacj´ artystycznà w szkole w Locarno pod kierunkiem pani profesor Claudii Stern Uralde Prisco.
Z poczàtku artystka tworzy∏a przede wszystkim
prace rysunkowe grafitem i w´glem oraz monochromatyczne obrazy akrylowe, zafascynowana
ekspresjà kontrastu i Êwiat∏ocienia. Od niedawna zajmuje si´ równie˝ malarstwem akwarelowym. Pierwsza wystawa Ewy Küng odby∏a si´
w St. Gallen i obejmowa∏a jedynie jej prace
czarno-bia∏e wykonane grafitem, w´glem i akrylem. W Polsce obok wy˝ej wymienionych prac
artystka zaprezentuje tak˝e akwarele. Wystawa potrwa do 28 kwietnia.
23 kwietnia o godz. 16.00 zapraszamy
najm∏odszych na spektakl pt. „Czarownica u dentysty” w wykonaniu Studia
Artystycznego Arlekin. Za górami, za
lasami, za siedmioma... a w∏aÊciwie to ca∏kiem niedaleko... ˝y∏a sobie Czarownica. Mia∏a spiczasty kapelusz, haczykowaty nos, czarnego
kota, swój wierny kocio∏ek i ogólnie
wszystko, co porzàdnej Czarownicy do
szcz´Êcia potrzebne. Mia∏a tak˝e problem. Có˝ robiç, gdy Twój jedyny zàb zaczyna zachowywaç si´ dziwnie... i ani hokus-pokus, ani czary mary zupe∏nie nie zdajà
egzaminu?! O-o... chyba czas odwiedziç sàsiada – dentyst´, którego wielu boi si´ bardziej ni˝ jej
uroków... Przezabawna bajka o tym, ˝e o z´by
trzeba dbaç... choç ka˝dego dopada trwoga, gdy
trzeba si´ udaç do z´bologa. Liczba miejsc
ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru od 18 kwietnia od godz. 16.00.
Z okazji nadchodzàcych Âwiàt
Wielkanocnych Dyrektor OÊrodka
Kultury w Dzielnicy Weso∏a Pan
Edward Kalisz wraz z pracownikami
OÊrodka Kultury i Filii „Pogodna”
sk∏ada serdeczne ˝yczenia zdrowych
i spokojnych Âwiàt Wielkanocnych, obfitoÊci na Êwiàtecznym stole, smacznego jajka
oraz wiosennego nastroju w gronie rodzinnym.
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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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
Narodowy Dzieƒ Pami´ci
„˚o∏nierzy Wykl´tych”
1 marca ju˝ po raz siódmy obchodziliÊmy
Narodowy Dzieƒ Pami´ci „˚o∏nierzy Wykl´tych”.
Jest to Êwi´to upami´tniajàce tych wszystkich,
którzy po 1944 roku nie z∏o˝yli broni, którzy nie
godzili si´ na to, aby Polskà rzàdzi∏a komunistyczna w∏adza nadana z Moskwy, którzy cz´sto
za to zap∏acili najwy˝szà cen´ – ˝ycie. Z tej w∏aÊnie okazji w naszej Bibliotece 2 marca goÊciliÊmy Jacka Paw∏owicza – dyrektora Muzeum
˚o∏nierzy Wykl´tych i Wi´êniów Politycznych PRL
i Jaros∏awa Wróblewskiego – autora ksià˝ki
„Gryf. Pa∏acyk Michla, ˚ytnia, Wola”.

Ksià˝ka Jaros∏awa Wróblewskiego to historia
˝ycia niezwyk∏ego cz∏owieka Janusza Brochwicz-Lewiƒskiego ps. „Gryf”. Cz∏owieka, który ju˝ za
m∏odu sta∏ si´ legendà.
Urodzony w 1920 r. w Wo∏kowysku niedaleko
Grodna. Ju˝ jako dziecko posiada∏ talent przywódczy, by∏ równie˝ niezwykle zainteresowany
wojskiem, dlatego tu˝ po maturze wstàpi∏ do
szko∏y podchorà˝ych. W 1939 r. zosta∏ aresztowany przez bolszewików i otrzyma∏ wyrok
Êmierci. By∏ partyzantem „Zapory”, szkoli∏ ˝o∏nierzy z „Parasola”. Na to stanowisko powo∏a∏ go
„Nil”. W czasie Powstania Warszawskiego
„Gryf” zosta∏ ci´˝ko ranny podczas walk na Woli i stàd trafi∏ do obozu jenieckiego w Murnau,
tam pozna∏ rotmistrza Witolda Pileckiego. Z polecenia gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego trafi∏ do I Samodzielnej Brygady Spadochronowej,

tak znalaz∏ si´ w wojsku w Wielkiej Brytanii.
„Gryf” bardzo chcia∏ wróciç do Polski, jednak nie
móg∏, zosta∏ na Zachodzie. Po wstàpieniu do armii brytyjskiej by∏ w gwardii przybocznej rodziny
królewskiej, a nast´pnie jako oficer wywiadu
brytyjskiego i Armii Renu bra∏ udzia∏ w operacjach m.in. na terenie Niemiec i Palestyny.
W 2002 r. w wieku 82 lat wróci∏ do Polski. By∏
bardzo aktywny. By∏ cz∏onkiem Kapitu∏y Orderu
Wojennego Virtuti Militari, zasiada∏ w Komitecie
Honorowym Fundacji „¸àczka”. Zosta∏ awansowany do stopnia genera∏a brygady i odznaczony
Krzy˝em Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Jednak jedno „odznaczenie” by∏o dla niego wyjàtkowe i jak mówi∏, ocali∏o mu ˝ycie – obrazek
Jezusa Mi∏osiernego, otrzymany od Matki przy
po˝egnaniu w 1939 r. Nie mia∏ wàtpliwoÊci, ˝e
˝ycie zawdzi´cza Bo˝ej OpatrznoÊci. Genera∏
Janusz Brochwicz-Lewiƒski zmar∏ w styczniu
2017 r. Jaros∏aw Wróblewski, opowiadajàc
o swoich spotkaniach z „Gryfem”, które odbywa∏y si´ w trakcie zbierania materia∏ów do napisania ksià˝ki, by∏ bardzo wzruszony. Powiedzia∏, ˝e
spotka∏ cz∏owieka niezwykle oddanego sprawie
polskiej, wielkiego patriot´, przewodnika po
polskiej historii. Historia ˝ycia „Gryfa” to historia,
którà trudno opisaç, i jak powiedzia∏ sam autor,
zrobi∏ wszystko, aby jak najlepiej przekazaç histori´ ˝ycia tego wielkiego patrioty.
W drugiej cz´Êci spotkania mieliÊmy okazj´
wys∏uchaç interesujàcej prelekcji Jacka Paw∏owicza, który przybli˝y∏ nam histori´ wi´zienia na
Mokotowie. Od lutego 2016 jest tu Muzeum ˚o∏nierzy Wykl´tych i Wi´êniów Politycznych PRL.
Jest to miejsce, gdzie w∏adza komunistyczna
próbowa∏a odcz∏owieczyç i upodliç ludzi, którzy
nie godzili si´ z jej rzàdami. To tutaj wielu z nich
by∏o wr´cz nieludzko i bestialsko torturowanych.
Jest to miejsce bólu, cierpienia i ∏ez. Dlatego tutaj powstaje Muzeum, które b´dzie miejscem
chwa∏y dla Wykl´tych i Niez∏omnych oraz osób
przeÊladowanych w czasach PRL-u. Symbolem
Muzeum b´dà cztery Êwietliste filary symbolizujàce Boga, Honor, Ojczyzn´ i WolnoÊç.
Czwartkowe spotkanie by∏o niezwykle wzruszajàce zarówno dla prowadzàcych, jak i uczestników. Bardzo dzi´kujemy Jackowi Paw∏owiczowi i Jaros∏awowi
Wróblewskiemu
za
przyj´cie naszego zaproszenia!
Owocem naszego
spotkania by∏a wycieczka grupy czytelni-

ków do Muzeum ˚o∏nierzy Wykl´tych i Wi´êniów Politycznych PRL, która odby∏a si´ 22 marca 2017 r.

Spotkanie z Monikà Rogoziƒskà
Nasi czytelnicy w ubieg∏ym roku mieli okazj´
spotkaç si´ z niezwyk∏à kobietà, dziennikarkà, podró˝niczkà, autorkà ksià˝ki „Lot ko∏o Nagiej Damy”. Spotkanie by∏o bardzo udane i interesujàce.
Dlatego postanowiliÊmy ponownie zaprosiç Monik´ Rogoziƒskà. Takie spotkanie zosta∏o zorganizowane wspólnie z Bibliotekà Gimnazjum nr 119 dla
m∏odzie˝y tej szko∏y. Relacj´ z tego spotkania bardzo ciekawie przedstawi∏a Karolina G∏odkowska,
uczennica klasy 3a. Mo˝na jà przeczytaç na naszej
stronie lub Facebooku. Zach´camy do lektury.

Kwiecieƒ w Bibliotece
■

4 kwietnia 2017 r. we
wtorek o godz. 18.30 zapraszamy na autorskie spotkanie z Przemys∏awem Boguszem – autorem ksià˝ki
„Kotan. Czy mnie kochasz?”.
Jest to ksià˝ka o legendarnym za∏o˝ycielu Monaru
Marku Kotaƒskim. Spotkanie poprowadzi dziennikarz z Miƒska Mazowieckiego Dariusz Mól.

■

22 kwietnia 2017 r., w sobot´, w Auli Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego (ul. Klimatyczna 1) w godz. 10.30–15.00
odb´dzie si´ spotkanie poÊwi´cone 600-leciu
Starej Mi∏osny. W programie m.in. promocja
ksià˝ki Barbary Buczek-P∏achtowej „Mi∏osna
Stara Mi∏osna” oraz prelekcje: Adama Cieçwierza – „Stara Mi∏osna i okolice. Kartki z dziejów
osiedla i gminy”, Paw∏a Ajdackiego „PrzedmoÊcie Warszawskie w wojnach XX wieku”, Doroty Wroƒskiej „Ârodowisko przyrodnicze Starej
Mi∏osny”, Katarzyny Okniƒskiej „Historia Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Starej Mi∏oÊnie”. Imprezie b´dzie towarzyszy∏a prezentacja multimedialna „Mokrad∏a i wydmy Starej Mi∏osny” oraz
wystawa prac uczniów Gimnazjum nr 119 im.
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.
Wydarzenie zosta∏o obj´te honorowym
patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy Edwarda K∏osa.

■

13 kwietnia mija termin sk∏adania prac
w konkursie na recenzj´ ksià˝ki „Wszystkie
ksià˝ki mówià”. Zach´camy do wzi´cia w nim
udzia∏u. Szczegó∏owe informacje na naszej stronie www, Facebooku oraz we wszystkich naszych placówkach.
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kàcik bibliofila
˚ywop∏ot
Dorit Rabinyan
Nowy Jork, lata
wspó∏czesne i dwoje
przypadkowo
spotykajàcych si´
m∏odych ludzi. Ona
– Izraelitka o imieniu Liat, on – urodzony w Hebronie
Palestyƒczyk, Hilmi. Historia mi∏osna,
trudna i skomplikowana, wpleciona
w rzeczywistoÊç, w której nie powinni
si´ kochaç, powinni byç nawet wrogami. Kto jednak dosta∏ takie prawo, ˝eby o tym decydowaç?
Rzadko zdarzajà si´ powieÊci, w których, wydawa∏oby si´, banalny temat
jest tak pi´knie i z niezwyk∏à finezjà
opisany. Nagrodzona licznymi nagrodami autorka daje popis literackiej perfekcji i wra˝liwoÊci.
Goràco polecam!

Qlturka czeka na Ciebie!
Uwielbiasz s∏uchaç muzyki, a po najnowszym odkryciu
muzycznym chcia∏byÊ podzieliç si´ nim z ca∏ym Êwiatem? Twoim ulubionym miejscem jest ciemna sala kinowa, w której ch∏oniesz wra˝enia z ekranu i po seansie
masz g∏ow´ pe∏nà przemyÊleƒ, które z przyjemnoÊcià
przelejesz na papier i ch´tnie dasz do przeczytania innym? A mo˝e po ka˝dym kontakcie z wytworem kultury, nie ograniczajàc si´ do jednej dziedziny, czujesz
przyp∏yw weny twórczej i ogromnà ch´ç ubrania w s∏owa Êladu, jaki odcisn´∏o w Tobie to spotkanie?
JeÊli tak, nie hamuj tej ch´ci, lecz spróbuj swoich si∏
w naszym dziale poÊwi´conym recenzjom – dziale
Qlturka. Z wdzi´cznoÊcià za wszystkie wspania∏e teksty, ale i ze smutkiem, ˝e to ju˝ koniec, rozstaliÊmy si´
z Martynà Nowosielskà-Krassowskà, naszà wieloletnià recenzentkà muzyczno-filmowà. Je˝eli czytajàc jej
ostatni tekst poczu∏eÊ mi∏e poruszenie w okolicy serca na jej s∏owa 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, to pozwól sobie pójÊç za tym g∏osem i skontaktuj si´ z nami pod adresem redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Serdecznie zapraszamy!
Redakcja

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

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1.
2.
3.
4.

WARTO ZOBACZYå:

Rabinyan D. – ˚ywop∏ot
Carter Ch. – Geniusz zbrodni
Finder J. – Fachowiec
Krawczyk A. – Ogród ksi´˝ycowy
Evanovich J. – Wybuchowa
osiemnastka: Stephanie Plum

Piàtkowska R. – Cukierki
J´drzejewska-Wróbel R. – G´bolud
Brenifier O. – Ja, co to takiego?
Pa∏asz M. – Marcelka i czterolistna
koniczynka

Literatura popularnonaukowa:
1. KaraÊ D. – Cybulski: podwójne salto
2. Bogusz P. – Kotan: czy mnie
kochasz?
Iza Zych

WYSTAWA Cztery Pory
Karykatury. Rysunki Roku 2016
W dniach od 31 marca
do 21 maja 2017 r. w Muzeum Karykatury
im. Eryka Lipiƒskiego prezentowana jest
wystawa pokonkursowa pt. „Cztery Pory Karykatury. Rysunki Roku 2016”. Przy ul. Koziej 11 mo˝na oglàdaç prace laureatów ubieg∏orocznej edycji zorganizowanego przez
Muzeum konkursu pod tà samà nazwà.
Na ekspozycji prezentowanych jest wiele
prac grafików, twórców rysunku satyrycznego, których dzie∏a komentujà najwa˝niejsze
wydarzenia ubieg∏ego roku w Polsce i za
granicà, m.in. Euro 2016, ch´ç opuszczenia

przez Wielkà Brytani´ Unii Europejskiej
(tzw. Brexit) czy wybory prezydenckie
w Stanach Zjednoczonych.
Równolegle z wystawà pokonkursowà
prezentowana jest ekspozycja „Krzysztof
Grzondziel. Auto-lustracja”, indywidualna
wystawa Krzysztofa Grzondziela, b´dàca
nagrodà Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiƒskiego w konkursie „Cztery Pory Karykatury. Rysunki Roku 2015”.
Wst´p wolny.
Maria Surawska

REKL AMA

Nowoczesna kosmetyka i kosmetologia estetyczna.
Skuteczne zabiegi dostosowane do indywidualnych
potrzeb z zastosowaniem nowoczesnej aparatury
i profesjonalnych kosmetyków organicznych.
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Kàcik seniora
A wiosna jest tu˝, tu˝
D∏ugie jesienne i zimowe wieczory sp´dzaliÊmy w teatrach. Przez ca∏y ten sezon zabra∏am ze
sobà oko∏o 1000 mieszkaƒców Weso∏ej. BywaliÊmy g∏ównie w Teatrze
Polonia, Wspó∏czesnym,
Operze Narodowej i oczywiÊcie w Teatrze
Narodowym. Kiedy kilkanaÊcie lat temu moja przyjació∏ka Marysia zabra∏a mnie po raz
pierwszy na „Ostry dy˝ur poetycki” do Narodowego, nie przypuszcza∏yÊmy, ˝e zainteresowanie b´dzie tak du˝e. Poczàtkowo chodzi∏o nas kilka przyjació∏ek, zdobywajàc
przed spektaklem wejÊciówki. Potem zacz´-

∏o si´ polowanie na bilety. W ciàgu jednego
dnia, dwa miesiàce przed spotkaniem poetyckim sprzedaje si´ ca∏a widownia (597
miejsc), z czego 10% to nasi mieszkaƒcy.
Krystyna Gucewicz, twórca i re˝yser tego
kulturalnego przedsi´wzi´cia, zaprasza na
spotkania poetyckie, z których dochód przeznaczony jest na szczytny cel.
Zdarza si´ te˝, ˝e chodz´ do teatru sama.
Stojàc w kolejce po wejÊciówk´, uczestnicz´
w rozmowach Polaków z ca∏ego kraju. Poznaj´ ich opinie, troski, poglàdy. Dzielimy
si´ uwagami na temat ogólnie poj´tej kultury. Dzi´ki takim rekomendacjom obejrza∏am kontrowersyjnà „Klàtw´” w Teatrze
Powszechnym czy „S∏onecznà lini´” w Teatrze Polonia.
Drzew ubywa, ale kultura ma si´ jeszcze
Êwietnie :-).
Gra˝yna Weber

Obiekt chroniony
Chroƒmy màdrych przed g∏upimi
Chroƒmy wielkich przed ma∏ymi
Chroƒmy prawo przed satrapà
SprawiedliwoÊç przed atrapà
Chroƒmy honor przed b∏aznami
Demokracj´ przed Panami
WolnoÊç s∏owa przed cenzurà
I kultur´ przed “kulturà”
Wreszcie chroƒmy Êrodowisko
Przed ministrem Janem Szyszkà
...
motto na kwiecieƒ:
Niezale˝nie, w którà patrzysz stron´
Barwy ochronne sà bia∏o-czerwone
zatroskany sàsiad
Marcin Weber

W jaki sposób spe∏niç wymagania
RODO? cz. II – Prewencja
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.
Ocen´, czyli analiz´ ryzyka i zagro˝eƒ wraz
z proponowanym podejÊciem, co i jak nale˝a∏oby
oceniaç, opisywaliÊmy w poprzednim naszym artykule. Teraz skupimy si´ na prewencji, czyli w jaki sposób zapewniç odpowiednià ochron´ przed
zagro˝eniami uprzednio zidentyfikowanymi.

Art. 29 RODO: „...Podmiot przetwarzajàcy oraz
ka˝da osoba majàca dost´p do danych osobowych przetwarzajà je wy∏àcznie na polecenie administratora...”
Art. 25 RODO: „...Administrator wdra˝a odpowiednie Êrodki techniczne i organizacyjne, aby
domyÊlnie przetwarzane by∏y wy∏àcznie te dane
osobowe, które sà niezb´dne dla osiàgni´cia
ka˝dego konkretnego celu przetwarzania”.
Art. 5 RODO: „Dane osobowe muszà byç adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co
niezb´dne do celów, w których sà przetwarzane”.

O co chodzi z tà Prewencjà?
Artyku∏ 32 RODO mówi m.in.: „...administrator i podmiot przetwarzajàcy wdra˝ajà odpowiednie Êrodki techniczne i organizacyjne, aby
zapewniç stopieƒ bezpieczeƒstwa odpowiadajàcy temu ryzyku, w tym mi´dzy innymi w stosownym przypadku: pseudonimizacj´ i szyfrowanie
danych osobowych”.
Znaczenie zapobiegania naruszeniom bezpieczeƒstwa danych osobowych podkreÊlane jest
w wielu miejscach rozporzàdzenia RODO, zalecajàc szereg technik prewencyjnych, niemniej fragment art. 32 wyraênie wskazuje kierunek dla
ochrony danych osobowych, przynajmniej je˝eli
chodzi o wspomniane wy˝ej Êrodki techniczne, tj.:
■ Szyfrowanie: to jedna z podstawowych technik
zapewniajàcych, by dane pozosta∏y bez jakiejkolwiek wartoÊci dla nieupowa˝nionych osób,
które wejdà w ich posiadanie. Wyró˝niamy 3
tak zwane stany szyfrowania: w miejscu, czyli tam gdzie dane sà sk∏adowane (np. bazy danych), w ruchu, czyli wtedy kiedy przesy∏amy
je przez sieç Internet, oraz w u˝yciu, czyli
wsz´dzie tam, gdzie dane sà przetwarzane
w danej chwili, np. w formularzu na stronie internetowej.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

procesu szczegó∏owej kontroli poziomów dost´pu, tak by zapewniç, ˝e dost´p do danych
realizowany jest na zasadach wiedzy koniecznej i niezb´dnej wynikajàcej z okreÊlonych ról,
obowiàzków i celów przetwarzania.

W czym mo˝emy pomóc?
■

Anonimizacja i pseudonimizacja: to techniki
polegajàce na ca∏oÊciowym (anonimizacja) lub
cz´Êciowym (pseudonimizajca) kodowaniu danych osobowych, tak by uczyniç je jak najmniej
czytelnymi. Dzi´ki nim, w przypadku celowego
lub nieumyÊlnego ujawnienia danych, identyfikacja osoby fizycznej jest mocno utrudniona.

Motyw 28 preambu∏y do RODO: „Pseudonimizacja danych osobowych mo˝e ograniczyç ryzyko dla osób, których dane dotyczà, oraz pomóc
administratorom i podmiotom przetwarzajàcym
wywiàzaç si´ z obowiàzku ochrony danych...”
■ Kontrola dost´pu u˝ytkowników uprzywilejowanych: kontrole majà na celu zapobieganie
atakom od wewnàtrz organizacji, firmy,
przedsi´biorstwa oraz przy u˝yciu przechwyconych, skompromitowanych kont u˝ytkowników majàcych dost´p do danych osobowych.
Rozporzàdzenie zaleca równie˝ wdro˝enie

1. Zaprojektowaç i zaproponowaç Êrodki techniczne i organizacyjne, aby zapewniç odpowiedni poziom bezpieczeƒstwa, adekwatny
zarówno do skali przedsi´biorstwa, jak i wolumenu przetwarzanych danych osobowych.
2. Zapewniç wsparcie merytoryczne, eksperckie
dla administratora danych.
3. Zaproponowaç rozwiàzania technologiczne
zapewniajàce ochron´ danych osobowych
adekwatnà do zidentyfikowanych ryzyk i skali
przedsi´biorstwa.
„Do poczytania” w nast´pnym artykule, w którym skupimy si´ na elementach monitorowania.
Aleksander Zawada, Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl
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Edukacja, samorzàdy i trójpodzia∏ w∏adzy.
Co dalej? Czy czekajà nas kolejne „dobre zmiany”?
Dzisiaj postanowiliÊmy nieco pog∏´biç nasze
oceny sytuacji lokalnej, w obliczu wyzwaƒ, jakie
stawia przed ka˝dym z nas „dobra zmiana”. ZdecydowaliÊmy si´ na ten krok, gdy˝ uwa˝amy, ˝e
jako mieszkaƒcy Wawra, Rembertowa i Weso∏ej, mamy pe∏ne prawo do zadawania pytaƒ
i wyra˝ania naszych obaw w szerszym, ni˝ jedynie lokalnym, kontekÊcie.
1. BezmyÊlna i êle przygotowana deforma edukacji. Przeciwstawiajà si´ jej wszystkie kompetentne Êrodowiska. W∏adza k∏amie, ˝e towarzyszy∏y jej konsultacje spo∏eczne. Tych konsultacji nie by∏o. To tak˝e obna˝enie k∏amstwa
wyborczego, gdy˝ to ta w∏adza zapowiada∏a,
˝e b´dzie si´ ws∏uchiwa∏a w g∏os obywateli.
2. Deformy samorzàdowe. W Warszawie ju˝ mamy
ich zwiastun w postaci próby zmian granic administracyjnych naszego miasta. Mia∏o byç referendum. Nie b´dzie. Tak zdecydowa∏a w∏adza, która k∏ama∏a w czasie kampanii wyborczej, ˝e
w referendach b´dzie nas pyta∏a o opinie.
3. Kwestionowanie i demonta˝ trójpodzia∏u w∏adzy. Dlaczego w∏adza wykonawcza i wi´kszoÊç parlamentarna, które majà podobno na
uwadze dobro obywateli, bojà si´ w∏adzy sàdowniczej? Czy „dobra zmiana” powinna obawiaç si´ sàdowych protestów obywateli, skoro ma byç dobra?

4. Zapewnienie sobie prawa do pierwszeƒstwa
w organizacji manifestacji. Zdaniem by∏ych
przewodniczàcych Trybuna∏u Konstytucyjnego, niezgodne z Konstytucjà i ograniczajàce
nasze swobody obywatelskie.
Zwracamy uwag´, ˝e wszystkie wymienione
tutaj problemy dotyczà ka˝dego z nas bezpoÊrednio lub poÊrednio. Mamy wi´c prawo pytaç. Dlaczego w∏adza, która obiecywa∏a, ˝e b´dzie si´ liczy∏a z naszym zdaniem, ba, ˝e b´dzie o to zdanie pytaç, dzisiaj si´ tego boi? Dlaczego w∏adza,
która obiecywa∏a nam dobrà zmian´, dzisiaj,
w obliczu wyzwaƒ i zagro˝eƒ dla Polski i ca∏ej Europy, wprowadza nasz kraj w stan izolacji? Wybory przewodniczàcego Rady Europejskiej sà tego najlepszà ilustracjà. Idea trójmorza, po raz
trzeci w historii Polski, nie sprawdzi∏a si´. Region,
którego mieliÊmy si´ staç liderem, powiedzia∏
nam zdecydowane nie. Czy w∏adza wyciàga z tego wnioski? Reakcja partii w∏adzy na wydarzenia
w Brukseli i stanowisko pozosta∏ych 27 paƒstw
Unii Europejskiej wskazujà, ˝e nie. Czy stoi przed
nami widmo POLEXITU, który dotknie przecie˝
tak˝e nasze dzielnice? Wierz´, ˝e obywatele powiedzà takim planom zdecydowane NIE.
Potrzebna jest nam powa˝na refleksja. Czy ten
model w∏adzy i jej dzia∏ania nie przypominajà

nam czasów PRL? Czy chcemy powrotu do tamtego modelu? Czy chcemy, ˝eby ponownie wyroki
zapada∏y nie w sàdach, ale w gabinetach polityków? To mo˝e dotknàç ka˝dego z nas, tak˝e
w sprawach lokalnych. Czy po to uczestniczyliÊmy w wyborach 4 czerwca 1989 roku, w których
powiedzieliÊmy nasze NIE? Czy po to w koƒcu
walczyliÊmy o nasze cz∏onkostwo w NATO i UE,
stajàc si´ demokratycznym i w pe∏ni europejskim
paƒstwem? Czekamy na Paƒstwa opinie kierowane pod adres e-mail podany poni˝ej.
Te i wiele innych pytaƒ KOD zadaje codziennie.
Zadaje je tak˝e w czasie naszych manifestacji i pikiet. Tak by∏o równie˝ 18 i 25 marca. Tak b´dzie dopóty, dopóki w∏adza nie zawróci z drogi demonta˝u podstaw demokratycznego paƒstwa prawa i dewastacji konstytucyjnego ustroju Polski. Dopóki nie
zaprzestanie ona destrukcji naszych relacji partnerskich i sojuszniczych, nara˝ajàc nas na osamotnienie w obliczu realnych zagro˝eƒ zewn´trznych.
KOD Wawer tak˝e b´dzie zadawa∏ te pytania.
JeÊli i Ty, Droga Czytelniczko, i Ty, Drogi Czytelniku, podzielasz te obawy, zapraszamy do nas.
Wspólnie mo˝emy wi´cej. Do naszej grupy
cz∏onków i sympatyków nale˝à mieszkaƒcy
Wawra, Rembertowa, Weso∏ej, Otwocka i pow.
otwockiego. Mo˝na do nas trafiç poprzez adres
e-mail: kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Zapraszamy serdecznie, gdy˝ „dobra zmiana”
stawia przed nami coraz wi´cej wyzwaƒ i zaanga˝owanie ka˝dego z nas jest potrzebne.
Grupa KOD WAWER
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W zwiàzku z dynamicznym rozwojem

DWUJ¢ZYCZNA SZKO¸A PODSTAWOWA
SMART SCHOOL W ZAKR¢CIE

ZAPRASZA DO WSPÓ¸PRACY
NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW:
●
●
●
●
●

● HISTORIA
J. POLSKI
● PLASTYKA
TECHNIKA
● ETYKA
MUZYKA
MATEMATYKA Z FIZYKÑ
PRZYRODA (ch´tnie z kwalifikacjami do pro-

wadzenia biologii lub geografii w klasach 5–8)

Warszawa-Weso∏a
ul. JEèDZIECKA 21F, lok. 13
22 401 05 00 (w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390
e-mail: przedszkolekubus@op.pl

tel. sekretariat

Atutem jest dobra znajomoÊç j´zyka angielskiego, kreatywnoÊç i pasja do pracy w systemie autorskim szko∏y.

WWW.PRZEDSZKOLEKUBUS.PL

Gwarantujemy stabilne zatrudnienie, mo˝liwoÊci
rozwoju zawodowego i naukowego, szkolenia w zakresie
pracy w systemie CLIL, doÊwiadczenia zwiàzane
ze wspó∏pracà ze Êrodowiskiem dwuj´zycznym,
wyjàtkowà atmosfer´ pracy, awans zawodowy.

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.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
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UWAGA!!! OD STYCZNIA 2017 ZNI˚KA ZA ˚¸OBEK!!!

ul. Trakt Brzeski 75D, 05-077 Zakr´t

˚¸OBEK REALIZUJE PROGRAM „MALUCH”

Nr 190 / Kwiecieƒ 2017
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Okiem coacha

W jakie relacje nie
warto si´ anga˝owaç?
Dobra relacja mi´dzy ludêmi to taka, w której obie osoby sà
zadowolone ze wzajemnych kontaktów. I choç na poczàtku
ka˝dej znajomoÊci ka˝dy stara si´ zwykle pokazaç od jak
najlepszej strony, to zwykle przychodzi moment, w którym staje si´ jasne, czy
zaanga˝owanie rozwija si´ symetrycznie. I nie mam na myÊli wy∏àcznie uczuciowych zwiàzków. Zagadnienie dotyczy tak˝e przyjaêni, partnerstwa w pracy itp.
Które ze zwiàzków zamiast do stanu harmonii zmierzajà ku nierównowadze? Te,
w których jedna z osób swoim zachowaniem systematycznie wywo∏uje bark komfortu u drugiej.
Na studiach wynaj´∏am wspólne mieszkanie razem z kole˝ankà – mówi Monika
(32 lata). Na poczàtku, przez jakieÊ dwa miesiàce, ca∏kiem nieêle mieszka∏o si´ nam razem. Beata, bo tak mia∏a na imi´, wnios∏a do
naszej relacji wiele spontanicznoÊci, której
mnie, mówiàc szczerze, brakowa∏o. Przyjecha∏am ze spokojnego, ma∏ego miasteczka
i brak mi by∏o swobody w nawiàzywaniu znajomoÊci. W sytuacjach gdy otacza∏o mnie
wiele nieznanych osób, wola∏am si´ nie wychylaç. Beata odwrotnie, dzi´ki czemu i ja
czu∏am si´ odwa˝niejsza. Trzyma∏am si´ jej.
Potem jednak jej „spontanicznoÊç” zacz´∏a mi dokuczaç. Po˝yczanie ciuchów
i kosmetyków bez mojej wiedzy, zapraszanie ha∏aÊliwych goÊci, kiedy ja musia∏am
si´ uczyç do egzaminu itp. Nie by∏o mowy,
abym mia∏a coÊ dobrego do jedzenia, czego nie wyszpera∏aby Beata. Po ca∏ej tabliczce czekolady zostawa∏ papier. Na moje uwagi odpowiada∏a w taki sposób, ˝e
czu∏am si´ ma∏ostkowà prowincjuszkà. To
si´ sta∏o nie do zniesienia i gdy semestr si´
skoƒczy∏, wynios∏am si´ ze wspólnego
mieszkania. Z ulgà.
Jak widaç, utrzymanie relacji, nawet kole˝eƒskiej, wymaga taktu i zaanga˝owania
od obu stron.
A oto niektóre rodzaje zachowaƒ, które
nie sprzyjajà ˝adnej relacji.

chowaç sekretu lub swoim post´powaniem
utrudnia nam ˝ycie, zamiast wspieraç.

1. Brak lojalnoÊci

5. BiernoÊç

Kiedy osoba, do której mamy zaufanie lub
w∏aÊnie je budujemy, nie jest w stanie np. do-

Brak inicjatywy, wyraênych dà˝eƒ na poczàtku mo˝e wydawaç si´ delikatnoÊcià. Ta

2. Brak cierpliwoÊci w dà˝eniu do celu
Niekonsekwencja, niewywiàzywanie si´
z obietnic i zobowiàzaƒ to tak˝e cechy, które nie obiecujà sukcesu. Zwiàzek, przyjaêƒ
to przecie˝ tak˝e projekt d∏ugofalowy i nie
jeden raz trzeba wykazaç si´ dobrà strategià i wytrwa∏oÊcià.

3. Niedostosowanie spo∏eczne

osoba z pewnoÊcià nie zaryzykowa∏a, tylko
„pozwoli∏a” si´ poderwaç albo „zaanektowaç” towarzysko. Z biegiem czasu jednak
ktoÊ, kto wiecznie chowa si´ za naszymi plecami lub za gazetà, budzi frustracj´.

6. Pró˝noÊç
JeÊli on/ona nie mo˝e oderwaç oczu od
lusterka, godzinami szykuje si´ do wyjÊcia,
przeglàda si´ w ka˝dej szybie wystawowej,
czyli ma obsesj´ na punkcie swojego wyglàdu, swoich ciuchów, w∏osów, kosmetyków
(facetom te˝ si´ zdarza), to inne osoby sà
tylko dodatkiem i t∏em, na którym on/ona
chce b∏yszczeç. Mi∏o jest, gdy nasz partner
lub przyjaciel dba o siebie, ale pró˝noÊç to
ju˝ ucià˝liwa wada.

7. Egoizm
Jej/jego sprawy zawsze bezwzgl´dnie na
pierwszym miejscu bez wzgl´du na ich
prawdziwà wa˝noÊç? Honore de Balzac
powiedzia∏, ˝e „Egoizm jest truciznà przyjaêni”. Z egoizmem i mi∏oÊcià rzeczy majà
si´ tak samo. Trudno byç szcz´Êliwym
z osobà, która zauwa˝a wy∏àcznie w∏asne
potrzeby.

8. Wyznawanie poglàdów w∏asnych
oraz... mylnych

Jest to prezentowanie zachowaƒ niezgodnych z oczekiwaniami ludzi, w których otoczeniu funkcjonujemy. I nie próbuj´ zach´caç
nikogo do konformizmu i ukrywania swoich
poglàdów, by si´ nie naraziç. Mam na myÊli
osoby, które izolujà si´ od ludzi, przybierajàc
poz´ kogoÊ niezrozumianego, lepszego od
innych, a przy okazji przejawiajà tendencj´
do krytyki. Pr´dzej czy póêniej relacja z takim cz∏owiekiem staje si´ wyzwaniem.

Na poczàtku mo˝e si´ nam wydawaç, ˝e
po prostu spotkaliÊmy cz∏owieka, którego
cechuje pewnoÊç siebie. Jednak taka postawa powoduje zaw´˝enie postrzegania, dostrzeganie tylko tego, co jest zgodne z w∏asnymi przekonaniami. W konsekwencji ludzie unikajà takiego kogoÊ, a jeÊli macie
wspólne plany, twoje pragnienia i poglàdy
stanà si´ ca∏kiem nieistotne.

4. Niezdecydowanie

Osoby, z których ka˝dà szczerà wypowiedê, nie mówiàc ju˝ o jakiejÊ uczuciowej
deklaracji, trzeba wyciskaç jak z zaschni´tej tubki pasty do z´bów, tylko na poczàtku mogà wydawaç si´ tajemnicze i intrygujàce. Na d∏u˝szà met´ relacja z takim
cz∏owiekiem jest innà wersjà samotnoÊci.
Nie wiesz, co myÊli, co czuje, co o tobie
myÊli i czy zale˝y jej/jemu na waszym
zwiàzku/przyjaêni w takim samym stopniu
jak tobie.

KtoÊ nas podrywa, a nast´pnego dnia prawie nas nie poznaje. Albo mówi, ˝e nigdy
nie czu∏ tego co teraz, ˝e to jakaÊ niezwyk∏a
chemia... a potem znowu traktuje nas jak
powietrze! Znacie kogoÊ takiego? Osoba,
która post´puje w sposób dezorientujàcy –
raz nas przyciàga, raz odpycha, nie stanowi
z regu∏y materia∏u na dobrego partnera.
Tak˝e w przyjaêni nie warto „inwestowaç”
w kogoÊ, kto zapewnia, ˝e mo˝emy na niego
liczyç, a potem jest dla nas niedost´pny i nie
odpowiada na próby kontaktu.

9. Zamkni´cie emocjonalne

˚ycz´ wszystkim dobrych, wspierajàcych
relacji ☺ i
…wspania∏ej wielkanocnej atmosfery.
Joanna Godecka

REKL AMA

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
zarządzanie stresem
Joanna Godecka
life coach,
praktyk Integracji Oddechem
501 715 646 w godz. 10-20

poczucie własnej wartości

odkrywanie talentów
poprawa relacji
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SP 174 w Miasteczku Bezpieczeƒstwa
Dnia 22 marca 2017 r. uczniowie klas drugich
Szko∏y Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi pojechali do Miasteczka Bezpieczeƒstwa na terenie Centrum Konferencyjnego Ptak Warsaw Expo.
Miasteczko to jeden z elementów towarzyszàcych
konferencji „Bezpieczeƒstwo pasa˝erów w transporcie zbiorowym ze szczególnym uwzgl´dnieniem
dzieci i osób niepe∏nosprawnych” zorganizowanej
przez Tramwaje Warszawskie i Stowarzyszenie dla
Bezpieczeƒstwa Drogowego. Organizatorzy zapewnili uczestnikom autobusy, które zawioz∏y dzieci na
wydarzenie, a po nim odwioz∏y do szko∏y.
W ramach Miasteczka zorganizowanych by∏o
mnóstwo atrakcji i zaj´ç edukacyjnych, które przypomnia∏y dzieciom, jak bezpiecznie poruszaç si´ po
drodze i jak zachowywaç si´ podczas podró˝y sa-

mochodem czy te˝ autobusem. Dzieciom bardzo
podoba∏ si´ pokaz samoobrony prezentowany
przez pracowników Stra˝y Miejskiej. Uczniowie by-

li pod du˝ym wra˝eniem ich umiej´tnoÊci i sprawnoÊci. Dzieci mog∏y spróbowaç swych si∏ w miasteczku ruchu drogowego, gdzie jeêdzi∏y rowerami po wyznaczonej trasie. Uczestniczy∏y w kursie
pierwszej pomocy, oglàda∏y samochód
policyjny. Mia∏y mo˝liwoÊç zapoznania
si´ z pracà inspektorów ruchu drogowego i obejrzenia ich samochodu-biura.
Dzieci rozwiàzywa∏y zagadki zwiàzane
z ruchem drogowym. Dowiedzia∏y si´,
jak bezpiecznie podró˝owaç m.in. tramwajami warszawskimi. Otrzyma∏y drobne upominki, gad˝ety i ksià˝eczki o bezpieczeƒstwie. Zaproponowane atrakcje
i zaj´cia bardzo podoba∏y si´ dzieciom.
Mia∏y czas na rozrywk´ i edukacj´.
Marzena Delak

Wszystkie kolory Êwiata w naszym ogrodzie
Âwi´to Szko∏y Podstawowej nr 171 im. Stanis∏awa Staszica to wyjàtkowy dzieƒ podsumowania kilkumiesi´cznej pracy uczniów i nauczycieli. W tym
roku zabraliÊmy wszystkich do magicznego ogrodu.
Przepi´kna dekoracja pozwoli∏a nam i naszym goÊciom poczuç si´ jak w baÊni. Roziskrzone tysiàcami lampek czarodziejskie drzewa, kwiaty o fantastycznych kszta∏tach, Êwietliste Êcie˝ki sta∏y si´ t∏em
opowieÊci o Êwiecie i jego problemach. Tematyka ta
jest zwiàzana z realizowanym przez szko∏´ projektem Erasmus+ COOL GOAL.
Podejmowane przez nas w ciàgu ostatnich miesi´cy dzia∏ania mia∏y na celu zwrócenie uwagi na problemy globalne, a prace i przemyÊlenia dzieci sta∏y
si´ kanwà scenariusza uroczystoÊci. Powsta∏o ponad
100 prac przybli˝ajàcych nam ˝ycie dzieci w najodleglejszych zakàtkach Êwiata, ich pragnienia, marzenia, bolàczki. ZmierzyliÊmy si´ z problemami: wojny,
dyskryminacji, g∏odu, braku dost´pu do wody, braku
dost´pu do edukacji czy opieki medycznej, a tak˝e

problemem pracy zarobkowej dzieci. Nasi uczniowie
stworzyli przepi´kne opowieÊci, z których wynika, ˝e
pod ka˝dà szerokoÊcià geograficznà dzieci pragnà tego samego: mi∏oÊci, akceptacji, zabawy, przyjaêni
i uwielbiajà marzyç: CzeÊç, jestem Lisza. Pochodz´
z Afryki. Mieszkam w mieÊcie o nazwie Kamerun.
Moje najwi´ksze marzenia to: zobaczyç Ênieg, dostaç
prawdziwà ksià˝k´, za∏o˝yç buty, mieç psa i kota
(fragment pracy Irminy Oleksiejuk z klasy 4).
ZajmowaliÊmy si´ równie˝ problemem zanieczyszczenia Êrodowiska, opracowaliÊmy projekt dekoracji
z wykorzystaniem odpadów. Okaza∏o si´, ˝e wystarczy troch´ wyobraêni, aby wyczarowaç zachwycajàcà scenografi´ z rzeczy, które na co dzieƒ, bez zastanowienia, wrzucamy do kosza. Wierzymy, ˝e wszyscy rozumiejà ju˝ koniecznoÊç segregacji Êmieci,
oszcz´dzania wody i energii. Nale˝y teraz zwróciç
szczególnà uwag´ na problemy zanieczyszczenia powietrza i dbaç o to, abyÊmy bez obawy mogli sp´dzaç czas na ∏onie natury, nie obawiajàc si´ o nasze
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˝ycie i zdrowie. Ziemia jest wielkim ogrodem, my
– jej mieszkaƒcy, powinniÊmy troszczyç si´ o nià, pami´tajàc, ˝e po nas przyjdà kolejne pokolenia. Dbajmy wi´c o nià nie tylko dla siebie, ale i dla innych.

W ten apel wpisuje si´ tak˝e potrzeba dba∏oÊci
i troski o drugiego cz∏owieka. Jako cz∏onek Klubu
Szkó∏ Unicef nie tylko uczestniczymy w akcjach edukacyjnych promujàcych ide´ niesienia pomocy potrzebujàcym, ale sami równie˝ organizujemy
i wspieramy dzia∏ania wolontariackie i akcje charytatywne. Zawsze przyÊwieca nam ten sam cel: budzenie ÊwiadomoÊci uczniów i kszta∏towanie postawy otwartoÊci na potrzeby drugiego cz∏owieka.
Projekt Wszystkie Kolory Âwiata jest odpowiedzià
na niezwykle wa˝ne problemy epidemii chorób rozwijajàcych si´ w Angoli. Ju˝ kolejny raz uczniowie
naszej szko∏y uszyli laleczki, aby uratowaç ˝ycie
cierpiàcych dzieci. Gdy dwa lata temu zorganizowaliÊmy podobnà licytacj´, uda∏o nam si´ zebraç
3580 z∏, co pozwoli∏o na uratowanie ponad 300
dzieci z Sudanu Po∏udniowego. W tym roku zebraliÊmy 7468 z∏. Serdecznie dzi´kujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz paniom z klubu seniora
Z∏ota Jesieƒ, które pomog∏y naszym uczniom uszyç
przepi´kne lalki. Ka˝da z nich w ten magiczny dzieƒ
trafi∏a w r´ce osoby o ogromnym sercu.
Bogumi∏a Banasiak
Gra˝yna Tucholska
Katrzyna Grodecka
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Wiek przedszkolny jest czasem rozwoju szczególnych umiej´tnoÊci dziecka. Wa˝ne jest, aby w tym
okresie zainspirowaç dziecko do podj´cia samodzielnych dzia∏aƒ, rozwijajàc przy tym jego kreatywnoÊç.
Dlatego w naszym przedszkolu obok zaj´ç wynikajàcych z podstawy programowej dla przedszkoli, tj.:
kszta∏cenia mowy, nauki poj´ç matematycznych,
kszta∏cenia wiadomoÊci przyrodniczych, wspomagania rozwoju intelektualnego poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenia zainteresowaƒ technicznych,
a tak˝e plastycznych, wychowania poprzez sztuk´
i muzyk´ – wprowadzono zaj´cia dodatkowe. Zaj´cia odbywajà si´ od paêdziernika, prowadzone sà
przez nauczycielki z Przedszkola nr 261 „Pod D´bami” w godzinach popo∏udniowych. Zaj´cia z papieroplastyki odbywajà si´ w najstarszej grupie dzieci
pi´cioletnich, raz w tygodniu po 1 godzinie z podzia∏em na grupy (czas zaj´ç jednej grupy – 30 minut).
Celem tych zaj´ç jest rozwijanie i doskonalenie ju˝
zdobytych umiej´tnoÊci, wzbogacanie doÊwiadczeƒ,
zapoznawanie dzieci z ró˝norodnymi formami pla-

stycznymi, tworzenie ciekawych prac z wykorzystaniem papieru oraz innych Êrodków i materia∏ów,
a tak˝e surowców wtórnych.
Do zaj´ç dodatkowych w∏àczyli si´ rodzice, prowadzàc ciekawe zaj´cia ze swojej dziedziny, majàce
na celu wzbogacanie wiadomoÊci dzieci – mianowicie poznawanie niektórych zagadnieƒ z dziedziny fizyki. Dwa takie zaj´cia poprowadzi∏ p. Maciej Kowalczuk – tata Ingi z grupy dzieci pi´cioletnich. By∏y to
niezwykle ciekawe zaj´cia, poniewa˝ dzieci mia∏y
okazj´ poznaç w∏aÊciwoÊci ciek∏ego azotu. Bioràc
udzia∏ w doÊwiadczeniach, dzieci zdoby∏y wiedz´, i˝
materia∏y zanurzone w azocie sà kruche i mo˝na je
z ∏atwoÊcià st∏uc, np.: ró˝´, gum´, gàbk´.
Ponadto w przedszkolu prowadzone sà zaj´cia
sportowe. W okresie jesiennym, wiosennym i letnim
dzieci uczà si´ jazdy na rowerze, rolkach, a w okresie
zimowym próbujà stawiaç pierwsze kroki na lodzie.
Czy dzieci w tym wieku sà zbyt ma∏e na nauk´ jazdy
na ∏y˝wach? Nie! Zdecydowanie nie. Trzylatek uczy si´
wykonywaç ruchy naprzemienne, bàdê ju˝ je opano-

wa∏. Czterolatek zdecydowanie utrzymuje równowag´, a pi´ciolatek ma ju˝ swoje zdanie i wie, co lubi,
a czego nie. A wi´c mamy takiego ma∏ego cz∏owieka,
który nie boi si´, jest ciekawy Êwiata, a jednoczeÊnie
nie posiada takiego rodzaju wyobraêni jak doroÊli
(a co by by∏o gdyby...!), co daje nam takiego szperacza, który wejdzie wsz´dzie i wszystkiego spróbuje.
Samodzielne próby, niejednokrotne upadki i b∏´dy go
nie zniech´cajà. Przedszkolaki jakby nigdy nic wstajà
i próbujà dalej. Tak w∏aÊnie wyglàdajà pierwsze kroki
na lodzie. Na lodowisku przy przedszkolu zaj´cia prowadzi mgr wychowania fizycznego. „Dzieci szybko si´
uczà i ju˝ po pierwszych zaj´ciach poruszajà si´ na lodzie. Zalecam kilka çwiczeƒ z rodzicami w wolnym
czasie i po kolejnych dwóch-trzech zaj´ciach Êcigamy
si´ i bawimy w berka na lodzie!”. W sezonie zimowym warto nauczyç si´ jeêdziç na ∏y˝wach nie tylko po
to, by utrzymaç form´, ale równie˝ by w okresie wiosenno-letnim przenieÊç zdobyte umiej´tnoÊci na inny
sprz´t, a mianowicie rolki. Tak, sezon na ∏y˝wy ju˝ si´
skoƒczy∏ i powoli zaczyna si´ czas na odkurzenie rolek! Najlepszym miejscem jest rolkostrada przy Urz´dzie Miasta. Przedszkolaki, zdobywamy ten teren!
Justyna Filipiak
Agnieszka Stachowiak
Nauczycielki Przedszkola nr 261 „Pod D´bami”

Marzec w ZS 94

li zaproszeni do zwiedzenia pomieszczeƒ szko∏y.
Dzieci mog∏y uczestniczyç w zaj´ciach origami, nauczyç si´ angielskiej piosenki i zrobiç pi´knà t´cz´
z krepiny, pograç w szachy, wziàç udzia∏ w zaj´ciach ruchowych w salce zaj´ç rekreacyjnych. W mi∏ej atmosferze rodzice i dzieci poznawali nauczycieli i oswajali si´ ze szkolnymi pomieszczeniami.
21 marca, Pierwszy Dzieƒ Wiosny, a w naszej szkole od rana krzàtanina. Chocia˝ to Dzieƒ Wagarowicza,
my dumnie stan´liÊmy do rywalizacji w Drugim Wiosennym Turnieju Klas, aby oddaç ho∏d Królowej Nauk.
A atrakcji by∏o co niemiara. Ju˝ po wejÊciu do szkolnej
auli nie da∏o si´ nie zauwa˝yç monumentalnych budowli, które wykonali sami uczniowie. Kolorowe prostopad∏oÊciany, a tak˝e wype∏niony powietrzem walec
si´ga∏y niekiedy a˝ sufitu. Inwencja twórcza uczniów
przesz∏a najÊmielsze oczekiwania organizatorów.
Wspólnie obejrzeliÊmy film o niesamowitej liczbie pi i wielkim matematyku Pitagorasie. Z tym
drugim ∏àczy∏a si´ kolejna atrakcja. Postacie z brodà
i ekierkà w r´ku wype∏ni∏y naszà aul´. Podobieƒstwo do uczonego by∏o zadziwiajàce. Sesja fotograficzna trwa∏a bardzo d∏ugo, bo ka˝dy chcia∏ mieç

zdj´cie z tak wybitnà osobowoÊcià.
Kolejnym zaskoczeniem by∏o dla nas, jak z pi´ciu
trójkàtów, kwadratu i równoleg∏oboku mo˝e powstaç lis, kot lub nawet rekin. Wszystko za sprawà
tangramu, czyli chiƒskich puzzli. Po obejrzeniu filmu
naszym zadaniem by∏o u∏o˝enie kaczki, co wcale
nie by∏o ∏atwe i uda∏o si´ tylko dwóm dru˝ynom. To
nic, bo zabawa i tak by∏a przednia.
OczywiÊcie nie zabrak∏o sta∏ego punktu programu, czyli recytacji cyfr rozwini´cia dziesi´tnego liczby pi. Z niedowierzaniem patrzyliÊmy, jak nasz kolega z klasy czwartej, niemal jednym tchem, wyrecytowa∏ ich a˝ dziewi´çdziesiàt. Nie pobili go
nawet uczniowie starszych klas.
Na koniec, jakby atrakcji by∏o za ma∏o, rozwiàzywaliÊmy naprawd´ trudne zadania logiczne.
Niestety turniej szybko dobieg∏ koƒca, ale my
z uÊmiechami opuszczaliÊmy aul´, a to z dwóch powodów. Po pierwsze niejeden z nas przekona∏ si´,
˝e matematyka nie jest taka straszna, a po drugie,
za rok znów spotkamy si´ na naszym szkolnym
Êwi´cie Królowej Nauk.
Zespó∏ Szkó∏ nr 94

Inspiracje zaj´ç dodatkowych dla dzieci
w Przedszkolu nr 261 „Pod D´bami”

16 marca w Zespole Szkó∏ nr 94 odby∏ si´ Dzieƒ
Otwarty. Wieczorem goÊciliÊmy Rodziców dzieci
7-letnich, 6-letnich oraz 5-letnich, którzy wraz z pociechami przybyli na spotkanie informacyjne dotyczàce rekrutacji do oddzia∏ów przedszkolnych oraz
klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 172 im.
POW w roku szkolnym 2017/2018.
Pani Dyrektor Katarzyna Paroƒ-Bry∏a powita∏a zgromadzonych w szkolnej auli goÊci i przedstawi∏a ofert´
szko∏y. Wyczerpujàco omówi∏a sposób organizacji zaj´ç edukacyjnych oraz opiekuƒczych w roku szkolnym
2017/2018, zapewni∏a o bardzo dobrych kwalifikacjach kadry nauczycielskiej i nauczycieli specjalistów
oraz o dobrym, stale unowoczeÊnianym wyposa˝eniu
w sprz´t multimedialny oraz w Êrodki i pomoce dydaktyczne. Rodzice dowiedzieli si´ te˝, jakie ogólnopolskie programy realizuje nasza szko∏a i w jaki sposób na ró˝norodnych, bezp∏atnych zaj´ciach dodatkowych rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania dzieci.
Po zapoznaniu si´ z ofertà wszyscy goÊcie zosta-
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Królowa nauk w szkole Moraczewskich
„Matematyka jest królowà wszystkich nauk, jej
ulubieƒcem jest prawda, a prostoÊç i oczywistoÊç
jej strojem” – te s∏owa Jana Âniadeckiego przyÊwieca∏y tegorocznym obchodom Ogólnopolskiego Dnia
Matematyki w naszej szkole. Dzieƒ ten jest obchodzony od 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia
Doskonalenia i Rozwoju 4improve. W tym roku patronat honorowy nad tym wydarzeniem obj´∏o Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gdy drugoklasiÊci
i trzecioklasiÊci grali w quiz zatytu∏owany „Pieniàdze to nie wszystko”, pierwszaki w tym czasie bawi∏y si´ w sklep, wypo˝yczalni´ i kino, a wi´c w te
wszystkie miejsca, gdzie w praktyczny sposób mo˝na wykorzystaç obliczenia pieni´˝ne. Szkolne korytarze ozdobiliÊmy pracami plastycznymi ukazujàcymi, w jak wielu sytuacjach wykorzystujemy wiedz´
matematycznà, nawet nie zdajàc sobie z tego sprawy. Uczynienie marca miesiàcem matematyki
umo˝liwi∏o dzieciom dostrze˝enie innej, pozytywnej, a przede wszystkim praktycznej strony tej nauki. Matematyka mo˝e byç przyjemna i dawaç radoÊç. Poprzez ró˝ne formy aktywnoÊci pozwalali-

Êmy dzieciom odkrywaç
matematyk´ po swojemu,
pobudzajàc do myÊlenia,
a nie tylko dajàc gotowe
odpowiedzi. Dzi´ki takiemu
wspieraniu samodzielnego
myÊlenia dzieci w naturalny
sposób przechodzà od postawy „nie wiem” do postawy „chc´ wiedzieç”.
Od marca prowadzimy
tak˝e trening rozwijania
kreatywnoÊci, podczas którego dzieci, korzystajàc
z nowoczesnych technologii, uczà si´ umiej´tnoÊci
nietypowego wykorzystania przedmiotów, dostrzegania niecodziennych mo˝liwoÊci w codziennych zjawiskach, rozwiàzywania
niestandardowych problemów, samodzielnego dochodzenia do rozwiàzania zadania.

Niezwykle bliskie sà nam
za∏o˝enia czeskiego profesora Milana Hejnego, który
wskazywa∏, ˝e bardziej
trwa∏à i g∏´bokà wiedz´
uczeƒ zdobywa dzi´ki w∏asnej aktywnoÊci i zaanga˝owaniu ni˝ za pomocà gotowych wzorców przekazywanych mu przez nauczyciela.
O skutecznoÊci takich rozwiàzaƒ Êwiadczy chocia˝by
sukces ucznia klasy III Wiktora Truszkowskiego, który
zdoby∏ II miejsce w Mi´dzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”. Umiej´tnoÊç logicznego myÊlenia
jest potrzebna ka˝demu
uczniowi – pomaga lepiej
uzasadniaç w∏asne zdanie
i pokonywaç nieprzewidziane trudnoÊci, a tak˝e wspiera twórczy rozwój w innych dziedzinach.
Edyta Antoniuk

zerówkowego placówki. Przy wejÊciu
ka˝dy przedszkolak otrzyma∏ od „Pani
Pszczó∏ki” s∏odkà krówk´. Pani dyrektor
Lidia Chmielewska powita∏a wszystkich
przyby∏ych, a po cz´Êci oficjalnej dzieci
z ogromnym zaciekawieniem obejrza∏y
cz´Êç artystycznà przygotowanà przez
uczniów klas 1–3. G∏ównym celem spotkania by∏o zapoznanie rodziców i dzieci
z placówkà, jej ofertà edukacyjnà oraz
warunkami dla rozwoju uczniów, zw∏aszcza dla dzieci szeÊcioletnich. Przedszkolaki zosta∏y równie˝ zaproszone do wspólnych zaj´ç plastycznych i ruchowych, które przygotowa∏y dla nich panie uczàce
w klasach 1–3. Rodzice z zadowoleniem
podsumowali pobyt w szkole. Warto jest organizowaç takie dni, gdy˝ dzieci i rodzice majà wyobra˝enie, gdzie i z kim dzieci b´dà przebywa∏y i jak b´dzie wyglàda∏ pobyt w naszej placówce.

Festiwal Piosenki Angielskiej i Dzieƒ Otwarty w SP 173
21 marca, w ramach obchodów pierwszego dnia
wiosny, w Szkole Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich odby∏ si´ kolejny ju˝ Konkurs Piosenki
Angielskiej. W tym roku spoÊród wielu ch´tnych
wybrano 13 uczestniczek, które zaprezentowa∏y
w∏asne interpretacje angloj´zycznych piosenek. Dominowa∏y utwory ze szczytów Êwiatowych list przebojów, jednak nie zabrak∏o równie˝ piosenek typowo dla dzieci, jak np. Twinkle Twinkle Little Star.
Wybór laureatów nie nale˝a∏ do ∏atwych, poniewa˝ wszystkie dzieci spisa∏y si´ na medal. Po burzliwych dyskusjach jury wy∏oni∏o zwyci´zc´ konkursu – Barbar´ W´grzynowskà z klasy 6b, która zachwyci∏a wszystkich staroangielskà balladà
Scarborough Fair. Na uwag´ zas∏uguje równie˝
dbajàcy o opraw´ muzycznà piosenki, nasz absolwent, Krzysztof ˚arkowski. Drugie miejsce w konkursie zaj´∏a Zuzanna Sawicka z 4c z piosenkà Love
You Like A Love Song. Trzecie miejsce natomiast

przypad∏o Kornelii Tar∏owskiej, która zaÊpiewa∏a
Alone z repertuaru Alana Walkera. Wszystkim
uczestniczkom bardzo dzi´kujemy za udzia∏ w konkursie. Do zobaczenia za rok!
Dzieƒ Otwarty w naszej szkole przeznaczony by∏
dla dzieci, które we wrzeÊniu przyjdà do oddzia∏u

Magdalena Gzara-Garbacz
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Moje dziecko idzie do przedszkola
Okres wiosenny to czas, w którym rodzice dokonujà wa˝nego wyboru – znajdujà
przedszkole dla swojego dziecka. To miejsce ma byç drugim domem, miejscem, gdzie
kilkulatek sp´dza wi´kszoÊç dnia, gdzie bawi si´ i uczy nowych umiej´tnoÊci, trenuje
relacje spo∏eczne i rozwija swoje dopiero
odkryte talenty. Byç mo˝e w przedszkolu
napotyka na jedne z pierwszych swoich
trudnoÊci – to w jaki sposób nauczy si´ je
pokonywaç, zdeterminuje dalszy jego rozwój. Maluch potrzebuje osoby doros∏ej,
która wska˝e drog´ i w przyjazny dla niego
sposób b´dzie bezpiecznie wprowadzaç go
w Êwiat samodzielnoÊci, umiej´tnoÊci
wspó∏dzia∏ania i zabawy.
W Przedszkolu Niepublicznym „KubuÊ
Puchatek i Przyjaciele” rodzice odnajdà
przede wszystkim bezpieczeƒstwo oraz wykwalifikowanà kadr´ przygotowanà do pracy z ma∏ymi dzieçmi, profesjonalistów, którzy zapewnià ∏agodne wejÊcie w nowy Êwiat.
Poprzez odpowiednio skonstruowane zaj´cia adaptacyjne ka˝de dziecko i rodzic w indywidualnym, odpowiednim dla siebie tempie majà szans´ zasymilowaç nowe miejsce
i osoby w nim pracujàce. W czasie adaptacji
nauczyciel/wychowawca oraz jego asystent
poznajà dzieci poprzez zabaw´ i obserwacj´. Anga˝ujà przedszkolaków do podejmo-

wania ró˝nych aktywnoÊci, dajà ogrom ciep∏a i cierpliwoÊci, budujàc zaufanie.
Przedszkole realizuje podstaw´ programowà zgodnie z wymogami Ministerstwa
Edukacji Narodowej, ponadto oferuje ró˝norakie zaj´cia dodatkowe, aby dzieci mog∏y rozwijaç si´ wszechstronnie: rytmik´, zaj´cia gimnastyki korekcyjnej – jako profilaktyk´ wad postawy, indywidualnà nauk´ gry
na pianinie rozwijajàcà s∏uch muzyczny oraz
religi´. J´zyk angielski dla dzieci od najm∏odszych lat prowadzony jest w formie zabawy, z wiekiem dzieci – zaj´cia przybierajà
na cz´stotliwoÊci, w grupach 5- i 6-latków
prowadzone sà codziennie. Dzieci lubiàce
planowany ruch i dyscyplin´ w sporcie odnajdà si´ na zaj´ciach aikido i judo, zaÊ wysportowani artyÊci na zumbie. Aby rozwijaç
umiej´tnoÊç logicznego myÊlenia i taktyki,
proponowana jest nauka gry w szachy.
Czas up∏ywajàcy w przedszkolu jest dobrze zorganizowany, tak by dzieci mog∏y
uczyç si´, odpoczywaç i bawiç.
Wychodzàc naprzeciw rodzicom dzieci
z alergià i nietolerancjà pokarmowà, przedszkole oferuje menu dostosowane indywidualnie do diet podopiecznych. Dania serwowane sà przez kuchni´, która na miejscu
przygotowuje posi∏ki, dbajàc przy tym o jakoÊç i smak podawanych potraw.

We wszystkich placówkach „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” nad prawid∏owym rozwojem dzieci czuwajà specjaliÊci z ró˝nych dziedzin terapeutycznych: psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci integracji
sensorycznej. Rodzice mogà konsultowaç si´
ze specjalistami, a dzieci z orzeczeniem o potrzebie kszta∏cenia specjalnego oraz z opinià
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju realizujà indywidualne programy terapeutyczne. Zespo∏y terapeutów wspó∏pracujà
z rodzinami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, organizowane sà cykliczne
spotkania z rodzicami oraz indywidualne
wsparcie i nauka generalizacji nowych umiej´tnoÊci dziecka na Êrodowisko domowe. Wedle potrzeb, dzieci z trudnoÊciami w rozwoju
otrzymujà wsparcie nauczyciela „cienia”,
umo˝liwiajàce im nauk´ poprawnej interakcji z rówieÊnikami i pomoc w rozumieniu
kontekstu sytuacyjnego/zadaniowego.
Zgodnie z podstawà programowà dzieciom zapewniony jest codzienny ruch na
Êwie˝ym powietrzu, poprzez spacery i zabawy na przedszkolnym placu zabaw.
Rodzicu, przyjdê i obejrzyj przedszkole
dla swojego dziecka, zadaj pytania. Pracownicy przedszkoli udzielà wyczerpujàcych
odpowiedzi i pomogà dokonaç wyboru.
Agnieszka Bartosiewicz
psycholog, oligofrenopedagog w Przedszkolu
Niepublicznym „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Jak zidentyfikowaç podrobione czeki,
czyli chemia dla detektywów w Bu∏haku
Uczniowie i goÊcie Szkó∏ Bu∏haka przekonali
si´, ˝e do pracy detektywa niezb´dna jest
znajomoÊç podstawowych zagadnieƒ z dziedziny chemii.
Zaproszenie do naszej szko∏y przyj´∏a pani dr Monika Aksamit-Koperska, pracownik Centrum Nauk
Biologiczno-Chemicznych Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzatorka nauki, znana z telewizji, mi´dzy innymi z programu „Sonda 2”.
Pani Monika potrafi tak opowiadaç o chemii, ˝e
po zakoƒczonym wyk∏adzie nikt nie chcia∏ wychodziç
z sali. Prezentacja dotyczy∏a Êwiat∏a – jednego z podstawowych zagadnieƒ optyki, ale podejÊcie do tematu by∏o nietypowe, poniewa˝ aspekt ten zosta∏ zaprezentowany z perspektywy pracy chemika, a nie
fizyka. Pani doktor omówi∏a wp∏yw budowy naszego
oka na sposób, w jaki postrzegamy otaczajàcy nas
Êwiat. Zwróci∏a uwag´ na fakt, ˝e drobne ró˝nice
w budowie tego wa˝nego narzàdu zmys∏u mog∏yby
spowodowaç, ˝e nasz Êwiat wyglàda∏by dla nas zupe∏nie inaczej. W cz´Êci drugiej spotkania dowiedzie-

Szko∏y Bu∏haka, a zw∏aszcza liceum, od wielu lat wspó∏pracujà
z nauczycielami akademickimi Wydzia∏u Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a zaj´cia warsztatowe
organizowane dla naszych uczniów
w laboratoriach Uniwersytetu Warszawskiego to ju˝ tradycja. Co wa˝ne, podczas zaj´ç stosowane sà zawsze nowoczesne metody dydaktyczne, które pozwalajà wzbudziç
ciekawoÊç Êwiata nie tylko w licealistach wykazujàcych szczególne predr Monika Aksamit-Koperska, Wydzia∏ Chemii
dyspozycje do nauk Êcis∏ych.
Uniwersytetu Warszawskiego
Po spotkaniu z panià doktor jeszcze ch´tniej weêmiemy chemi´ pod
liÊmy si´, w jaki sposób kryminalistyka, i nie tylko,
lup´. Nie tylko detektywa.
wykorzystuje Êwiat∏o jako narz´dzie, ˝eby zobaczyç
Klaudia Rogulska
jeszcze wi´cej, ni˝ widzimy go∏ym okiem. Uczniowie
Nauczyciel chemii
wzi´li udzia∏ w próbie zidentyfikowania podrobioneGimnazjum i Liceum Bu∏haka
go czeku i dowiedzieli si´, ˝e wi´kszoÊç dokumen-

Polsko-irlandzkie warsztaty
literackie „Przyjaêƒ” w SP 353
SkorzystaliÊmy z okazji. Wizyta uczniów Polskiej
Szko∏y Dublin 15 w kraju podsun´∏a nam pomys∏ na
zorganizowanie przez bibliotek´ akcji promujàcej
czytelnictwo i naszà szko∏´. 21 lutego 2017 roku
odby∏y si´ w szkolnej bibliotece polsko-irlandzkie
warsztaty literackie z udzia∏em uczniów z polskiej
szko∏y w Dublinie. Na spotkanie zaprosiliÊmy tak˝e

przedstawicieli Wydawnictwa Ezop, pomys∏odawcy
projektu Nasza Ma∏a Biblioteka, dzi´ki któremu nasze szko∏y nawiàza∏y wspó∏prac´.
Wszystko zacz´∏o si´ od wymiany literackich
bohaterów z mi´dzynarodowego projektu Wydawnictwa Ezop Nasza Ma∏a Biblioteka. Wspó∏praca w ramach projektu zaowocowa∏a serià
uczniowskich opowiadaƒ o przygodach rycerzyka
Broszka i konika Groszka. Obie szko∏y pracujà nad
kolejnymi historiami naszych literackich bohate-
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tów, czeków bankowych, kart kredytowych i biletów
wejÊciowych posiada fluoryzujàce rysunki lub wzory,
które ukazujà si´ dopiero pod Êwiat∏em UV. Chemii
nie da si´ oddzieliç od pozosta∏ych nauk przyrodniczych, czego dowodem sà omówione przez panià
Aksamit-Koperskà zagadnienia.

rów, wymiana wcià˝ trwa, a ksià˝eczka staje si´
coraz bogatsza.
Traf chcia∏, ˝e 21 lutego obchodzony jest Dzieƒ
J´zyka Ojczystego. Sta∏ si´ on punktem wyjÊciowym
naszego spotkania. Siedmioosobowa grupa
uczniów z Panià Dyrektor zosta∏a przywitana przez
cz∏onków Klubu Przyjació∏ Biblioteki. Nasi uczniowie pokazali irlandzkim kole˝ankom i kolegom
szko∏´ i bibliotek´. Zapoznali z wystawà prac wykonanych podczas konkursów literackich przez naszych uczniów, a tak˝e z wystawà ksià˝ek z okazji
Dnia J´zyka Ojczystego. By∏a te˝ chwila na j´zykowe ∏amaƒce – czyli poprawne odczytywanie wylosowanych, k∏opotliwie brzmiàcych zdaƒ po polsku.
Pierwszym punktem warsztatów by∏a rozmowa
kierowana o ksià˝ce Johna Boyne’a „Lekkie ˝ycie
Barnaby’ego Brocketa” i o serii ksià˝ek „Wojny doros∏ych – historie dzieci”. Dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w ksià˝kach doprowadzi∏a nas
do kolejnego etapu spotkania – rozmowy o przyjaêni, spróbowaliÊmy zdefiniowaç to poj´cie, zapoznaliÊmy si´ z cytatami na temat przyjaêni z wybitnych przedstawicieli kultury. Potem by∏a zabawa
w Elfcheny o przyjaêni – krótkie 5-wersowe, sk∏adajàce si´ z 11 wyrazów rymowanki.
Po przerwie na ma∏e co nieco (w jej trakcie rozmawialiÊmy o wymianie bohaterów literackich
i pracy nad kolejnymi przygodami rycerzyka i konika) wys∏uchaliÊmy pi´knej historii o poszukiwaniu
przyjaêni w ksià˝ce Katarzyny Szestak „Szary domek”. Kolejny etap warsztatowych zmagaƒ to wizualizacja poj´cia przyjaêƒ – w zespo∏ach opracowywano ilustracje. Nast´pnie uk∏adano do nich

krótkie teksty. Tak powsta∏y karty naszego wspólnego teatrzyku Kamishibai „Po∏àczy∏a nas przyjaêƒ”.
To spotkanie spe∏ni∏o wiele oczekiwaƒ. Okaza∏o
si´ wspania∏à formà promocji j´zyka ojczystego,
czytania ksià˝ek i podejmowania prób w∏asnej
twórczoÊci literackiej i ilustratorskiej. Karty teatrzyku
„Po∏àczy∏a nas przyjaêƒ” zostanà wykorzystane na
zaj´ciach czytelniczych wÊród czytelników naszej
szko∏y i polskiej szko∏y w Dublinie. By∏a to tak˝e
okazja do zaprezentowania szko∏y, jej uczniów i podejmowanych dzia∏aƒ szerszemu gronu. Mamy nadziej´, ˝e przyjacielska wizyta uczniów z Dublina
umocni nasze dotychczasowe kontakty, a nawiàzana wspó∏praca zaowocuje jeszcze wieloma wspania∏ymi literackimi tekstami.
Ko∏o Przyjació∏ Biblioteki
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

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

503 065 403

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

603-373-968

zapisy tel.

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA
tel. 507 221 820

Majdan, gm. Wiàzowna

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

TRAWNIKI
ENGLISH – BILINGUAL NATIVE SPEAKER
– kids and adults –
Mama dwuj´zycznych dzieci udziela korepetycji: konwersacje,
pomoc w nauce – sam ustalasz d∏ugoÊç lekcji, 1 z∏ za 1 min.
Weso∏a, Sulejówek, Halinów, Wiàzowna i okolice.

Ma∏gosia Howard, tel. 534 072 282

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

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
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Wizyta Pierwszej Damy w Przedszkolu nr 262
W Êrod´ 15 marca 2017 r. Pierwsza Dama Polski
Agata Kornhauser-Duda odwiedzi∏a Przedszkole nr
262 w ramach akcji „Elita czyta”. Dzieci przywita∏y Panià Prezydentowà piosenkà „Ca∏a Polska czyta dzieciom”, a nast´pnie z uwagà wys∏ucha∏y legendy
o Warszawskiej Syrence. Po przeczytaniu wywiàza∏a
si´ rozmowa nt. innych znanych legend i przedszkolaki przy niewielkiej pomocy Pierwszej Damy opowiedzia∏y legend´ o Smoku Wawelskim. Dzieci podzi´kowa∏y wyjàtkowemu goÊciowi za przybycie i wr´czy∏y
bukiet w∏asnor´cznie zrobionych krokusów.
Nast´pnie Pani Agata Kornhauser-Duda zwiedzi∏a placówk´. Zachwyca∏a si´ pi´knymi, przestron-

nymi salami i du˝à sto∏ówkà, na której
wszystkie dzieci w tym samym czasie spo˝ywajà posi∏ki. Ze szczególnym zainteresowaniem oglàda∏a prace plastyczno-techniczne
dzieci, które znajdowa∏y si´ na wystawie
w przedszkolnej szatni.
Na zakoƒczenie wszystkie dzieci z podzia∏em na grupy wykona∏y zdj´cia pamiàtkowe
z Panià Prezydentowà. Pracownicy zaÊ mieli
okazj´ pochwaliç si´ swoimi osiàgni´ciami
i planami Pierwszej Damie podczas krótkiego
goÊcinnego spotkania.
Aneta Zabrodzka

Zapraszamy do lektury
Jednym z priorytetów pracy w Gim. 119 jest
upowszechnianie czytelnictwa. WÊród standardowych dzia∏aƒ znajdujà si´ spotkania z pisarzami,
kiermasze ksià˝ek, wspólne inicjatywy realizowane
z Bibliotekà Publicznà, projekty poÊwi´cone patronom roku – m.in. J. Tuwimowi, J. D∏ugoszowi czy
H. Sienkiewiczowi, konkursy czytelnicze, prowadzenie blogu biblioteki i publikacja recenzji ksià˝ek
rekomendowanych przez m∏odzie˝.
Cennà tegorocznà inicjatywà jest prezentacja humorystycznych fotografii pod tytu∏em „Przy∏apani
na czytaniu” i stworzenie szkolnej gazety pt. „Gimnazjalna grz´da... czyli gazeta z jajem”.
Gimnazjalni adepci dziennikarstwa z sukcesem
tworzà recenzje, reporta˝e, wywiady, artyku∏y, porady, gromadzà ciekawostki, zapraszajà do ogólnopolskich akcji... Podejmujà wa˝ne dla nich tematy,
jak wybór szko∏y Êredniej, skuteczny sposób przygotowaƒ do egzaminów lub odpowiedzialny sposób pos∏ugiwania si´ nowoczesnymi technologiami. Zaskakujà nie tylko profesjonalnym warsztatem
dziennikarskim, ale te˝ wiedzà i dojrza∏oÊcià sàdów. Gratulujàc cz∏onkom zespo∏u redakcyjnego,
zapraszamy Paƒstwa do lektury jednego z artyku∏ów podejmujàcych wa˝ny spo∏ecznie – i cz´sto
dyskutowany w naszej szkole – problem odpowiedzialnego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.
Nauczyciele Gim. nr 119 w Warszawie
REKL AMA

SZKODLIWA TECHNOLOGIA? Czyli jak
Internet wp∏ywa na nasze ˝ycie ☺
XXI wiek pod wzgl´dem technologii jest wr´cz
magiczny. Wszystko rozwija si´ w zawrotnym
tempie. Pojawi∏y si´ roboty i urzàdzenia, o jakich
w poprzednich stuleciach nawet nie marzono. Technologia staje si´ coraz bardziej
nieprzewidywalna. ˚yjemy
w Êwiecie pe∏nym internetowego szaleƒstwa. Jednak czy
to dobre, aby nasz Êwiat tak
szybko si´ rozwija∏?
Zacznijmy od tego, jak
wa˝ne sta∏y si´ dla nas
smartfony i inne urzàdzenia.
Nie jesteÊmy w stanie wyobraziç sobie naszego ˝ycia
bez Internetu i miliona pomocnych aplikacji. U˝ywamy
elektroniki do wszystkiego
– za poÊrednictwem Internetu sprawdzamy wiadomoÊci,
robimy zakupy, p∏acimy rachunki, rozmawiamy z przyjació∏mi, oglàdamy filmy
czy nawet robimy prace domowe. Co sta∏oby si´,
gdyby nasze cudowne urzàdzenia znikn´∏y? Co by
by∏o, gdyby Internet nagle si´ wy∏àczy∏? (...)
Co wi´cej, znacznie
∏atwiej jest nam nawiàzywaç przyjaênie
przez Internet, a tak˝e
utrzymywaç kontakt
ze znajomymi. Mo˝emy z nimi pisaç, wysy∏aç zdj´cia czy prowadziç wideorozmowy,
nawet jeÊli mieszkajà
tysiàce kilometrów od
nas. Pami´tajmy jednak, ˝e takie udogodnienia majà te˝ bardzo
z∏y wp∏yw na nas i nasze ˝ycie towarzyskie.
JesteÊmy przyzwyczajeni do komunikowa-

Mieszkania od 30 m2

w Starej Miłosnej
tel. 781-860-600
 możliwość dopłaty z MDM
 realizacja I kwartał 2017 r.
26

nia si´ ze Êwiatem przez media spo∏ecznoÊciowe
i Internet, przez co nie potrafimy rozmawiaç
z ludêmi w normalnym ˝yciu. Problemem dla nas
staje si´ powiedzenie innym, co do nich czujemy.
Wszystko jest ∏atwiejsze on-line. Wtedy zak∏adamy internetowà mask´, rozmówca nie widzi naszej zestresowanej twarzy lub ∏ez w oczach. Za
poÊrednictwem Facebooka proÊciej jest napisaç
komuÊ coÊ niemi∏ego lub wr´cz przeciwnie – wyznaç uczucia. S∏owa „kocham
ci´” sta∏y si´ nic nie znaczàcym stwierdzeniem, którego
u˝ywamy setki razy ka˝dego
dnia. Nie rozumiemy, jakie
pi´kne i wyjàtkowe znaczenie
si´ za nim kryje. Rozmowa
z innymi w normalnym ˝yciu
staje si´ dla nas rzeczà dziwnà. Stresujemy si´ lub nawet
panikujemy, rozpoczynajàc
zwyk∏à rozmow´. Zamykamy
si´ na ludzi.
PomyÊlmy te˝, jak technologia wp∏ywa na nas jako osoby.
Mo˝e i ∏atwiej jest wyszukaç
coÊ w Internecie ni˝ w s∏owniku czy bibliotece; byç mo˝e ludzie wolà czytaç e-booki ni˝
tradycyjne ksià˝ki; mo˝e ktoÊ woli mailowaç ni˝
wys∏aç list... (...) Dzieci w niektórych szko∏ach nie
uczà si´ ju˝ pisaç. Zamiast zeszytów majà tablety
i smartfony; nie potrafià zapisaç zdania na kartce
papieru. (...) Nastolatki i dzieci uzale˝niajà si´ od
gier, mediów i wirtualnego Êwiata. Dopada ich internetowa obsesja – nie wychodzà na dwór, aby
bawiç si´ lub spotykaç; wolà siedzieç w ciemnym
pokoju przed ekranem komputera, piszàc ze znajomymi lub grajàc ca∏à noc. Nie uczà si´, tracà
przyjació∏. Stajemy si´ aspo∏eczni, nasze spo∏eczeƒstwo zmienia si´.
Internet to jeden z najwi´kszych dotychczasowych wynalazków. Ma swoje zalety, ale te˝ wiele
wad. Nie mo˝emy o nich zapominaç. Zanim zalogujemy si´ na Facebooku i napiszemy do kolegi czy
kole˝anki, wyjrzyjmy przez okno. Mo˝e jest ∏adna
pogoda? Mo˝e warto wyjÊç na dwór i tam spotkaç
si´ ze znajomymi? Naprawmy nasz Êwiat. Czas zaczàç ˝yç w realu, a nie tylko on-line.
Dominika Horaczy, kl. 3g
Nr 190 / Kwiecieƒ 2017
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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

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

TRAWNIKI

MALOWANIE I G¸ADZIE

ZAK¸ADANIE, PIEL¢GNACJA,
NAWADNIANIE
503 065 403

tel. 503-759-763

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).
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OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

Tel. 660 473 628

sie. tel. 513 975 002.

503 150 991

3

◗ J´zyk angielski. Korepetycje i przygoto-

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

www.dogadajciesie.pl

29

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD
503 065 403

■

anteny TV i SAT
■ domofony

Naprawa Elektroniki Pojazdowej
ARKADIUSZ GUTASZEWSKI

ul. Pi´kna 46, 05-462 Majdan

295

■

tel. 501 560 979

www.kamery-anteny.pl

www.facebook.com/naprawa.elektroniki.pojazdowej

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

arekgu@interia.pl czynne 8.00–16.00

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

93

Z¸OTA RÑCZKA

tel. 606 808 358

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

UK¸ADANIE KOSTKI

„HORTUS”

WYWÓZ GAŁĘZI

BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

245

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

196

M O N TA ˚ :

305

wanie do egzaminów. Absolwent SGH.
25 z∏ u mnie, 35 u ucznia. 602-786-021.
Zapraszam!
◗ REMONTY (ró˝ne, zawilgocenia) mieszkaƒ,
domów, tarasów, ∏azienek wed∏ug najnowszych technologii. DORADZTWO. tel.
500 43 55 77
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗ Zatrudni´ pogodnà osob´ (z referencjami) do
opieki nad rocznym dzieckiem. Na godziny,
dorywczo. Stara Mi∏osna. Tel. 608 716 759.
◗ ROSYJSKI – w Starej Mi∏osnej, nauczycielka
z certyfikatem Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. 784-332-759.
◗ Zatrudni´ pracownika do prac porzàdkowo-ogrodniczych 503 065 403

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

US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269
www.hortus.waw.pl

ALARMY • DOMOFONY
KAMERY • MONITORING
22 613 06 91, 601 30 30 70
www.multisystem.pl
NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4

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

Tel. 601 262 086.

8

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

Tel. 503-759-762

214

DRZEWA, KRZEWY

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

251

160

WYCINAMY, PODCINAMY,
KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

25
6

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

◗ Stolarza i pomocnika zatrudni´. Mi´dzyle-

tel.

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

13
4

tycji. 40 z∏. Tel. 733 250 300
◗ MATEMATYKA, OGÓLNIAK, RÓWNIE˚ ZAKRES ROZSZERZONY. STARA MI¸OSNA.
tel. 514 37 14 95
◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej
dla uczniów i doros∏ych, 16 lat doÊwiadczenia. tel. 694 210 279
◗ Elektryk TANIO z uprawnieniami – tel.
511 455 126.
◗ Pomoc domowa – sprzàtanie, mycie okien,
opieka. Solidna i porzàdna. Posiadam referencje. tel. 793 944 881.
◗ Poszukuj´ Pani do sprzàtania/prowadzenia
domu Stara Mi∏osna, osoby dyspozycyjnej
i mobilnej. Praca na pe∏en etat. Tel.
501 65 70 70, Kubab50@wp.pl
◗ Szykuje Ci si´ wyjazd? Ubezpiecz si´. Nie
wszystko jesteÊ w stanie przewidzieç.
Ubezpieczenia z dojazdem do Klienta. Bez
wychodzenia z domu. tel. 501 811 240.

14
8

◗ Nauczycielka angielskiego udzieli korepe-

Z¸OTA RÑCZKA
22
1

85

OG¸OSZENIA DROBNE

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

PROTEZY • NAPRAWA
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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

Tel. 602-174-916
27

WESO¸A

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)

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

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

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
ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14

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

692 905 352
28

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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WESO¸A

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

HUBERTUS
NIERUCHOMOÂCI

TŁUMACZENIA

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

Firma istnieje
od 2001 roku

DOMY ● MIESZKANIA ● DZIA¸KI

SPRZEDA˚ / WYNAJEM
ZAPRASZAMY DO WSPÓ¸PRACY
e-mail: biuro@hubertusnieruchomosci.pl
www.hubertus-nieruchomosci.pl
tel. 606 22 44 58, 506 131 014
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