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PIKNIK WESO¸A 2017
Wielkimi krokami zbli˝a si´ Dzieƒ Dziecka
i oczekiwana przez wszystkich mieszkaƒców impreza plenerowa PIKNIK WESO¸A.
To ju˝ siedemnasty PIKNIK!!! W tym roku bawimy si´ w niedziel´ 4 czerwca.
Program imprezy zapewni ciekawà rozrywk´ ca∏ym rodzinom od seniora po
najm∏odsze dzieci. Znajdà Paƒstwo gry
i zabawy, zawody sportowe, pokazy
plenerowe, place rekreacyjne i wiele innych atrakcji oraz najwy˝szej jakoÊci
wyst´py artystyczne. A spragnieni
i g∏odni uczestnicy imprezy b´dà mogli

odwiedziç stoiska gastronomiczne, na
których kupià m.in. dania z grilla, s∏odycze, kaw´, herbat´ i inne napoje.
Natomiast gwiazdà wieczoru b´dzie
zespó∏ FORMACJA NIE˚YWYCH SCHABUFF, topowy zespó∏ posiadajàcy w repertuarze takie hity jak: „Lato”, „¸awka” czy „Klub weso∏ego szampana
(M∏otkowy)”.
Serdecznie Paƒstwa zapraszamy!
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

PROGRAM IMPREZY * PIKNIK WESO¸ A, 4 czerwca 2017 r.
OÊrodek Szkoleniowy Sportów Konnych i Rekreacji • ul. Szkolna 14, Warszawa
Impreza rekreacyjna w terenie (od godz. 12.00 do 19.00):
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

sport – gry i minigry sportowe, m.in.: pi∏ka no˝na, unihokej, krykiet, minigolf, frisbee, speed badminton, bule
rekreacja – konkurencje indywidualne, rodzinne i zespo∏owe
miasteczko zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym
plac zabaw (dmuchaƒce)
strefa sponsorska: stoiska i materia∏y reklamowe osób, firm i instytucji,
które przyczyni∏y si´ do organizacji imprezy
„Miasteczko Samochodowe” – stoiska firm motoryzacyjnych
Punkt Promocji Dzielnicy
Punkt Promocji Wojska
Punkt Promocji OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
Punkt Promocji Zarzàdu Transportu Miejskiego
Punkt Promocji Stra˝y Miejskiej z pokazami pierwszej pomocy
strefa Bud˝etu Partycypacyjnego na 2018 rok
strefa organizacji pozarzàdowych, placówek oÊwiatowych i innych podmiotów dzielnicowych

12.00–21.30 Stoiska gastronomiczne (grill, dania obiadowe, s∏odycze, lody,
napoje, kawa, herbata, piwo), stoiska handlowe (zabawki, balony itp.)

Wyst´py estradowe (od godz. 12.00 do 22.00):
12.00–16.00 Program konferansjera ¸ukasza Muszyƒskiego (aktor, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, jest
sta∏ym wspó∏pracownikiem Filmwebu oraz Polskiego Radia)
– informacja o organizatorach, sponsorach, programie
i atrakcjach imprezy przewidzianych na ten dzieƒ
16.00–16.15 Otwarcie PIKNIKU WESO¸A: powitanie goÊci
16.15–17.00 Wyst´p Ewy Szlachcic z akompaniamentem gitary
17.00–18.00 Wyst´p zespo∏u EtnoLibre
18.00–18.30 konkursy, program konferansjera
18.30–20.00 Czarno-Czarni w pigu∏ce – koncert Jarka Janiszewskiego
20.00–20.30 konkursy, program konferansjera
20.30–22.00 Wyst´p zespo∏u FORMACJA NIE˚YWYCH SCHABUFF
* Uwaga: organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç wprowadzenia zmian w programie imprezy.
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Kiełbasa morlińska

99

cena za kilogram
Morliny

23

11

1 szt.

9

1 szt.

17

Promocja obowiązuje do końca maja 2017 r. lub do wyczerpania zapasów

5

1 szt.

99

5

1 szt.

29

3

1 szt.

Kawa Pedros

Płatki
kukurydziane
Corn Flakes

250 g
Strauss

250 g
Nestle Paciﬁc

Nestea cytrynowa

Serek homogenizowany
Rolmlecz waniliowy

1l
Coca Cola

200 g
Mlekpol

39

28

9

1 szt.

38

9

5

27

1 szt.

9

1 szt.

1 szt.

Pomidory Łowicz
krojone puszka

Ketchup Hellmann’s
łagodny, pikantny

Olej Kujawski

Sok jabłkowy Hortex

400 g
Agros Nova

450 g
Unilever

1l
Kruszwica

1l
Hortex
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W Miłosna Dental Clinic zapewniamy naszym Pacjentom
innowacyjne metody leczenia zgodne ze światowymi
standardami oraz najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny.
Implantologia i Protetyka Stomatologia dziecięca
Chirurgia stomatologiczna Pantomogram
Ortodoncja Leczenie kanałowe pod mikroskopem
Bezpłatne przeglądy kamerą wewnątrzustną
Protetyka 3D bez wycisków - CEREC CAD/CAM

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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w naszej dzielnicy w roku bie˝àcym poch∏onie 1,5 mln z∏. To sà
wy∏àcznie koszty dostosowania
placówek oÊwiatowych do nowego systemu. Do
tego nale˝y si´ spodziewaç kolejnych i to sporych
kwot na odprawy dla nauczycieli, trudne na razie
do dok∏adnego wyliczenia. OczywiÊcie sà to Êrodki z bud˝etu miasta, co oznacza, ˝e zosta∏y zabrane z innych zadaƒ. A to tylko koszty w naszej, jednej z najmniejszych dzielnic Warszawy...
Dopiero informacja z pracy komisji doraênej
do spraw WOW wzbudzi∏a ciut wi´cej emocji,
choç tak naprawd´ nie zawiera∏a ˝adnych nowych, nieznanych dotychczas informacji.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 18 maja 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.

Z prac Rady Dzielnicy
Po wyjàtkowo burzliwej
sesji marcowej, w kwietniu
sesja Rady, która odby∏a si´
20 kwietnia, przebiega∏a
wyjàtkowo spokojnie. Mo˝e dlatego, ˝e w programie
by∏y same punkty informacyjne: o naliczaniu i Êciàganiu podatków lokalnych na
terenie dzielnicy, o stanie utrzymania czystoÊci
w dzielnicy – gospodarce odpadami, o kosztach
utrzymania oÊwiaty, kultury i sportu w dzielnicy,
o przygotowaniu do remontów obiektów oÊwiatowych w okresie wakacji, o przygotowaniach do
Pikniku Weso∏a, o przygotowaniu dzielnicy do
wdro˝enia reformy oÊwiatowej, o przebiegu
i kosztach akcji „Zima w MieÊcie” i o prognozie
demograficznej dla dzielnicy Weso∏a. Z wa˝niejszych informacji warto zwróciç uwag´, ˝e wprowadzana przez rzàd „reforma” oÊwiaty tylko

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

■

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady
■

Kwiecieƒ w OPS
Kwiecieƒ obfitowa∏ w liczne projekty zorganizowane przez OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej adresowane do mieszkaƒców naszej dzielnicy.
W dniu 27.04.2017 r. odby∏o si´ spotkanie
„Âwiadomy senior”, zorganizowane we wspó∏pracy z Komisariatem Policji. Adresatami projektu byli
seniorzy z naszej dzielnicy. Podczas wyk∏adu zaprezentowanego przez policjantki z zespo∏u ds. profilaktyki spo∏ecznej omówione zosta∏y najpopularniejsze metody oszustw wobec osób starszych.
W opinii uczestników udzia∏ w wyk∏adzie wp∏ynà∏
na zwi´kszenie ich wiedzy i ÊwiadomoÊci na temat
bezpieczeƒstwa, a tak˝e na ostro˝noÊç w zaciàganiu d∏ugotrwa∏ych zobowiàzaƒ finansowych.

 Listy do redakcji
Dzieƒ dobry,
Pisz´ do Paƒstwa, poniewa˝ od jakiegoÊ czasu bardzo niepokoi mnie pewna powtarzajàca
si´ sytuacja na ulicach Starej Mi∏osny – a dok∏adniej mówiàc ul. Jana Paw∏a.
Jestem mieszkaƒcem Starej Mi∏osny od ∏adnych kilku lat. Mieszkam przy rondzie Rumiankowa i obserwuj´ niebezpieczne sytuacje, które
notorycznie si´ powtarzajà.

W tym samym dniu w ramach cyklu spotkaƒ
adresowanych do opiekunów osób niepe∏nosprawnych w OÊrodku odby∏o si´ drugie spotkanie. Osoby zainteresowane mog∏y zg∏´biç aspekty prawne, które pozwolà im w szerszym zakresie skorzystaç z przys∏ugujàcych im mo˝liwoÊci.
Natomiast w dniu 28.04.2017 w siedzibie
OÊrodka Kultury przy ul. Starzyƒskiego odby∏o
si´ kolejne z cyklicznych spotkaƒ w ramach projektu „Zatrzymaj zegar przemocy”, którego tematem przewodnim by∏a praca z osobami doznajàcymi przemocy w rodzinie.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
instytucji wspó∏pracujàcych z Zespo∏em Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdzia∏ania Przemocy
w Rodzinie na terenie naszej dzielnicy. Prelegentkà podczas spotkania by∏a m.in. Pani Anna

– problem pierwszy to rajdowe pr´dkoÊci,
z jakimi poruszajà si´ samochody – od ronda Rumiankowa w stron´ Restauracji KFC na prostym
odcinku Jana Paw∏a, gdzie dochodzi do bardzo
niebezpiecznych sytuacji wyprzedzania innych
pojazdów przed przejÊciami dla pieszych. Na
wspomnianym odcinku sà 4 przejÊcia dla pieszych, przed którymi jest podwójna ciàg∏a linia,
ale dla samochodów „wyÊcigowych” nie stanowi to problemu. Z tych przejÊç korzystajà niejednokrotnie dzieci idàce bàdê wracajàce ze szkó∏,
osoby z wózkami dzieci´cymi i starsze osoby.
– problem drugi to rajdowe poczynania m∏odego cz∏owieka z czarnego BMW serii 3, który

■

8 maja, 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)
10 maja, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. 1 Praskiego Pu∏ku
róg al. Armii Krajowej)
17 maja, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)
24 maja, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona
(spotkanie na ul. Wspólnej róg
ul. Brata Alberta – parking przy
sklepie K&M).

Piechciƒska-Szymaƒska, psycholog, specjalista
przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie oraz
psychoterapii uzale˝nieƒ ze Stowarzyszenia
Niebieska Linia.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

od godz. 18 do 21:30 jeêdzi po rondach, jeêdzi
bokiem, a raczej çwiczy poÊlizgi. Sprawa by∏a
ju˝ zg∏aszana na Policj´. Niestety Policja zapyta∏a, czy jest film, na którym widaç tzw. driftowanie po rondzie, a filmu takiego póki co niestety nie ma.
W zwiàzku z pojawiajàcym si´ niebezpieczeƒstwem, jaki obydwie opisane sytuacje stwarzajà,
uzna∏em, ˝e nale˝y do Paƒstwa napisaç wiadomoÊç, mo˝e tà spraw´ da si´ jakoÊ rozwiàzaç,
póki jeszcze nie zdarzy∏ si´ wypadek, a tym bardziej nikt nie zginà∏.
Z powa˝aniem
Mieszkaniec Starej Mi∏osny

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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Wspomnienie
Êp. Ksi´dza Pra∏ata Stefana Wysockiego
7 maja 2017 roku zmar∏ w wieku 89 lat Êp. Ksiàdz Pra∏at Stefan Wysocki, harcmistrz, kap∏an i niestrudzony spo∏ecznik.
Urodzi∏ si´ 5 marca 1928 roku w ¸owiczu. Gdy mia∏ 11 lat, wybuch∏a II wojna
Êwiatowa. W latach okupacji nale˝a∏ do
Szarych Szeregów i bra∏ czynny udzia∏
w akcjach ma∏ego sabota˝u. W 1943 r.
uczestniczy∏ w „Akcji pod Arsena∏em” oraz
w 1945 r. w odbiciu z wi´zienia NKWD
w ¸owiczu ˝o∏nierzy AK oraz cywilów.
Druga akcja by∏a o tyle trudniejsza, ˝e wymaga∏a wystàpienia przeciwko rodakom,
dlatego jej uczestnicy Êlubowali na krzy˝:
„Nie strzelamy do Polaków”.
Âwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏ w 1954 roku. Podczas swojej 63-letniej pos∏ugi kap∏aƒskiej pracowa∏ jako wikariusz w 9 parafiach, sp´dzajàc w nich od roku do kilku lat.
10 stycznia 1972 roku zosta∏ mianowany
proboszczem Parafii OpatrznoÊci Bo˝ej
w Weso∏ej. Funkcj´ t´ pe∏ni∏ prze 31 lat
– do 10 czerwca 2003 roku. Duszpasterska
dzia∏alnoÊç Ksi´dza Pra∏ata w Weso∏ej to
trud tworzenia. Na Jego zaproszenie wybitny malarz Jerzy Nowosielski ozdobi∏ koÊció∏
cyklem polichromii w stylu neoromaƒskim.
Obecnie dzie∏o to uchodzi za jedno z arcydzie∏ wspó∏czesnej sztuki sakralnej w Polsce.
Przez dziesi´ciolecia Ksiàdz Pra∏at Wysocki by∏ dobrym duchem naszej lokalnej

spo∏ecznoÊci i niestrudzonym inicjatorem
wielu dzia∏aƒ. Przy parafii wybudowa∏ du˝y,
t´tniàcy ˝yciem dom rekolekcyjny.
Odznacza∏ si´ wielkim poszanowaniem
drugiego cz∏owieka i szczególnà wra˝liwoÊcià na los ludzi starszych. Dzie∏em Jego ˝ycia jest Fundacja „Gniazdo Rodzinne”, któ-

ra prowadzi Dom Opieki Spo∏ecznej na terenie dzielnicy Weso∏a.
Bez wahania mo˝na stwierdziç, ˝e Weso∏a by∏a dla Ksi´dza Pra∏ata „ma∏a ojczyznà”.
Jak sam mówi∏ „[...] i tak jest od trzydziestu
lat w Weso∏ej. Czuj´, ˝e tu jest moje gniazdo i ˝e tu jestem stale potrzebny m∏odym
i starym”. Po przejÊciu na emerytur´ pozosta∏, a˝ do Êmierci w parafii, jako rezydent.
Za wieloletnià dzia∏alnoÊç by∏ wielokrotnie
odznaczany krzy˝ami zas∏ugi i uhonorowany
m.in. tytu∏ami Zas∏u˝ony dla Miasta Weso∏a
(1998) i Honorowy Obywatel ¸owicza (2006),
by∏ te˝ laureatem Nagrody Miasta Sto∏ecznego Warszawy (2007) oraz otrzyma∏ Tytu∏ Cz∏owieka Roku (2009) przyznany za ca∏okszta∏t
dzia∏aƒ spo∏ecznych na terenie Weso∏ej.
By∏ wspania∏ym cz∏owiekiem, którego
mo˝na stawiaç za wzór, wiernym zasadom,
cichym, skromnym bohaterem, niezwykle
wa˝nym dla naszej lokalnej wspólnoty.
Cz∏owiekiem, który na zawsze pozostanie
w naszych sercach.
Ho∏d ksi´dzu pra∏atowi oddaje jego ukochana dzielnica Weso∏a.
Zarzàd i Rada Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy

Nowe lokale mieszkalne w dzielnicy Weso∏a
Urzàd Dzielnicy Weso∏a mo˝e odnotowaç kolejny sukces w zakresie tworzenia nowych mieszkaƒ dla osób oczekujàcych na przydzia∏ lokalu socjalnego lub mieszkalnego (typ lokalu okreÊla
kryterium dochodowe). W kwietniu 2017 roku
w dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oddano do
u˝ytku nowo wybudowany budynek mieszkalny,
który powi´kszy∏ o 12 lokali zasób mieszkaniowy
dzielnicy. Budynek zosta∏ wybudowany przy ul.
Nizinnej 8a. Wraz z budynkiem oddano do u˝ytku parking na 55 miejsc postojowych i plac zabaw dla dzieci. Nowy budynek jest ju˝ trzecim
budynkiem, który powsta∏ przy ul Nizinnej. Obecnie trwa zasiedlanie budynku lokatorami.
Do nowych lokali zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania zasobem lokalowym,
w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci na zasadzie zamiany, przeprowadzà si´ osoby, które ju˝ zamieszkujà w lokalach nale˝àcych do zasobu lokalowego
m.st. Warszawy w dzielnicy Weso∏a. Zwolnione

w ten sposób przez dotychczasowych najemców
lokale zostanà przekwalifikowane na lokale socjalne, na które oczekuje w dzielnicy Weso∏a
przewa˝ajàca liczba osób zakwalifikowanych na
list´ osób oczekujàcych na najem lokalu.
Ponadto Urzàd Dzielnicy Weso∏a prowadzi starania o pozyskanie lokali mieszkalnych w innych
dzielnicach Warszawy. Przekazywane nam miesz-

kania pochodzà z pustostanów i zdewastowanego zasobu lokalowego tych dzielnic, a naszym zadaniem jest wyremontowanie tych lokali. Dzi´ki takim staraniom
w 2015 roku uda∏o si´ pozyskaç 5 lokali
mieszkalnych, w tym dwa w dzielnicy Wola i trzy w dzielnicy Praga-Po∏udnie. Podobnie w 2016 roku Urzàd Dzielnicy pozyska∏ ∏àcznie 5 lokali, w tym dwa lokale na
Pradze-Po∏udnie i trzy lokale na Woli. JednoczeÊnie staramy si´ poprzez program
remontów bie˝àcych sukcesywnie podnosiç standard naszych mieszkaƒ w dzielnicy. W bie˝àcym roku podstawowym dzia∏aniem b´dzie likwidacja pieców w´glowych w 34 mieszkaniach
– ostatnich jakie stosujà ten sposób ogrzewania
– i zastàpienie ich piecami na paliwo gazowe.
Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych
dla 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
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Niekoƒczàca si´ historia
Sprawa
budowy
Wschodniej Obwodnicy
Warszawy mniej wi´cej od
dwóch lat budzi ˝ywe
emocje wÊród sporej grupy mieszkaƒców dzielnicy.
Wtedy to w∏aÊnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po kilku
latach bezczynnoÊci zaskoczy∏a chyba wszystkich propozycjà zupe∏nie nowego przebiegu tej
trasy. No i otworzy∏a tym swoistà puszk´ Pandory. A decydujàca o ostatecznym przebiegu Regionalna Dyrekcja Ochrony Ârodowiska do∏o˝y∏a
swoje, kilkakrotnie przesuwajàc termin rozpatrzenia sprawy. W minionym tygodniu termin
podj´cia decyzji zosta∏ przesuni´ty po raz kolejny, i to a˝ do 27 grudnia. Jak czytamy w uzasadnieniu „powy˝sze spowodowane jest koniecznoÊcià przeanalizowania przed∏o˝onego przez
inwestora ujednoliconego i zaktualizowanego
raportu o oddzia∏ywaniu ww. przedsi´wzi´cia
na Êrodowisko”. Tak wi´c mamy kolejne pó∏
roku rozbudzania p∏onnych nadziei, sporów
i przepychanek. Bo oczywiÊcie ka˝dy samochodem bez korków jeêdziç by chcia∏, ale drogi najlepiej jak by przechodzi∏y nie pod naszym
oknem, lecz pod oknem sàsiada. I tak spór: wa-

riant zielony czy czerwony b´dzie nadal absorbowa∏ spore rzesze mieszkaƒców, Stara Mi∏osna
(choç ju˝ nie tylko ona) nadal b´dzie sta∏a
w korkach, a trasa S17 (droga na Lublin) wraz
z w´z∏em Zakr´t (dla przypomnienia zlokalizowanym ju˝ na terenie naszej dzielnicy) konsekwentnie i szybko b´dzie budowana.
KiedyÊ mia∏em okazj´ rozmawiaç z ekspertem
z SISKOM (Stowarzyszenie Integracji Sto∏ecznej
Komunikacji). Powiedzia∏ wtedy: „wasze protesty tak si´ skoƒczà, ˝e w koƒcu zostanie zbudowany w´ze∏ Zakr´t, a z drugiej strony w´ze∏
Drewnica i wówczas na wyÊcigi b´dziecie b∏agali, aby szybko skoƒczyç budow´ WOW. Niewa˝ne jakim wariantem”. Patrzàc na tempo rozpatrywania sprawy przez RDOÂ oraz na rosnàce
nat´˝enie ruchu na terenie dzielnicy, boj´ si´, ˝e
jego s∏owa mog∏y byç prorocze.
Grupa osób protestujàcych jest oczywiÊcie
doÊç liczna, bo i ucià˝liwoÊci zwiàzane z budowà
WOW dotknà sporo osób. Ale z moich rozmów
ze znajomymi i sàsiadami obserwuj´, ˝e poparcie dla tej inwestycji w ostatnich latach bardzo
wzros∏o, i to nie tylko w Starej Mi∏oÊnie. Gdyby
tylko GDDKiA, zamiast forsowaç z uporem maniaka oderwany od rzeczywistoÊci wariant na
nasypie, przystàpi∏a do màdrych konsultacji
i podj´∏a dialog z naszà lokalnà spo∏ecznoÊcià,

„Weso∏a – rodzina”
Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver na
przestrzeni kilku najbli˝szych miesi´cy zrealizuje
szereg dzia∏aƒ na terenie Weso∏ej w ramach projektu „Weso∏a – rodzina” dotowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem jest integracja oraz budowanie lokalnej to˝samoÊci spo∏ecznoÊci i zacieÊnianie wi´zi sàsiedzkich wÊród
mieszkaƒców jednej z najm∏odszych warszawskich
dzielnic – Weso∏ej. Projekt „Weso∏a – Rodzina” b´dzie realizowany wspólnie przez Fundacj´ Go Silver i Fundacj´ Ma∏ego Odkrywcy, w partnerstwie
ze Szko∏à Podstawowà nr 353 im. Wielkich Odkrywców w Warszawie-Weso∏ej. W jego ramach
powstanà autorskie scenariuszowe gry miejskie
zlokalizowane na terenie Weso∏ej, zostanà prze-

prowadzone warsztaty z obs∏ugi nowych technologii dla seniorów (zaj´cia z obs∏ugi smartfonu
i bezpieczeƒstwa wirtualnego) oraz zostanie zrealizowana i wystawiona autorska sztuka teatralna
dotyczàca historii dzielnicy Weso∏a i Warszawy.
Uczestnikami gier scenariuszowych b´dà osoby lubiàce sp´dzaç aktywnie czas na Êwie˝ym
powietrzu, chcàce poznawaç swojà okolic´, obs∏ugujàce smartfon – b´dà to zarówno dzieci,
doroÊli, jak i seniorzy; gry oraz ich trasy zostanà
dostosowane do potrzeb osób starszych. Gry
majà na celu lepsze poznanie zielonych terenów
dzielnicy oraz propagowanie wÊród mieszkaƒców wszystkich pokoleƒ Weso∏ej naturalnych
form aktywnoÊci fizycznej.

NASZ PATRONAT

Piknik rodzzeirnwncay 2w Zielonej
– 10 c

Zarzàd ROD informuje:
Op∏aty za dzia∏k´ i energi´ elektrycznà
w miesiàcu maju pobierane b´dà w dniach:
• PONIEDZIA¸EK 17–19
• PIÑTEK
17–19
• SOBOTA
13–15
Prosimy o spisanie stanu licznika.
Zarzàd ROD „Zach´ta”

jak zrekompensowaç mieszkaƒcom Weso∏ej koniecznoÊç przeprowadzenia WOW przez teren
naszej dzielnicy, to nagle mog∏oby si´ okazaç, ˝e
nie jest taki diabe∏ straszny, jak go malujà.
A zamiast tego mamy kolejne przesuwanie terminów podj´cia i tak nieuchronnej decyzji. Karmienie ludzi fa∏szywà nadziejà, ˝e coÊ mo˝e jednak si´ wydarzy i WOW przejdzie przez Êrodek
Sulejówka lub Halinowa. A te tysiàce ludzi sp´dzajàce codziennie po kilkadziesiàt minut w korkach przez kolejne lata b´dzà traciç czas i nerwy.
Taka to nasza lokalna niekoƒczàca si´ historia.
Szkoda, ˝e bez szans na happy end.
Marcin J´drzejewski

Na zaj´cia z nowych technologii i bezpieczeƒstwa zaproszone zostanà osoby w wieku 50+,
które chcà poszerzyç swoje zainteresowania
i umiej´tnoÊci, nauczyç si´ Êwiadomiej obs∏ugi
smartfonu oraz chcàce zg∏´biç wiedz´ z zakresu
e-bezpieczeƒstwa. ¸àcznie w zaj´ciach weêmie
udzia∏ 20 osób – dwie grupy po 10 osób.
Sztuka teatralna dotyczàca historii Weso∏ej zostanie wystawiona na terenie SP 353. W spektaklu udzia∏ wezmà uczniowie szko∏y, a tak˝e ich
rodzice i dziadkowie – osoby, które chcia∏yby
sprawdziç i rozwinàç swoje umiej´tnoÊci aktorskie. PublicznoÊcià b´dà uczniowie i rodzice oraz
goÊcie SP 353, a scenariuszem i re˝yserià zajmie
si´ profesjonalna kadra.
Ponadto na terenie Weso∏ej Fundacja Go Silver
chce przeprowadziç wÊród ch´tnych seniorów
badania w ramach kolejnego projektu fundacji
– „Nie ma to jak w domu – bezpieczne mieszkanie seniora”, w którym badana b´dzie kwestia
funkcjonalnoÊci mieszkaƒ oraz ich dostosowania
do potrzeb osób starszych.

017 r.

Ju˝ dziÊ serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej na Piknik
Rodzinny, organizowany przez Zespó∏ Szkó∏ nr 94 wraz z Rodzicami. Piknik, obfitujàcy w wiele atrakcji, odb´dzie si´ na terenie boiska szkolnego przy ul. Krótkiej 1
w sobot´ 10 czerwca w godzinach 10.00–16.00. Partnerem pikniku jest OÊrodek
Kultury w Weso∏ej. Patronat medialny sprawujà „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
Organizatorzy
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Depesza z ROD „Zach´ta”

Fundacja Go Silver zaprasza do wspó∏pracy
wszystkie zainteresowane osoby, szczególnie seniorów oraz instytucje i organizacje. Szczegó∏owych informacji udzielajà: Aleksandra Wo∏ocznik, Anna Brzeziƒska (tel. +22 6173621, e-mail:
biuro@gosilver.org.pl).
Anna Brzeziƒska
Nr 191 / Maj 2017

WESO¸A

Przeglàd dzielnicowych m∏odych
talentów – Artystyczna Weso∏a
W dniu 7 kwietnia 2017 r. w Klubie „KoÊciuszkowca” zosta∏ przeprowadzony Przeglàd
M∏odych Talentów Artystycznych – ARTYSTYCZNA WESO¸A. Organizatorami wydarzenia byli:
OÊrodek Kultury w Dzielnicy 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.
G∏ówne cele Przeglàdu to: konfrontacja i ocena dorobku artystycznego dzieci i m∏odzie˝y, podnoszenie poziomu i rangi amatorskich dokonaƒ
artystycznych, wymiana doÊwiadczeƒ oraz integracja i doskonalenie animatorów tego ruchu.
Przeglàd skierowany by∏ do dzieci i m∏odzie˝y
reprezentujàcych placówki kultury, przedszkola,
oddzia∏y przedszkolne w szko∏ach, szko∏y oraz
instytucje i organizacje prowadzàce dzia∏alnoÊç
kulturalnà na terenie dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Wzi´∏o w nim udzia∏ prawie 220 osób!
Uczestnicy wyst´powali przed zgromadzonà
widownià solo, w duetach oraz w zespo∏ach.
Recytowali, Êpiewali i taƒczyli. M∏odzi artyÊci
zostali ocenieni przez jury w sk∏adzie:
- Olga Mi∏aszewska (przewodniczàca jury, znana aktorka teatralna i filmowa, mieszkanka
dzielnicy Weso∏a),
- Krzysztof Szumacher (muzyk z Orkiestry Wojskowej w Warszawie, kierownik sekcji Puzony),
- ¸ukasz Depa (instruktor, tancerz, choreograf).
Jury nie mia∏o ∏atwego zadania, bo poziom
wyst´pów by∏ bardzo wyrównany. Po d∏ugich
i burzliwych naradach zdecydowa∏o przyznaç nast´pujàce miejsca i wyró˝nienia w poszczególnych kategoriach:
Kategoria „Przedszkola”
• I miejsce – Zespó∏ taneczny – 4-latki z Przedszkola nr 260
• II miejsce – Grupa „Rojbery” ze Szko∏y Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi
• III miejsce – Cyrkowcy z LeÊnej Bajki z Przedszkola nr 259

W tej kategorii zosta∏a przyznana równie˝
nagroda specjalna od Dowódcy 1 Warszawskiej
Brygady Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki, p∏k
Jana Rydza, którà otrzyma∏ zespó∏ perkusyjny
ze Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej I st. im. Wojciecha Kilara.
Kategoria „Gimnazja”
• I miejsce – Julia Malec z OÊrodka Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna”
• II miejsce – duet: Nina Kwiecieƒ i Dorota Dana z Gimnazjum nr 119
• III miejsce – Natalia Hikiert z Gimnazjum nr 119

Kategoria „Szko∏y podstawowe klasy I–III”
• I miejsce – Zosia Wrzosek ze Szko∏y Podstawowej nr 171
• II miejsce – Pola Âwi´tochowska ze Szko∏y
Podstawowej nr 353
• III miejsce – Gabriela BaÊ ze Szko∏y Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi
Kategoria „Szko∏y podstawowe klasy IV–VI”
• I miejsce – Zuzanna Dudek ze Szko∏y Podstawowej nr 171
R
• II miejsce – Kabaret AbSÓRT ze Szko∏y Podstawowej nr 173
• III miejsce – Zespó∏ „Niebanalni” ze Szko∏y
Podstawowej nr 353

Laureaci otrzymali pi´kne dyplomy i puchary
ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, Pana Edwarda K∏osa. Ponadto
uczestnicy bioràcy udzia∏ w Przeglàdzie otrzymali podzi´kowania za udzia∏ oraz drobne upominki, które przekaza∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, Pan Edward K∏os.
Dzi´kujemy wszystkim za udzia∏ oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci i m∏odzie˝y. Gratulujemy laureatom i zapraszamy na Przeglàd
w przysz∏ym roku!
Serdeczne podzi´kowania sk∏adamy Panu
Edwardowi K∏osowi – Burmistrzowi Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy za ufundowanie nagród, Klubowi „KoÊciuszkowca” z Panià Kierownik Monikà Urbanek na czele za udost´pnienie
miejsca i wsparcie w organizacji, Firmie Cukiernie-Piekarnie PUTKA za s∏odycze dla uczestników Przeglàdu.
OK Weso∏a

Dzieƒ Sàsiada w Weso∏ej!
20 maja od godz. 12.00 na osiedlu Akacjowa
(ul. GoÊciniec/ Dworkowa) odb´dzie si´ weso∏owska edycja Dnia Sàsiada 2017!
Jak mówià organizatorzy, planujemy, jak co
roku, zaprosiç Sàsiadów, aby wyszli z domów
i si´ poznali, porozmawiali, pochwalili si´ swoimi zainteresowaniami oraz wymienili si´ spostrze˝eniami, ale tak˝e niepotrzebnymi ksià˝kami/p∏ytami/sprz´tami/gratami i po prostu
mi∏o sp´dzili wspólnie czas na sobotnim osiedlowym pikniku. Dzieci zach´camy do wymiany

zabawkami, wspólnych zabaw i gier, wyÊcigów,
malowania farbami. Wieczorem zapraszamy
Sàsiadów na wspólnego „sk∏adkowego” grilla
– ka˝dy przynosi, czym dysponuje i chce si´ podzieliç (grille, w´giel, jedzenie i napoje, a tak˝e
kocyki, krzese∏ka i sto∏y).
20 maja b´dzie prawdziwie piknikowa sàsiedzka atmosfera na naszym osiedlu Akacjowa! ;)
Kontakt: agata.naturalnie@gmail.com.
Redakcja

REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 19.05.2017 i 21.06.2017

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Mieszkania od 30 m2

w Starej Miłosnej
tel. 781-860-600
 możliwość dopłaty z MDM
 realizacja I kwartał 2017 r.
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powinna tak˝e zastosowaç nowatorskie i skuteczne metody w rozwiàzywaniu problemów,
które mogà stanowiç
materia∏ szkoleniowy dla
innych organizacji oraz staç si´ wzorem do naÊladowania w przysz∏oÊci.

Konkurs S3KTOR 2016

Siódma edycja ju˝ og∏oszona
Ka˝dego roku organizacje pozarzàdowe podejmujà liczne inicjatywy na rzecz
mieszkaƒców naszego miasta. Organizowane przez nie akcje i wydarzenia promujà mi´dzy innymi kultur´, aktywny
P
i zdrowy styl ˝ycia, a tak˝e wspieranie
A
osób potrzebujàcych. Miasto wspó∏praT
R
cuje z organizacjami pozarzàdowymi
O
– wspiera ich dzia∏ania, konsultuje dokuN
menty w komisjach dialogu spo∏ecznego,
A
T
a tak˝e powierza im realizacj´ zadaƒ publicznych. W roku 2016 na rzecz organizacji pozarzàdowych m.st. Warszawa przeznaczy∏o blisko 140 mln z∏otych.
Cz´sto nie zdajemy sobie sprawy z tego, ˝e
akcja, w której ch´tnie uczestniczymy – piknik
rodzinny, festyn czy impreza sportowa – zosta∏a
zorganizowana w∏aÊnie przez organizacj´ pozarzàdowà. Aby zmieniç ten stan rzeczy i pomóc
w nag∏oÊnieniu dzia∏alnoÊci tak˝e mniejszych,
mniej znanych organizacji, m.st. Warszawa organizuje konkurs promujàcy dzia∏alnoÊç organizacji
trzeciego sektora – czyli organizacji pozarzàdowych. Konkurs odbywa si´ od 2010 r. – do tej
pory w jego szeÊciu edycjach zg∏oszonych przez
mieszkaƒców i organizacje pozarzàdowe by∏o
ponad 800 inicjatyw.
W ostatniej edycji konkursu S3KTOR zg∏oszonych zosta∏o 119 inicjatyw, spoÊród których Kapitu∏a konkursowa wybra∏a zwyci´zców w dziewi´ciu kategoriach tematycznych, wskaza∏a laureata Grand Prix oraz przyzna∏a Nagrod´
Specjalnà. Warszawiacy oddali ponad 3500 g∏osów i przyznali Nagrod´ Mieszkaƒców.
Celem konkursu jest wytypowanie najlepszych warszawskich inicjatyw 2016 roku, których realizatorami by∏y organizacje pozarzàdowe, oraz promocja dzia∏aƒ warszawskich organizacji trzeciego sektora wÊród mieszkaƒców
stolicy.
Siódma edycja konkursu b´dzie wyjàtkowa,
poniewa˝ znaczàco zmieni∏a si´ jego formu∏a.
Wprowadzono trzy nagrody: S3KTOR Nowatorski, S3KTOR Programowy i S3KTOR Aktywizujàcy. Zwyci´zcy w tych kategoriach otrzymajà nagrody w wysokoÊci po 5000 z∏ ka˝da, a organizacja, która otrzyma nagrod´ Za ca∏okszta∏t
– Grand S3KTOR, otrzyma 15 000 z∏.
N
A
S
Z

Do 19 maja 2017 roku mo˝na zg∏osiç wybranà inicjatyw´ do konkursu w kategoriach:
1) S3KTOR Nowatorski – nagroda za nietuzinkowe, twórcze podejÊcie do realizacji zadania.
W ramach inicjatywy organizacja powinna zastosowaç autorskie metody w zakresie realizacji zadaƒ statutowych. Poprzez swoje dzia∏ania, bazujàc na w∏asnym dorobku i wypracowanych programach, powinna dotrzeç do
odbiorców. Realizujàc zadania statutowe, zak∏ada si´, ˝e osiàgn´∏a pozytywne rezultaty,
które sà spójne z politykà Miasta. Organizacja
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2) S3KTOR Programowy – nagroda za dzia∏ania realizowane przez organizacj´ pozarzàdowà zbie˝ne z politykà Miasta i wprost realizujàce za∏o˝enia dokumentów strategicznych
m.st. Warszawy. Podstawà do realizacji inicjatywy by∏ program lub by∏y programy strategiczne Miasta. Wa˝ne, ˝eby organizacja wskaza∏a przynajmniej jeden program, który mia∏
kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia ca∏oÊci inicjatywy. Realizowana inicjatywa cechowa∏a si´ zasadà równoÊci szans i niedyskryminacji oraz dost´pnoÊci. Realizator inicjatywy wskaza∏ cel szczegó∏owy, wskaêniki
i osiàgni´te rezultaty w odniesieniu do konkretnych zapisów programu, który by∏ podstawà dla realizacji zadania.
3) S3KTOR Aktywizujàcy – nagroda za dzia∏ania
aktywizujàce ró˝ne Êrodowiska.
Organizacja szczegó∏owo okreÊla grup´ odbiorców, którzy uczestniczyli w realizacji zadania. W opisie nale˝y uwzgl´dniç metodyk´ naboru uczestników i oddêwi´k spo∏eczny oraz
to, jaki wp∏yw mia∏a inicjatywa na dotychczas
uÊpione sfery ˝ycia spo∏ecznoÊci, w której by∏a
realizowana. W opisie nale˝y równie˝ wskazaç, jakie by∏o zaanga˝owanie uczestników
w prowadzeniu przedsi´wzi´cia, osiàgni´te,
mierzalne i niemierzalne rezultaty dzia∏aƒ integracyjnych, np. liczb´ wolontariuszy uczestniczàcych w realizacji zadania, pozyskanych
partnerów, w tym inne organizacje pozarzàdowe lub grupy spo∏eczne.
4) Nagroda Za ca∏okszta∏t Grand S3KTOR
Specjalna nagroda zostanie przyznana równie˝
przez partnera konkursu portal Warszawa.
ngo.pl. Z kolei warszawiacy wybiorà inicjatyw´, która otrzyma Nagrod´ Mieszkaƒców.
Do konkursu w trzech kategoriach podstawowych mogà byç zg∏aszane inicjatywy, które ∏àcznie spe∏niajà nast´pujàce warunki:
1. Realizowane by∏y w 2016 roku, niezale˝nie od
terminu ich rozpocz´cia oraz zakoƒczenia (czyli równie˝ projekty wieloletnie), z wyjàtkiem
inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu;
2. realizatorem by∏y organizacje pozarzàdowe;
3. realizowane by∏y na rzecz Warszawy i jej
mieszkaƒców.
W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany
b´dzie wyodr´bniony etap danego projektu,
realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia
2016 roku.
Jedna osoba mo˝e zg∏osiç do konkursu kilka inicjatyw. Mo˝liwe jest tak˝e zg∏oszenie do konkursu
wi´cej ni˝ jednej inicjatywy danej organizacji pozarzàdowej – ka˝da z nich b´dzie oceniana odr´bnie.

By zg∏osiç inicjatyw´, wystarczy wype∏niç i podpisaç Kart´ zg∏oszenia inicjatywy i dostarczyç jà
osobiÊcie, drogà pocztowà lub mailowo
(ngo@um.warszawa.pl) do Centrum Komunikacji
Spo∏ecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa).
Wzory Karty zg∏oszenia inicjatywy oraz Karty zg∏oszenia w kategorii Za ca∏okszta∏t
Grand S3KTOR, a tak˝e szczegó∏owe informacje
na temat konkursu znajdujà si´ na stronie:
http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor2016.
Zwyci´zcy poprzedniej edycji konkursu:
■ W kategorii EDUKACJA nagrod´ otrzyma∏a
Fundacja Humanity in Action Polska, realizator
inicjatywy „Spotkanie przez du˝e S”. T´ inicjatyw´ nagrodzili równie˝ mieszkaƒcy Warszawy – przyznajàc w g∏osowaniu NAGROD¢
MIESZKA¡CÓW.
■ W kategorii EKOLOGIA I ÂRODOWISKO
PRZYRODNICZE nagrod´ otrzyma∏o Stowarzyszenie Przyjació∏ S.O.S., realizator inicjatywy „Pasieka Edukacyjna”.
■ W kategorii KULTURA I SZTUKA nagrod´
otrzyma∏ Teatr Akt, realizator inicjatywy „Pla˝a
Kozia Górka”.
■ W kategorii POMOC SPO¸ECZNA nagrod´
otrzyma∏o Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació∏ Dzieci Niewidomych i S∏abowidzàcych „T´cza”, realizator inicjatywy „Kràg wsparcia
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà”.
■ W kategorii PROJEKTY WIELOWYMIAROWE
nagrod´ otrzyma∏a Fundacja Rak’n’Roll, realizator inicjatywy „Korona Warszawy”. Ta inicjatywa
otrzyma∏a równie˝ NAGROD¢ GRAND PRIX.
■ W kategorii PRZESTRZE¡ MIEJSKA nagrod´
otrzyma∏o Social Wolves, realizator inicjatywy
„Âmieci na wysokoÊci”. Inicjatywa otrzyma∏a
tak˝e NAGROD¢ MIESZKANCÓW i NAGROD¢ SPECJALNÑ.
■ W kategorii SPO¸ECZE¡STWO OBYWATELSKIE I PRAWA CZ¸OWIEKA nagrod´ otrzyma∏o Stowarzyszenie Lambda Warszawa, realizator inicjatywy „Hostel Interwencyjny dla
osób LGBT”.
■ W kategorii SPO¸ECZNOÂå LOKALNA nagrod´ otrzyma∏o Stowarzyszenie Przyjaêni PS, realizator inicjatywy „Archiwum Spo∏eczne Osiedla Przyjaêƒ”.
■ W kategorii ZDROWIE nagrod´ otrzyma∏a
Fundacja „Zobacz... JESTEM”, realizator inicjatywy „Nie jestem sam...”.
Tomasz WiÊniewski
Nr 191 / Maj 2017
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Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP
Zakoƒczy∏ si´ etap weryfikacji szczegó∏owej.
W naszej dzielnicy szczegó∏owej weryfikacji poddano 31 projektów, przy
czym pozytywnà weryfikacj´ przesz∏y 23 projekty,
a pozosta∏e uzyska∏y wynik negatywny. Przyczyny
otrzymania oceny negatywnej by∏y ró˝ne, np.:
a) projekty nie mieÊci∏y si´ w zakresie zadaƒ w∏asnych m.st. Warszawy (2 projekty),
b) brak by∏o wskazania terenu, na którym mo˝na by zrealizowaç projekt (4 projekty),
c) zadanie b´dzie realizowane z bud˝etu dzielnicy w 2017 roku (2 projekty).
Nast´pnie wszystkie projekty (zweryfikowane
pozytywnie i negatywnie) zosta∏y przekazane
Zespo∏owi ds. bud˝etu partycypacyjnego, który
na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2017 roku
dokona∏ bardzo wnikliwej analizy wyników weryfikacji. Sprawdzono zgodnoÊç ka˝dego projektu
nie tylko z kryteriami zawartymi w „Regulaminie
przeprowadzania bud˝etu partycypacyjnego
w m.st. Warszawie na 2018 rok”, ale przede
wszystkim z definicjà ogólnodost´pnoÊci wypracowanà wczeÊniej przez Zespó∏. Obecni na spotkaniu
cz∏onkowie Zespo∏u jednog∏oÊnie zaakceptowali

wyniki weryfikacji szczegó∏owej
i swoje ustalenia przekazali Burmistrzowi Dzielnicy Weso∏a.
Informacja o ostatecznym wyniku weryfikacji szczegó∏owej zostanie og∏oszona 8 maja 2017 roku.
Ka˝dy projektodawca, którego projekt uzyska∏ negatywny
wynik weryfikacji szczegó∏owej,
ma prawo z∏o˝yç w formie elektronicznej lub pisemnej wniosek
o ponownà weryfikacj´. Wniosek nale˝y z∏o˝yç do Burmistrza
Dzielnicy za poÊrednictwem koordynatora do 11 maja 2017 roku. Nast´pnie b´dzie on omawiany na posiedzeniu Zespo∏u ds. bp,
w którym uczestniczyç b´dzie cz∏onek Zarzàdu Dzielnicy oraz pracownik przeprowadzajàcy weryfikacj´ szczegó∏owà. Ponowna
weryfikacja b´dzie mo˝liwa po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespo∏u. Wynik ponownej weryfikacji ma charakter ostateczny.
Informacja o wyniku ponownej weryfikacji
zostanie przekazana projektodawcy do 26 maja
2017 roku.

g∏y wypadkowi, ale tak˝e
wszyscy pasa˝erowie (zarówno w aucie poszkodowanego, jak i sprawcy) – z tytu∏u strat fizycznych i psychicznych, jakie odnieÊli w wypadku. Nawet w sytuacji, gdy sprawca nie posiada ubezpieczenia OC.
Warto równie˝ dodaç, ˝e jedno z najtrudniejszych
doÊwiadczeƒ psychicznych, jakim jest Êmierç bliskiej osoby, tak˝e obj´te jest mo˝liwoÊcià uzyskania zabezpieczenia finansowego dla cz∏onków rodziny lub zadoÊçuczynienia za doznane w zwiàzku
z tà sytuacjà cierpienia.
Niestety uzyskiwanie odszkodowania to z regu∏y dosyç skomplikowana, d∏ugotrwa∏a, generujàca
koszty i wyczerpujàca psychicznie procedura, co
sprawia, ˝e znaczna cz´Êç poszkodowanych nie
uzyskuje zadoÊçuczynienia w wysokoÊci, jaka faktycznie si´ im nale˝y, bàdê nie otrzymuje go wcale. A gdyby tak w tym trudnym czasie zjawi∏ si´
ktoÊ, kto weêmie na siebie ca∏à biurokracj´, b´dzie
Ci´ reprezentowa∏ w sàdzie i dzi´ki swojej dog∏´bnej wiedzy w dziedzinie odszkodowaƒ wywalczy
dla Ciebie najwy˝szà mo˝liwà kwot´ finansowej

Wiedz, ile Ci si´ nale˝y
Do wypadków komunikacyjnych dochodzi ka˝dego dnia. Stanowià one 95% wszystkich wypadków. Zdarzajà si´ tak˝e wypadki innego typu jak:
b∏´dy medyczne, wypadki przy pracy i poza nià oraz
wypadki rolnicze – daje to ∏àcznie naprawd´ du˝à
liczb´ zdarzeƒ, których uczestnikiem mo˝e byç ka˝dy z nas. I choç robimy wszystko, by nie znaleêç si´
w grupie osób poszkodowanych, niestety cz´Êci
z nas si´ to przydarzy. Wówczas warto wiedzieç, jakie przys∏ugujà nam prawa i jakiej wysokoÊci odszkodowania mo˝emy si´ spodziewaç.
Pierwszym skojarzeniem jest ubezpieczenie
NNW, z którego wysokoÊç odszkodowania w Polsce mieÊci si´ w wide∏kach 1000–50 000 z∏. Czy
jednak wiecie, ˝e poza tego typu odszkodowaniem
mo˝liwe jest tak˝e odszkodowanie gwarantowane
przez Uni´ Europejskà, którego kwoty si´gajà zawrotnych wysokoÊci 1 000 000–5 000 000 euro?
Ponadto do uzyskania odszkodowania uprawnione
sà nie tylko osoby kierujàce pojazdami, które ule-

W czerwcu w ca∏ej Warszawie odbywaç si´
b´dà spotkania promocyjne projektów. Celem tych spotkaƒ b´dzie nie tylko promocja
projektów, ale równie˝ zach´cenie mieszkaƒców do wzi´cia udzia∏u w etapie g∏osowania na projekty.
U nas w dzielnicy takie spotkanie
b´dzie mia∏o miejsce na „Pikniku
Weso∏a 2017”, który odb´dzie si´
4 czerwca 2017 roku na terenie
Hipodromu Szwadronu Jazdy
RP. Utworzona zostanie tam
wtedy strefa „Bud˝etu Partycypacyjnego 2018”, gdzie projektodawcy b´dà mieli mo˝liwoÊç prezentowania swoich
projektów przez ca∏y czas trwania imprezy plenerowej.
Wi´cej informacji o bud˝ecie
partycypacyjnym b´dziecie Paƒstwo mogli przeczytaç w nast´pnych numerach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Wszystkich zainteresowanych tym
tematem 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

rekompensaty za wypadek? Nie zadowoli si´ byle
czym, byle ugodà z ubezpieczycielem, ale do koƒca b´dzie walczy∏ w Twoim interesie, abyÊ otrzyma∏ dok∏adnie tyle, ile Ci si´ nale˝y i ˝eby nastàpi∏o to szybko?
KtoÊ taki istnieje. To grono specjalistów dzia∏ajàcych pod skrzyd∏ami KOS – Kancelarii Odszkodowawczej Salutaris. Bogate portfolio wygranych
spraw, kompetentni i zdeterminowani prawnicy,
pozycja wiodàcej kancelarii odszkodowawczej na
rynku europejskim – to atuty, które mówià same
za siebie. W naszym rejonie specjalistà z KOS jest
Pan W∏adys∏aw Dujka. JeÊli potrzebujesz pomocy
w zakresie odszkodowaƒ, zadzwoƒ pod numer
664-414-196, bàdê skontaktuj si´ z Panem W∏adys∏awem drogà mailowà: wdujka@o2.pl.
Hanna Kowalska

REKL AMA
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EKSKL UZYW NEGO drobne go AGD
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Wiosna przysz∏a!
Nie tylko kalendarzowa czy astronomiczna, ale tak˝e ta
sportowa. O czym mia∏o si´ okazj´ przekonaç
blisko 150 uczestników Wiosennych 360
– czyli d∏ugodystansowych zawodów na orientacj´ pieszà i rowerowà,
które w sobot´ 1 kwietnia zosta∏y rozegrane
w Weso∏ej i okolicach.
Zawodnicy mieli do wyboru szeÊç dystansów
– 10, 25 i 50 km na piechot´ oraz 20, 50
i 100 km na rowerze. Te najd∏u˝sze (czyli piesze
50 i rowerowe 100 km) zaliczane by∏y do Pucharu Polski w maratonach na orientacj´. Znakomita pogoda, szybki teren i dok∏adne mapy pozwala∏y zawodnikom na rozwini´cie sporego tempa.

wrócà na trasy, by mierzyç si´ z nimi
ju˝ samodzielnie. Tak czy inaczej,
tym kilku- czy kilkunastoletnim zuchom nale˝à si´ brawa. W koƒcu
dreptali/peda∏owali po lesie przez
dobrych kilka godzin!
Najlepsi zawodnicy:
■

■

■

■

■

■

Trasa piesza 10 km: Martyna MiÊkiewicz i Pawe∏ Ulbrych
Trasa piesza 25 km: Ilona Âliwczyƒska i Kamil Lesisz
Trasa piesza 50 km: Anna Sejbuk
i Mateusz Komorowski
Trasa rowerowa 20 km: Urszula
Wàsiewicz i Krzysztof Bernady
Trasa rowerowa 50 km: Anna Malanowska i Adam Foland
Trasa rowerowa 100 km: Karolina Pacek i Pawe∏ Brud∏o

Kolejne zawody tego typu Team 360 zorganizuje na Mazowszu jesienià – b´dà to, nomen
omen, Jesienne 360, które odb´dà si´ 14 paêdziernika w okolicach Siedlec. WczeÊniej zapraszamy na Rajd Miejski do Gliwic (13–14 maja).

Wiosenne 360 odby∏y si´ pod patronatem
honorowym Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy, Edwarda K∏osa.
Zawody wspierali: Nutrend, Perfect-Sport,
Wydawnictwo Bezdro˝a.
Wiosenne 360: http://www.wiosenne_2017.
team360.pl/pl/frontpage
Igor B∏achut

Zawodnicy UKS Volteo
kadrà narodowà PZJ!!!
DoÊç powiedzieç, ˝e zwyci´zca trasy rowerowej
– Pawe∏ Brud∏o – pokona∏ jà w niespe∏na 5 godzin! Na zawodach tego typu to rzadko spotykany rezultat. Tak˝e najszybszy na trasie pieszej
50 km – Mateusz Komorowski – uzyska∏ dobry
wynik, czyli nieco ponad 6,5 godziny.
Czempioni Êrubowali rekordy – ale znaczàca
cz´Êç uczestników po prostu dobrze si´ bawi∏a,
nawigujàc po mazowieckich lasach. Cieszy∏ fakt,
˝e na trasie – obok bardziej doÊwiadczonych zawodników – pojawiali si´, doÊç licznie zresztà,
tak˝e bardzo mali amatorzy rywalizacji z mapà.
Najcz´Êciej pokonywali dystans wraz z rodzicami – ale, miejmy nadziej´, w kolejnych latach

Z przyjemnoÊcià informujemy, i˝ zespó∏ UKS
VOLTEO w sk∏adzie: Aleksandra Wolniewicz, Victoria Vargas Ràczka, Marcelina Maziƒska, Zuzanna Bogdaƒska, Zofia Miko∏ajczak, Anna Skoczek
zosta∏ powo∏any do Kadry Narodowej Polskiego
Zwiàzku Jeêdzieckiego w dyscyplinie wolty˝erki
sportowej na 2017 rok.
Przed zawodnikami wiele wyzwaƒ i sportowych
emocji na arenie ogólnopolskiej i mi´dzynarodowej. G∏ównym celem naszej kadry jest zdobycie
kwalifikacji i udzia∏ w tegorocznych Mistrzostwach
Europy, które odb´dà si´ w sierpniu w Austrii.
Trzymamy mocno kciuki i ˝yczymy zawodnikom samych sukcesów!!!
Natalia Olesiƒska
Trener UKS VOLTEO

UKS Karate Kyokushin Weso∏a ponownie na podium!
Ogólnopolski VI Piaseczyƒski Turniej Karate
Kyokushin IKO Mazovia Cup, rozgrywany
2 kwietnia 2017 r., zgromadzi∏ 465 zawodników
z 37 klubów. W silnie obsadzonych zawodach
sukces odniós∏ Konstanty Kutek, uczeƒ kl. VI b
Szko∏y Podstawowej 353 w Weso∏ej. Po niezwykle zaci´tych walkach, niejednokrotnie zakoƒczonych dogrywkami, ostatecznie zajà∏ 3 miejsce
w kategorii kumite semi kontakt do 45 kg.
Zbigniew Ostrowski – prezes klubu
www.ukskaratewesola.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Srebro dla szachistów SP 353
w ogólnopolskim turnieju szachowym
31 marca szachiÊci Szko∏y Podstawowej nr 353
im. Wielkich Odkrywców mieli przyjemnoÊç
wziàç udzia∏ w Ogólnopolskim Dru˝ynowym Turnieju Szachowym Szkó∏ Podstawowych w American School of Warsaw. Dla uczniów by∏o to
wspania∏e doÊwiadczenie oraz ogromne wyró˝nienie, poniewa˝ w rozgrywkach mog∏o wziàç
udzia∏ tylko 10 dru˝yn szkó∏ podstawowych z ca∏ej Polski. Nasza dru˝yna w sk∏adzie: Konrad

Uzi´b∏o, Zofia ¸aszczuk, Bernard Grudziƒski,
Katarzyna Pastuszko, grajàc w czo∏ówce, osiàgn´∏a wspania∏y wynik, zdobywajàc II miejsce,
srebrny medal i puchar dla szko∏y. W klasyfikacji indywidualnej na swojej szachownicy, wygrywajàc wszystkie partie, z∏oty medal zdoby∏a
równie˝ Katarzyna Pastuszko.
Teresa Osypiuk

Mistrzostwa Polski w Taekwondo
– nasi wojownicy znowu z medalami i rekordem klubu!
22 kwietnia w Halinowie odby∏y si´ Mistrzostwa Polski w Taekwondo ITF, na
które przyjecha∏o ok. 400 najlepszych
zawodników z ca∏ej Polski. Ok. godz.
7.15 ekipa z Centrum Sztuk Walk Weso∏a w sk∏adzie 16 osób stawi∏a si´ w Hali Sportowej na tradycyjnà „wag´”.
W pierwszej kolejnoÊci rozpocz´li swoje konkurencje debiutanci, którzy po raz
pierwszy startowali w zawodach, a w klubie trenujà zaledwie od kilku miesi´cy.
Aleksander Bomersbach, który by∏ najm∏odszym i najmniejszym zawodnikiem
turnieju (5 lat i 115 cm wzrostu), wywalczy∏ z∏oty krà˝ek za techniki specjalne. Kolejne rewelacyjne debiuty to Zuzanna Tomczyk i Oliwia Kowalczyk, które w konkurencji uk∏adów formalnych juniorek m∏odszych
(10-6 cup) zdeklasowa∏y swoje konkurentki i zdominowa∏y podium, zdobywajàc dwa krà˝ki: Zuzia
z∏oty, a Oliwka bràzowy. W debiutach turniejowych bardzo dobrze wypadli tak˝e Kacper Grabarczyk (junior m∏odszy) oraz Janek Pa∏dyna (ka-

Nasza grupka plus wsparcie taneczne
od klubu Studio S z Sulejówka

det), którzy dos∏ownie otarli si´ o stref´ medalowà w swoich konkurencjach (bardzo mocno obsadzone – po 20 przeciwników), zajmujàc odpowiednio 6 miejsca w technikach specjalnych.
W grupie „weteranów” klubowych dobrà pass´
rozpoczà∏ m∏odszy brat walecznych Sikorów – JaÊ

REKL AMA

(kadet m∏odszy – 8 lat), zdobywajàc w technikach
specjalnych srebrny medal. Nie zawiedli tak˝e kolejni wspaniali zawodnicy (juniorzy m∏odsi): Igor
Ka∏abun i Bartosz Siwek, którzy zaj´li dwa stopnie
na podium w uk∏adach formalnych. Igor zdoby∏
z∏oto (uk∏ady) i bràz (semi-contact), a Bartek bràz
(uk∏ady). Ogromnym duchem walki i determinacjà
wykaza∏ si´ tak˝e Dominik Rybarczyk, który stoczy∏
Êwietne i bardzo trudne pojedynki w kategorii
semi-contact, ostatecznie ulegajàc przeciwnikowi
w finale, i tym samym zdoby∏ tytu∏ wicemistrza
Polski. Na wyró˝nienie za determinacj´ pomimo
bardzo trudnych przeciwników zas∏uguje tak˝e
Stanis∏aw ¸epkowski, który da∏ z siebie 200%
w pojedynkach w light-contakcie. Bardzo dobrze
spisa∏a si´ te˝ jego siostra Marysia ¸epkowska,
wywalczy∏a ona bràzowy medal w technikach specjalnych, oraz StaÊ Piórek, który zajà∏ 5 miejsce.
I ostatnia czwórka naszych „fighterów” to ju˝
po raz kolejny mistrzowie Polski Taekwondo ITF
w formule walk ciàg∏ych: Franciszek Sikora
(kat. 47 kg), Kacper Gadomski (kat. 52 kg), Leon
Czarnecki (kat. 58 kg) i trenerka Diana Skuibida
(kat. 70 kg). Wi´kszoÊç walk w ich wykonaniu
koƒczy∏a si´ poddaniem przeciwników.
- Franek wywalczy∏ w technikach specjalnych
oraz light-contact dwa z∏ota oraz bràz w konkurencji semi-contact.
- Kacper w technikach specjalnych w kategorii
wy˝szej (+ 175 cm) zdoby∏ bràzowy medal,
skaczàc na wysokoÊç 263 cm, i tym samym po
raz kolejny pobi∏ swój ˝yciowy i klubowy rekord
oraz zdoby∏ tytu∏ mistrza Polski w light-contact.
- Leon w konkurencji light-contact zdoby∏ tytu∏
mistrza Polski, nokautujàc przeciwnika w finale, oraz bràzowy medal w semi-contact.
- Diana po raz kolejny wywalczy∏a potrójny tytu∏ mistrza Polski (w konkurencjach semi-, light-contact uk∏ady formalne) oraz tytu∏ najlepszej zawodniczki turnieju w kat. senior.
„Podsumowujàc ca∏à imprez´: poziom mega
wysoki, a wszystkie konkurencje bardzo mocno
obstawione, Êwietna organizacja oraz bardzo profesjonalni s´dziowie. A my jako dru˝yna, pomimo
i˝ by∏o nas tylko 16 zawodników, uplasowaliÊmy
si´ na 6 pozycji w ogólnopolskim rankingu najlepszych dru˝yn w Polsce” – powiedzia∏a Patrycja
Gadomska z Centrum Sztuk Walk TKD Weso∏a.
Centrum Sztuk Walk TKD Weso∏a
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Medale dla wszystkich!
Du˝ym sukcesem zakoƒczy∏ si´ start zawodników UKS Falenica i UNTS podczas
Mistrzostw Polski w sztafetowych zawodach w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´.
Wszyscy zawodnicy naszego klubu zdobyli medale – tak jeszcze nigdy nie by∏o. Z∏ote
– juniorzy w sk∏adzie Bartosz Nowak i Bartosz Niebielski, weterani Bartosz Niebielski
i S∏awomir Kielak, srebrny w kategorii elity m´skiej – Eduard Tomashevskii i Hubert
Kielak, bràzowy w kategorii juniorów – Tomasz Nitsch (UNTS Warszawa) i Igor Kielak.
No i najwa˝niejsze: wreszcie nasz klub odebra∏ g∏ówne trofeum za rywalizacj´
w roku ubieg∏ym za zdobycie tytu∏u Klubowego Mistrza Polski w RJnO 2016. To nie
koniec, bowiem czeka nas odbiór kolejnego trofeum – tym razem za Dru˝ynowe
Mistrzostwo Polski 2016. Podsumowanie ma si´ odbyç ju˝ w dniach 13–14.05.2017
podczas zawodów w Za∏´czu Wielkim, wi´c warto si´ tam wybraç, bo takie foty to
pi´kna pamiàtka.
Jan Cegie∏ka, fot. Adam Hyjek

Przerwy odpoczynkowe to drugie Êniadanie
i obiad – na wi´cej nie mogliÊmy sobie pozwoliç :). Ka˝dy chcia∏ jak najszybciej rozwiàzaç tajemniczà map´ naszej klubowej gry fabularnej
„Na tropie Uszatego”. Dwudniowa zabawa zakoƒczona poszukiwaniem ukrytego skarbu zdoby∏a uznanie M∏odych – wszyscy kicaliÊmy pe∏ni emocji! :)
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na stronie www.sportteam.pl oraz na fb Sportteam
Zdrowy Styl.
M∏odzi, dzi´kujemy za wspólnie sp´dzony
czas, piona!

Uszate atrakcje
Gdzie jest Uszaty? Co ukry∏ dla nas w tym roku? Z∏apmy go! :)
W dniach 13 i 14 kwietnia nasz klub zorganizowa∏ dwudniowà zabaw´ dla dzieci.
Sekcja tenisowa Sportteam Mokotów i Sportteam Weso∏a urzàdzi∏y dni pe∏ne atrakcji i aktywnoÊci, organizujàc M∏odym czas wolny od szko∏y.
W dzielnicy Weso∏a ch´tni mogli z nami dokazywaç
w kompleksie rekreacyjno-sportowym Wesolandia.
Od godziny 8 do godziny 17 kicaliÊmy na korcie tenisowym, sali fitness, p∏ywalni i w terenie.
By∏ to czas okolicznoÊciowych treningów, wyjàt-

kowych animacji, konkursów, sportowych zmagaƒ i obowiàzkowych uszatych szaleƒstw!

Zespó∏ Sportteam Zdrowy Styl

REKL AMA

Obóz językowy
20-26 sierpnia 2017
w Wildze koło Warszawy
Zapraszamy wszystkich
miłośników języka i kultury krajów hiszpańskojęzycznych w wieku 12-17
lat do wspólnej zabawy
i nauki na obozie językowym Hispañola.

W programie
między innymi:

obozu

• ponad 30 lekcji języka z doświadczonymi nauczycielami z Hiszpanii, Peru, Kolumbii
Więcej na stronie:
i Meksyku w grupach 4-5 osobowych;

www.hispanola.pl

cena obozu:
1800 zł.

• warsztaty kulinarne
i degustacja potraw kuchni hiszpańskiej,
peruwiańskiej i meksykańskiej;

• rozbijanie piñaty, koncert mariachi, Carnaval de
Barranquilla oraz pokaz peruwiańskiej marinery;
• karaoke, zumba, ognisko, dyskoteka i wiele innych
atrakcji!

Zainteresowanych prosimy o wiadomość na adres: kontakt@hispanola.pl
lub telefon pod nr 608 605 233
(po godz. 16:00).

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Warszawa z hiszpaƒskà nutà,
czyli Ladinola Pablopavo i Ludzików
Na nowà ods∏on´ Pablopavo i Ludzików wpad∏em troch´ przypadkowo. Podczas podró˝y samochodem rzuci∏a mi si´
w oczy premiera Ladinoli
w jednym z serwisów
streamingowych z muzykà.
Ciep∏e s∏oƒce za oknem
zach´ci∏o mnie do spróbowania nowego dania
artysty, którego pozna∏em jeszcze za czasów
gimnazjum.
Album zupe∏nie zaskoczy∏ mnie dojrza∏oÊcià,
zarówno w warstwie tekstowej, jak i instrumentalnej. Nie by∏ to ten sam radosny i zbuntowany
Pablopavo, którego zna∏em z Vavamuffin. Na Ladinoli powietrze nie pachnie ju˝ jak „malinowa
mamba”. Zamiast tego „smog robi z powietrza
˝ó∏tawà toƒ”, a „w windzie pachnie mokrym
psem”. Mi∏osne problemy nie ograniczajà si´ ju˝
do b∏ahej sprzeczki dwojga m∏odych ludzi,
w której to, co ktoÊ mówi∏, „by∏o tylko na pokaz”
(swego czasu Pablopavo i Ludziki Êwietnie wykonali Stój g∏uptasie w Czwórce). Tym razem
w Adamie, ostatnim utworze na p∏ycie, poznajemy wzruszajàcà histori´ mi∏oÊci sklepowego
ochroniarza zastanawiajàcego si´ nad przyziemnà, ale jednak istotnà kwestià – „trzymasz mnie
za r´k´ jak ma∏olata, ale czy nas na to staç?”.
Ladinola jest przede wszystkim nostalgiczna
i melancholijna. Powracajàcym motywem jest
t´sknota za wiosnà. Na przyk∏ad w Zna∏em faceta wspomnieniu poznanych ludzi towarzyszy refleksja na swój w∏asny temat „Zna∏em te˝ sie-

bie, lecz nikt siebie nie zna// nawet gdy kocha
ju˝ tylko wiosny” albo w Zimie, gdzie liryczne ja
˝yczy sobie, by wiosna na rogu dwóch ulic na
warszawskiej Pradze mia∏a „baz´ z kwiatów
i bràzowego szk∏a”.
Zima jest troch´ ponurym pejza˝em miasta,
jednak w szaroÊciach Pablopavo odnajduje bogatà palet´ odcieni do namalowania szarej rzeczywistoÊci szarych mieszkaƒców praskich osiedli. W∏aÊnie te pejza˝e Warszawy sà tym, co na
Ladinoli uda∏o si´ najlepiej. W Ostatnim dniu
sierpnia cofamy si´ w czasie do roku 1993. „Id´
przez osiedle jak przez tren” Êpiewa lider Ludzików, a ca∏a piosenka wydaje si´ trenem ku pami´ci lata i minionych lat. Przed oczami s∏uchacza stajà ˝ywe obrazy z polskich podwórek,
chocia˝by „pelargonie w oknach”. Prze˝ywamy
to wspomnienie, jak gdybyÊmy tam byli, nawet
pomimo tego, ˝e na ostatniej imprezie tamtego
lata wcale nie lecà Fugeesi. Pablopavo przyznaje
si´ do konfabulacji i przyzna si´ do niej raz jeszcze w Jak cz∏owiek ze snu, kolejnym miejskim
pejza˝u. Tym razem spacer po Warszawie wywo∏uje dysonans. Cz∏owiek si´ starzeje, miasto próbuje si´ na si∏´ odm∏adzaç. Takim sposobem
przestaje byç ono j e g o. To pi´kny i nostalgiczny kawa∏ek, w którym odnajdziemy jedno z kilku
muzycznych nawiàzaƒ obecnych na p∏ycie. Tu
akurat do zespo∏u The Cure.
Najbardziej trafionym pejza˝em jest jednak,
chyba mój ulubiony kawa∏ek na p∏ycie, Wszystkie neony. Piosenka pozwala nam przejÊç si´ nocà po Krakowskim PrzedmieÊciu za smutnà rudà
dziewczynà. Imprezowa cz´Êç stolicy obfituje

Opera inaczej

Trudno jednoznacznie sklasyfikowaç to, co
widzia∏y nasze oczy, ale trafne wydaje si´
okreÊlenie zas∏yszane w foyer w czasie przerwy – ˝e jest to komiks operowy. Ta niecodzienna forma stworzona przez Australijczyka Barriego Kosky’ego, dyrektora artystycznego berliƒskiej Komische Oper,
z pewnoÊcià robi wra˝enie. Ale czy jest to
wra˝enie pozytywne? Tu nasze zdania by∏y
podzielone, lecz chyba jednak bli˝sze krytyce ni˝ zachwytowi. Z pewnoÊcià s∏owa
uznania nale˝à si´ za doskona∏à synchronizacj´ gry aktorskiej Êpiewaków z wyÊwietlanà fabu∏à, p∏ynne i dopracowane przejÊcia,
zmiany, ruch. Ale po dwóch godzinach takiego spektaklu wychodzi∏o si´ z poczuciem
przesytu, czy nawet pewnego przyt∏oczenia
animacjami. Dominowa∏y ciemne barwy
i surowa estetyka, motywy industrialne
i styl, który obecnym na sali, na szcz´Êcie
nielicznym, dzieciom prawdopodobnie zagwarantowa∏ koszmary senne. W odbiorcy
przyby∏ym, by ch∏onàç pi´kno, taka kon-

Weso∏y weso∏owski autokar, regularnie zawo˝àcy seniorki z naszej dzielnicy na spektakle teatralne, tym razem zabra∏ i mnie,
cz∏onkini´ redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, na zaproszenie Pani Heleny Kaêmierczak. OkolicznoÊç przemi∏a, stanowiàca okazj´ do wzajemnego poznania si´ poza kontekstem przygotowywania kolejnego
numeru do druku.
WybraliÊmy si´ na oper´ „Czarodziejski
flet” Wolfganga Amadeusza Mozarta,
a wi´c absolutnà klasyk´ gatunku. Ka˝dy
z nas mia∏ ju˝ w g∏owie wyobra˝enie tego,
co za chwil´ zobaczymy na scenie Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej. Ale ˝ycie
lubi zaskakiwaç. Znanej muzyce w pi´knym
wykonaniu towarzyszy∏ obraz wyrwany z innej rzeczywistoÊci – fuzja niemego filmu,
animacji, pantomimy i ˝ywego komiksu.
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w u˝ywki, natr´tów i Êwiecàce neony. Te ostatnie „sà jak przekleƒstwo” dla zap∏akanej dziewczyny, dla której pomimo g∏´bokiego wspó∏czucia p∏ynàcego z tekstu i dêwi´ków widzàcy jà na
ulicy bohater ma „tylko spojrzenie, by zapami´taç // rzuciç wam jej smutek jak peta”.
Na p∏yt´ zaproszono tylko dwóch goÊci. Za to
jakie trafione by∏y te zaproszenia! W Zgubie dostajemy Êliczny wokal Oli Biliƒskiej, która wokalnie popisuje si´ fenomenalnymi scatem i mormorandem. Jest to czwarta piosenka na p∏ycie,
melancholijna i wywo∏ujàca refleksje. Zaraz po
niej nast´puje zdecydowane o˝ywienie w Majorze, którego swoim barytonowym saksofonem
uÊwietni∏ sam Grzegorz Rytka (Daab, Brygada
Kryzys). Major jest przy okazji ironicznym ostrze˝eniem przed populistycznà i zmierzajàcà w stron´ autorytaryzmu i militaryzmu politykà. „Wàsy”, „pagony”, „bicz” i „pe∏ne wi´zienia” – to
obraz rzàdów, jakich zdajà si´ chcieç w utworze
ludzie „w ka˝dym kraju”.
W Ladinoli dostajemy wiele wyrazistych gitarowych dêwi´ków. Riffy sà mi´siste i dajà uczucie sytoÊci i satysfakcji. Perkusja zaskakuje cz´sto nietypowym beatem i sk∏ania do tego, by
spe∏niç proÊb´ Pablopavo z otwierajàcej Ladinol´ piosenki o tej samej nazwie – „a jeÊli s∏uchasz, czego ˝ycz´, na imprezie – zataƒcz
z dziewczynà, która si´ najbardziej nudzi”. Wokalist´ wspierajà przekonujàce chórki, dodajàc
t´ szczypt´ przyprawy niezb´dnà do uzyskania
doskona∏ego smaku potrawy, a w tym wypadku brzmienia p∏yty. W zasadzie nie ma si´ do
czego przyczepiç, mo˝e jedynie melodia na Jestem jest troch´ zbyt pozytywkowa. Ca∏ym sercem polecam pos∏uchaç tego albumu wiosnà.
S∏yszàc jesienno-zimowà t´sknot´ za nià, mo˝emy w pe∏ni doceniç t´ por´ roku. Jak pisa∏
Karl Hynek Macha, „wzeszed∏ maj, m∏odzieƒcze
ciemnych zgryzot”.
Marcin Zajàc

wencja budzi∏a wr´cz nieprzyjemne uczucia. Lecz na pewno warto by∏o to zobaczyç,
by przekonaç si´, ˝e jak ró˝ne oblicza mo˝e
mieç opera. A najbardziej rozpoznawalna
cz´Êç „Czarodziejskiego fletu” – aria Królowej Nocy, przepi´knie wykonana przez
sopranistk´ Aleksandr´ Olczyk, wnios∏a
wiele Êwiat∏a w mroczny Êwiat tej inscenizacji, zapewniajàc najwspanialsze doznania
artystyczne. Równie˝ inni Êpiewacy znakomicie wykonali swoje partie. Gromkie brawa d∏ugo rozbrzmiewa∏y po koƒcowym wyjÊciu artystów na scen´.
W drodze powrotnej Pani Helena Kaêmierczak planowa∏a ju˝ kolejne wyjÊcia,
gdy˝ Warszawa ze swojà bogatà ofertà kulturalnà wabi na szereg ciekawych spektakli
i wystaw, które szkoda by by∏o przegapiç.
Panie z Weso∏ej nie przegapià na pewno,
pe∏na energii i pomys∏ów inicjatorka tych
wyjÊç trzyma r´k´ na pulsie!
Hanna Kowalska
Nr 191 / Maj 2017
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Witajcie
wÊród
nas

Zach´camy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Wersj´ elektronicznà
mo˝na przes∏aç na adres e-mail: redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl (zdj´cie musi mieç
wymiar co najmniej 4 x 5 cm przy rozdzielczoÊci 300 dpi).
Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa firma Foto-OSKAR wykona takie zdj´cie za darmo! Uka˝e si´ ono w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ w rozmiarze 10 x 15 cm.

Odjazdowy Bibliotekarz – Rowerowa impreza plenerowa
Rembertów – Weso∏a – Daków – Weso∏a 3 czerwca 2017
„Odjazdowy Bibliotekarz” to
ogólnopolska „akcja, w której
bibliotekarze, czytelnicy i mi∏oÊnicy ksià˝ek oraz rowerów, przeje˝d˝ajàc przez
P
miasto lub okolic´, mogà
A
T
przyjemnie i aktywnie sp´R
dziç czas w gronie osób
O
o podobnych pasjach” – tak
N
okreÊla akcj´ pomys∏odaA
T
wca http://bibliosfera.net/
odjazdowy-bibliotekarz/.
Biblioteka w Weso∏ej ju˝ piàty
raz zaprasza na t´ imprez´. Tym razem Rajd na
naszym terenie odb´dzie si´ 3 czerwca 2017 r. Organizatorami sà: biblioteki w Weso∏ej, Rembertowie i Sulejówku oraz Stowarzyszenie Rembertów
BezpoÊrednio. Wsparcia organizacyjnego udzielà
nam: Stowarzyszenie Nasza Weso∏a, Muzeum
Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku oraz Ochotnicza
Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej. O nasze rowery (w razie
koniecznoÊci) zadba Remigiusz Malinowski. Opiek´ medycznà zapewni Fundacja Moto-Medic
Motocyklowe Ratownictwo Medyczne Warszawa.
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” oraz Tygodnik „Lokalna” obj´∏y imprez´ patronatem medialnym.
Miniprzewodnik z ciekawymi miejscami na trasie
przejazdu opracuje Adam Cieçwierz.
Koordynatorem Rajdu jest Dominik Muraszko
ze Stowarzyszenia Rembertów BezpoÊrednio,
które to zadba o bezpieczny przejazd i wspó∏prac´ z policjà na trasie Rajdu.
N
A
S
Z

Trasa przejazdu (ok. 25,9 km) (mapka na traseo:
http://www.traseo.pl/trasa/odjazdowy-bibliote
karz-2017-wersja-dla-rembertowa-1):

9.30 – Zbiórka, zapisy – parking
przy Bibliotece w Rembertowie,
ul. Gaw´dziarzy 8. Powitanie
uczestników, przedstawienie Regulaminu Rajdu
10.00 – Start
ul. Gaw´dziarzy – Konwisarska
– Republikaƒska – przeprawa
przez tunel dla pieszych – Bellony
do Dzia∏yƒczyków – las do ulicy
D∏ugiej w Weso∏ej – Kiliƒskiego
– 1 Praskiego Pu∏ku 31 – Biblioteka (przerwa ok. 15 min.)
10.45 – Wyjazd z Weso∏ej spod Biblioteki
– 1 Praskiego Pu∏ku – przejazd przez Trakt
Brzeski – GoÊciniec – Fabryczna – do Dakowa
(krótka przerwa przy Barku na Dakowie)
12.00 – Fabryczna, Podmok∏a, Janosika – Wol´ciƒska – Trakt Napoleoƒski – Po˝aryskiego
– Kajki – KoÊciuszkowców – Mazowiecki Park
Krajobrazowy – Jagielloƒska, Warszawska,
Mickiewicza, 1 Praskiego Pu∏ku
13.30–14.00 – Meta – Biblioteka i OSP Weso∏a
– ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31
Na mecie na rajdowców czekaç b´dzie zas∏u˝ony pocz´stunek z grilla, mo˝na b´dzie samemu upiec kie∏bask´ przy ognisku, zjeÊç coÊ s∏odkiego, przygotujemy zaj´cia dla najm∏odszych
uczestników, wymienimy si´ ksià˝kami i tradycyjnie zrobimy pamiàtkowe zdj´cie.
Zakoƒczenie imprezy planujemy na godz.
15.30–16.00.

do∏àczà lokalne firmy czy instytucje – zapraszamy ch´tnych do kontaktu z organizatorami.
Na Odjazdowego Bibliotekarza zapraszamy
mi∏oÊników ksià˝ki i bibliotek; sympatyków rowerów i aktywnego sp´dzania czasu! Wst´p jest
wolny, bez ograniczeƒ wiekowych. Pod warunkiem, ˝e dzieci i niepe∏noletni pojadà pod opiekà doros∏ych opiekunów. Zapraszamy do udzia∏u
od poczàtku, ale jeÊli ktoÊ zechce do nas do∏àczyç na kolejnych etapach przejazdu, te˝ b´dzie
dobrze. Do zobaczenia w sobot´ – 3 czerwca!

Rajd jest w fazie przygotowaƒ, dlatego te˝ do
grona partnerów i sponsorów zapewne jeszcze

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Maj w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
W dniu 13 maja w godz. 15.00–17.00 zapraszamy na Pokolenie z przytupem – mi´dzypokoleniowà fiest´ w hiszpaƒsko-meksykaƒskim
klimacie. W programie m.in.: warsztaty gry na
kastanietach, pokazy flamenco, wspólne gotowanie, projekcje filmów. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Pokolenia z Przytupem, projekt zaÊ realizowany jest w ramach programu Seniorzy w Akcji prowadzonego przez
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „´” oraz Polsko-Amerykaƒskà Fundacj´ WolnoÊci. Partnerem
fiesty b´dàcej zwieƒczeniem projektu jest OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy.

Po raz pierwszy w Weso∏ej zostanie zorganizowana NOC MUZEÓW pt. „CERAMIKA. MOC
OGNIA”. Zapraszamy wszystkich mieszkaƒców
w dniu 20 maja w godz. 19.00–23.00 do OÊrodka
Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21. Na miejscu b´dzie czeka∏o wiele atrakcji. Wydarzenie rozpoczniemy od MOZAIKI, czyli uk∏adania ceramicznych
puzzli – du˝ej iloÊci kolorowych kafelków, które po
z∏o˝eniu i dopasowaniu do siebie odpowiednich
kolorów i kszta∏tów zaprezentujà nam obraz kwiecistej ∏àki. W planach mamy równie˝ CERAMICZNE
MALOWANKI, czyli zaj´cia plastyczne dla dzieci
oraz warsztaty toczenia na KOLE GARNCARSKIM
dla m∏odzie˝y i doros∏ych. Ciekawym punktem
programu b´dzie te˝ POKAZ OGNIA ZE ÂWIAT¸EM.
Pod os∏onà majowej nocy zostanà zaprezentowane fuzje dwóch Êwiatów: pierwotnego ognia oraz
nowoczesnego blasku Êwiate∏ LED. Wszystko b´dzie okraszone wspania∏à muzykà, laserami i tajemniczà mg∏à. Wytrwa∏ym, na zakoƒczenie wieczoru, proponujemy MALOWANIE BISKWITÓW.
Ponadto przez ca∏y czas trwania imprezy b´dzie
mia∏ miejsce wypa∏ ceramiki w technice raku. Raku
jest to rodzaj japoƒskiej ceramiki wypalanej w niekontrolowanej temperaturze w tzw. „˝ywym”
ogniu. Do czerwonoÊci rozgrzane naczynia wyciàga si´ specjalnymi szczypcami, aby nast´pnie poddaç je redukcji w materiale redukcyjnym. Mogà to
byç trociny, woda lub nawet koƒski w∏os. Wypa∏
w tej technice jest bardzo widowiskowym sposobem wypa∏u ceramiki, ponadto redukowane naczynia zawsze majà charakterystyczny, zaskakujàcy i nieprzewidywalny wyglàd szkliwa. Dodatko-
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wo podczas wydarzenia b´dzie mo˝liwoÊç obejrzenia wystawy rzeêb przygotowanych przez m∏odzie˝ z sekcji ceramiki z OÊrodka Kultury i Filii „Pogodna”. Wspó∏organizatorem wydarzenia jest:
MIMBRES Pracownia Ceramiki Doroty ¸asisz.
W tym miesiàcu zapraszamy tak˝e dzieci do
obejrzenia i wys∏uchania koncertu Filharmonii
Narodowej pt. „Pos∏uchajcie, oto bajka”. M∏oda publicznoÊç pos∏ucha popularnych i lubianych
piosenek, które trafi∏y do jazzu wprost z ekranów
kina dzieci´cego. Przy ich pomocy omówione zostanà najwa˝niejsze cechy muzyki jazzowej i wyjaÊnione, czym jest swing oraz improwizacja.
Grupy zorganizowane obowiàzujà zapisy, ale zapraszamy równie˝ uczestników indywidualnych
26 maja 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 fina∏em musicalu „LEKCJA WYCHOWANIA WG AKADEMII PANA KLEKSA”. Do niezwyk∏ej bajkowej Akademii Ambro˝ego
Kleksa trafiajà nowi uczniowie. Aby otrzymaç certyfikat ukoƒczenia lekcji w Akademii Profesora, muszà poznaç moc trzech czarodziejskich s∏ów: Prosz´, Dzi´kuj´, Przepraszam. Obok znanych z filmu
przebojów autorstwa Andrzeja Korzyƒskiego m∏odzi artyÊci zaÊpiewajà utwory do nowej muzyki.
Musical realizowany jest w ramach Warszawskiego
Programu Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Weso∏a
pod kierunkiem Olgi Mi∏aszewskiej, Andrzeja Perkmana oraz Arkadiusza G∏ogowskiego. Na wydarzenie zapraszamy 27 maja o godz. 16.00.

W maju na Pogodnej
Dla dzieci w wieku 5–9 lat i ich opiekunów
przygotowaliÊmy cykl spotkaƒ i warsztatów plastycznych pt. „BaÊniowa Sobota”. Do Êwiata
prosto z bajki zapraszamy 13 maja o godz. 16.00.
Pos∏uszny królewicz wype∏ni∏ ostatnià wol´ ojca.
Wyda∏ swoje siostry za pierwszych m´˝czyzn, jakich ujrza∏ na dziedziƒcu. Czy królewna mo˝e
wyjÊç za byle kogo? Czy stary król straci∏ rozsàdek? Po wydaniu za mà˝ sióstr królewicz postanowi∏ równie˝ poszukaç swojej mi∏oÊci. Liczba
miejsc ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru od 8 maja od godz. 16.00. To samo spotkanie BaÊniowej Soboty zostanie powtórzone 20 maja o 19.00 w OÊrodku Kultury przy
ul. Starzyƒskiego 21. Tam wejÊciówki b´dzie
mo˝na odbieraç od 15 maja od godz. 16.00.
Równie˝ 13 maja o godz. 18.00 odb´dzie si´
wernisa˝ wystawy prac m∏odych, utalentowanych artystów ucz´szczajàcych na zaj´cia plastyczne do Pani Bo˝eny Klasy w OÊrodku Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna” pt. „Ró˝norodnoÊç
w jednoÊci”. Wystawa jest okazjà do zapoznania si´ z ich ró˝norodnà twórczoÊcià, zarówno
pod wzgl´dem tematyki i technik plastycznych,
jak i artystycznych temperamentów. Prezentowane na wystawie prace plastyczne powstawa∏y na
przestrzeni kilku miesi´cy, poczàwszy od wrze-

Ênia 2016 roku. W pracach autorzy zaprezentujà
nie tylko swoje osiàgni´cia warsztatowe, ale
przede wszystkim swojà osobowoÊç, indywidualny styl i sposób postrzegania Êwiata przez pryzmat sztuki. Wystawa potrwa do 19.05.2017 r.
20 maja o godz. 18.00 zapraszamy na wernisa˝ wystawy konkursowych prac plastycznych oraz wr´czenie nagród laureatom konkursu „Weso∏a za 100 lat” organizowanego
przez ODT „Pogodna”. Konkurs zosta∏ skierowany
do dzieci i m∏odzie˝y z weso∏owskich przedszkoli
i szkó∏. Jego celem jest pobudzanie kreatywnoÊci
i wyobraêni dzieci i m∏odzie˝y, rozwój ich umiej´tnoÊci plastycznych oraz wspieranie lokalnego
patriotyzmu. Wystawa potrwa do 26.05.
21 maja o godz. 17.00 zapraszamy na wyst´p
kabaretu Made in China pt. „Tylko dla widzów
doros∏ych i inne skecze”. Kabareciarze zaskakujà
pomys∏ami, operujà sarkazmem i groteskà, opisujàc paradoksy rzeczywistoÊci. Program jest dowcipny i ironiczny, z dystansem do siebie i do Êwiata. Liczba miejsc ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru od 15 maja od godz. 16.00.
27 maja o godz. 18.00 b´dzie mia∏ miejsce wernisa˝ wystawy Henryki Krzewickiej Nervy pt.
„CoÊ optymistycznego”. Pani Henryka maluje ju˝
od ponad 30 lat, od czasu, gdy zakoƒczy∏a swà karier´ zawodowà w warszawskim teatrze Ateneum
i wyjecha∏a do Norwegii. W swoim dorobku ma
m.in.: coroczny udzia∏ w wystawie malarstwa organizowanej 17 maja z okazji Êwi´ta narodowego
Norwegii w muzeum miasta MO i RANA czy reprezentacj´ miasta na wystawie malarstwa skandynawskiego w Bodø. Obecnie mieszka w Starej Mi∏osnej, uczestniczy w warsztatach plastycznych
pracowni konserwacji i kopii „Surreal” prowadzonej przez p. Mari´ Surawskà. Maluje niezwyk∏e
w swym nastroju obrazy olejne, g∏ównie pejza˝e
i kwiaty. Wystawa potrwa do 14 czerwca.
Tak˝e 27 maja w godz. 13.00–17.00 b´dzie
mia∏o miejsce spotkanie „Weso∏ej Kostki”. Jest
to cykl dla mi∏oÊników gier planszowych. Prowadzenie: Dominik Pietrzak.
W ostatnià niedziel´ maja o godz. 16.00 odb´dzie si´ spektakl dla dzieci pt. „Muzyczne ZOO”
w wykonaniu Teatru Katarynka. B´dzie to musicalowa opowieÊç dla najm∏odszych o historii nawiàzania przyjaêni ma∏pki Eli i s∏onika Tràbonika.
Liczba miejsc ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki
do odbioru od 22 maja od godz. 16.00.
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. . .
600 lat Starej Mi∏osny
W 2016 roku min´∏o 600 lat udokumentowanej historii Starej Mi∏osny – najwi´kszego osiedla Weso∏ej. Dokument dzielàcy sàsiednie dobra
D∏uga mi´dzy Kapitu∏´ Warszawskà i Pietrasza
z Grodziska z dnia 29 czerwca 1416 r. to najstarszy znany dokument wzmiankujàcy istnienie Starej Mi∏osny. Historia miejscowoÊci jest zapewne
d∏u˝sza, ale dzieje Starej Mi∏osny mo˝emy datowaç od czerwca 1416 r. Ten dokument znaleziony przez Adama Cieçwierza sta∏ si´ inspiracjà do
zorganizowania obchodów 600-lecia Starej Mi-

∏osny, które ostatecznie przybra∏y form´ konferencji. Jej celem mia∏o byç przybli˝enie historii
tych ziem, wielkich walorów przyrodniczych oraz
historii rozwoju tego terenu oraz jego spo∏ecznoÊci. Pomys∏odawczyniami i jednoczeÊnie organizatorkami projektu by∏y radne naszej dzielnicy,

W pierwszej cz´Êci spotkania zosta∏a przywo∏ana 600-letnia historia Starej Mi∏osny. Interesujàce
wyk∏ady wyg∏osili Adam Cieçwierz – varsavianista, autor wielu artyku∏ów historycznych i Pawe∏
Ajdacki – autor wielu ksià˝ek i przewodników turystycznych. Nast´pnie g∏os zabra∏a Dorota Wroƒska, mi∏oÊniczka przyrody, mieszkanka naszej
dzielnicy, z niezwykle ciekawym wyk∏adem o bogactwie Êrodowiska naturalnego Starej Mi∏osny.
Katarzyna Okniƒska z Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
opowiedzia∏a o historii OSP. Imprezie towarzyszy∏a wystawa okolicznoÊciowa w formie 12 tablic
prezentujàca kalendarium
i najwa˝niejsze wydarzenia
z historii Starej Mi∏osny. MogliÊmy obejrzeç tak˝e plakaty
uczniów Gimnazjum nr 119
oraz prezentacj´ multimedialnà „Mokrad∏a i wydmy Starej
Mi∏osny”. Z okazji jubileuszu
wydana zosta∏a okolicznoÊciowa pocztówka. Specjalne
podzi´kowania kierujemy do
pani Iwony Bal za udost´pnienie rysunku na t´ kartk´.
Obchody uÊwietni∏ wyst´p
chóru Il Canto Magnificat
pod dyrekcjà Marty Zamojskiej-Makowskiej. Przyjemnym akcentem koƒczàcym
imprez´ by∏ tort udekorowany zdj´ciem okolicznoÊciowej pocztówki.
Serdecznie dzi´kujemy za wsparcie organizacji
imprezy sponsorom: Józefowi Wojtasiowi („Domeko”), Paƒstwu Walickim („Groszek”), Zbigniewowi Putce (Piekarnie-Putka) oraz Zdzis∏awie Kalinowskiej (K&M).

w Bibliotece G∏ównej (ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31).
Wystaw´ pragniemy zaprezentowaç szerszemu
gronu mieszkaƒców Weso∏ej, dlatego b´dziemy
jà wypo˝yczaç szko∏om, parafiom, prezentowaç
na zewnàtrz w ogólnie dost´pnych miejscach.
Na imprez´ nie dotar∏a niestety ksià˝ka pani
Barbary Buczek-P∏achtowej pt. „Mi∏osna – Stara
Mi∏osna” ani sama Autorka. Ksià˝ka zostanie
wkrótce wydana, a Biblioteka zorganizuje z tej
okazji oddzielne spotkanie promujàce t´ ksià˝k´.

XIV Ogólnopolski Tydzieƒ Bibliotek
„Biblioteka. OczywiÊcie!”
W dniach 8–15 maja obchodzimy ju˝ po raz
kolejny, og∏aszany corocznie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Ogólnopolski Tydzieƒ
Bibliotek, w tym roku pod has∏em „Biblioteka.
OczywiÊcie!”.
W ramach Tygodnia Bibliotek zapraszamy na
wydarzenia:
■ 11 maja (czwartek), godz. 18.30 – Rozstrzygni´cie konkursu na recenzj´ „Wszystkie ksià˝ki mówià”.
■ 12 maja (piàtek), godz. 10.00 – Spotkanie
z podró˝nikiem Stefanem Czernieckim. „Âladem szeptu amazoƒskiego potoku” to nie tylko zapierajàca dech w piersi przyroda, ale tak˝e z∏a s∏awa dzia∏ajàcych tu karteli narkotykowych, przemytników z∏ota i cyny, obozów
kolumbijskiej partyzantki oraz czyhajàcej
gdzieÊ w ciemnoÊciach anakondy. To wyprawa eksploracyjna w trudno dost´pny stan
Amazonas na po∏udniu Wenezueli, niemal
w ca∏oÊci pokryty lasami deszczowymi i poprzecinany g´stà siecià dop∏ywów Orinoko.
Zapraszamy!
„Odjazdowy Bibliotekarz” – rajd rowerowy,
który sta∏ si´ ju˝ naszà tradycyjnà imprezà,
w tym roku wyjàtkowo odb´dzie si´ póêniej –
3 czerwca 2017 r. Szczegó∏y ju˝ wkrótce na naszej stronie i FB.

Komunikat
W zwiàzku z inwentaryzacjà zbiorów bibliotecznych Filia nr 1 w Starej Mi∏oÊnie b´dzie
nieczynna w dniach 29 maja – 2 czerwca. Za
utrudnienia z tego powodu przepraszamy!

Biblioteka G∏ówna czynna w soboty

panie: Hanna Bàbik i Joanna Januszewska-MiÊków. Do wspó∏organizacji tego przedsi´wzi´cia
zosta∏y zaproszone równie˝: Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Stowarzyszenie „Sàsiedzi dla Weso∏ej” oraz Gimnazjum
nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Patronatem honorowym imprez´ objà∏ Burmistrz
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy Edward K∏os.
Patronem medialnym wydarzenia by∏a Weso∏a
Gazetka Sàsiedzka, a partnerem OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Obchody jubileuszu mia∏y miejsce w sobot´
22 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego przy ul. Klimatycznej 1.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Bardzo dzi´kujemy m∏odzie˝y z Gimnazjum nr
119 za zaanga˝owanie i pomoc przy organizacji
imprezy! Wszystkim, których nie sposób tu wymieniç, pragniemy równie˝ goràco podzi´kowaç
za pomoc w organizacji tego niewàtpliwie wa˝nego wydarzenia na
mapie naszych lokalnych dzia∏aƒ.
OkolicznoÊciowa
wystawa (12 tablic)
obecnie znajduje si´
w Gimnazjum, od
15 maja wystaw´ b´dzie mo˝na oglàdaç

W ka˝da sobot´ zapraszamy do Biblioteki
G∏ównej przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31 w godz.
10–15. JednoczeÊnie informujemy, ˝e z racji logistycznych w czasie wakacji dy˝ury sobotnie
b´dà zawieszone.
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
REKL AMA
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Kàcik bibliofila
PU¸APKA
Melanie Raabe
Sprawnie napisany thriller autorstwa
niemieckiej m∏odej,
dobrze rokujàcej pisarki. G∏ównà bohaterkà jest tutaj poczytna autorka ksià˝ek lekkich, ∏atwych
i przyjemnych, adresowanych do damskiej cz´Êci czytelników. Kobieta po
traumatycznych przejÊciach nie opuszcza domu od lat jedenastu, a jedyne
osoby, które jà odwiedzajà, to zaprzyjaêniony wydawca i gosposia.
Przypadkiem odkrywa, ˝e jeden
z dziennikarzy telewizyjnych to cz∏owiek, przez którego jej ˝ycie dawno
temu przewróci∏o si´ do góry nogami.
Postanawia zmierzyç si´ z przesz∏oÊcià
i doprowadziç do ukarania niebezpiecznego cz∏owieka w bardzo swoisty
sposób. Czy podj´∏a dobrà decyzj´?
Polecam!

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

Raabe M. – Pu∏apka
Fija∏kowski J. – Emil 2
Ko∏akowska A. – Kolejny rozdzia∏
Jansson A. – Zaginiony
Nurowska M. – Nie strzelaç do
organisty

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Stanecka Z. – Basia i biblioteka
2. Russell R. R. – Królowa dramatu

Literatura popularnonaukowa:
1. Kruszewicz A. – O ssakach Êwiata
2. Ozminkowski V. – Michalina
Wis∏ocka: sztuka kochania
gorszycielki
Iza Zych

WARTO ZOBACZYå:

NOC MUZEÓW 2017
Jak co roku b´dzie
okazja, by zwiedziç
dziesiàtki muzeów, galerii oraz innych obiektów, które biorà udzia∏ w tym wydarzeniu
kulturalnym. Formu∏a wydarzenia od lat
pozostaje niezmienna: uczestnicy w ciàgu
kilku nocnych godzin zwiedzajà ró˝ne instytucje i placówki, które cz´sto przygotowujà wydarzenia specjalnie na ten jeden
dzieƒ w roku.

Tegoroczna Noc Muzeów w Warszawie
odb´dzie si´ w nocy z 20 na 21 maja. W jej
ramach b´dzie mo˝na bezp∏atnie zwiedzaç
wszystkie warszawskie muzea i wiele innych
instytucji kulturalnych, które dodatkowo
przygotowa∏y atrakcyjny program dla
wszystkich uczestników. Po raz pierwszy do
akcji do∏àczy nasza dzielnica! OÊrodek Kultury w Weso∏ej zaplanowa∏ na t´ noc wydarzenie Noc Muzeów – Ceramika. Moc Ognia,
o którym wi´cej piszemy na stronie 14.

Pierwsza Noc Muzeów odby∏a si´ w Berlinie w 1997 r. Ze wzgl´du na sukces tej
imprezy kolejne miasta zacz´∏y je powielaç. W Polsce pierwszà Noc Muzeów zorganizowano w 2003 r. w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Na goÊci w ca∏ej Warszawie czekaç b´dà
muzea, galerie i inne instytucje kultury oraz
przede wszystkim dobra zabawa! Warto tego
dnia wyjÊç na miasto i spotkaç si´ z kulturà :).

Kàcik seniora

zbierajàc pieniàdze na konkretnego psa
emeryta. W akcji „Kocyk dla Jasia” zbieraliÊmy ró˝ne rzeczy dla domu samotnej matki w Otwocku. Wspó∏pracujemy równie˝
z fundacjà „Alterego” z Weso∏ej. W najbli˝szym czasie rozpoczynamy zbiórk´ na rzecz
hospicjum dla dzieci „Niezapominajka”.
Potrzebne sà nowe rzeczy takie jak: pieluchy, poÊciel, ubranka, które zabiorà ze sobà
chorzy w „ostatnià podró˝”.

CoÊ dobrego
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Weso∏ej
ma swojego „Dobrego
Duszka”. Jest nim Jolanta Gilewicz, nasza sekretarka. Jola jest autorkà wielu ciekawych
inicjatyw, które wzbogacajà program UTW.
Ju˝ trzeci rok organizuje ró˝norodne spotkania integracyjne. Dzi´ki niej, mi´dzy innymi, mamy jesienne ogniska z pieczeniem
kie∏basek, spotkania z muzykà w wykonaniu uczniów Szko∏y Muzycznej im. W. Kilara, wspólne kol´dowania, spotkania karnawa∏owe w restauracji Zakàtek. Oprócz tego
dzi´ki Joli wspieramy ró˝ne fundacje.
Wspó∏pracujemy z fundacjà „Znajdki”,

Maria Surawska

Tekst ten jest moim osobistym podzi´kowaniem Joli za du˝e serce w ma∏ej kobietce.
Przez ca∏y rok w ODT Pogodna odbywajà si´ spotkania studentek z Annà D∏ugo∏´ckà w zakresie wiza˝u. RównoczeÊnie
panie uczà si´ akceptacji siebie. 20 maja
b´dzie mo˝na obejrzeç efekty wzajemnej
pracy na wybiegu w ODT Pogodna. Zapraszamy :-).
Gra˝yna Weber
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Okiem coacha

Jak polubiç
w∏asne towarzystwo?
Na Êwiecie maj zwany jest
miesiàcem zakochanych. No
bo w istocie sceneria staje si´
bardzo romantyczna. Ogrody
rozkwitajà, bzy pachnà coraz mocniej, ptaki Êpiewajà na ca∏e gard∏o... Jednak nie wszyscy majà
okazj´ podziwiaç pi´kno natury we dwoje.
Czy jednak samotnoÊç musi byç przykra? To po
prostu przebywanie w swoim w∏asnym towarzystwie... Dlatego te˝ od tego, jak si´ czujemy, kim
jesteÊmy we w∏asnych oczach, zale˝y jej oblicze.
Kiedy boimy si´ samotnoÊci, kieruje nami l´k
przed nià. Dlatego te˝:
- utrzymujemy zwiàzki, które nas nie satysfakcjonujà, aby nie byç samemu;
- spotykamy si´ z ludêmi nie dlatego, by poczuç
radoÊç, ale aby uniknàç smutku;
- rzucamy si´ w wir pracy, by nie wracaç do pustego mieszkania;
- oglàdamy telewizj´ lub surfujemy po Internecie, ˝eby zabiç czas (samo s∏owo zabijaç czas
jest przecie˝ wymownà metaforà…);
- kupujemy niepotrzebne rzeczy, aby odwróciç
uwag´ od smutku samotnoÊci;
- stajemy si´ przesadnie religijni lub wpadamy
w sid∏a sekty (w odró˝nieniu od prawdziwej
duchowoÊci, która jest wynikiem potrzeby poszerzania ÊwiadomoÊci);
- popadamy w na∏ogi...
Czy to wszystko ma sens? Przecie˝ samotnoÊç
jest wpisana w nasze ˝ycie, jest jej integralnym
elementem. Nie ma mo˝liwoÊci, by jej uniknàç.
No i jest w niej wielki potencja∏. Bo samotnoÊç
nie musi oznaczaç osamotnienia.

Co sprawia, ˝e si´ boimy samotnoÊci?
Cz´stà przyczynà odczuwania takiego l´ku sà
doÊwiadczenia z wczesnego dzieciƒstwa. Mogà
∏àczyç si´ np. z rozstaniem z rodzicami (choroba,
szpital) lub podobnymi sytuacjami, w których
oddzielenie spowodowa∏o l´k. Wtedy bycie samemu automatycznie ∏àczy si´ z ogromnym dyskomfortem.
Czasem ˝yciowe postawy rodziców, opiekunów, ich w∏asna izolacja od otoczenia, brak
umiej´tnoÊci spo∏ecznych i udzia∏ w ich doÊwiadczeniach mogà kszta∏towaç w nas podatnoÊç na
poczucie osamotnienia.
Równie˝ niska samoocena bywa powodem.
Gdy nie lubimy siebie, uwa˝amy za nieatrakcyjnych, bardzo potrzebujemy potwierdzenia w∏asnej wartoÊci p∏ynàcego z zewnàtrz. To tak jakby
wy∏àcznie inne osoby mog∏y powiedzieç nam
– jesteÊ ok. Brak interakcji to poczucie pustki, bycia niewa˝nym, pozostawionym samemu sobie
w ciemnoÊci. Jakby ktoÊ wy∏àczy∏ Êwiat∏o.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Czy samotnoÊç to mniejsze z∏o?
Gdy jedna z moich klientek – Marta, 43-letnia
laborantka, prze˝ywa∏a powa˝ny kryzys swojego zwiàzku, najgorsza dla niej by∏a perspektywa
bycia samotnà. „Nie potrafi´ byç sama, nie wyobra˝am sobie weekendu, wolnych dni, Êwiàt”
– mówi∏a przera˝ona. „Chocia˝ atmosfera jest
okropna, wiem, ˝e Adam ma kogoÊ, bo ju˝ si´
z tym nie kryje, jednak wol´ cierpieç z tego powodu, ni˝ zostaç sama. Zresztà kiedy on nie wraca na noc, a zdarza mu si´ coraz cz´Êciej, p∏acz´,
ale wiesz co? Odkry∏am, ˝e nie dlatego, ˝e mnie
zdradza, tylko dlatego, ˝e mo˝e ju˝ nie wróciç.
Tego si´ boj´, wi´c nas∏uchuj´ chrobotu klucza
w zamku... Czy to normalne?” – koƒczy Marta.
Nie chc´ oceniaç zachowania Marty, ale wiem,
˝e takie myÊlenie i zachowanie jest fatalne
w skutkach. Mniejsze z∏o? Naprawd´? ˚ycie
w stresie, utrata szacunku dla siebie? Czy naprawd´ warto ponosiç takie koszty?

Jak uczyniç z samotnoÊci przyjaciela?
Wiem, wiem, jeÊli bardzo boisz si´ swojej samotnoÊci, to teraz pewne skoƒczysz czytaç albo
wyrazisz si´ niepochlebnie na temat mojego felietonu ☺.
Jednak myÊl´, ˝e gra jest warta Êwieczki.
Stawkà jest uczynienie „przyjaciela” ze stanu,
który czy chcesz czy nie, i tak b´dzie Ci towarzyszy∏. Wszelkie próby uciekania przed samotnoÊcià zawodzà. Dla odmiany odkrycie p∏ynàcej
zeƒ przyjemnoÊci jest bezcenne ☺.
1. Zauwa˝, ˝e samotnoÊç jest czymÊ oczywistym tak jak oddychanie. Gdy Êpisz, gdy si´ budzisz, gdy nad czymÊ myÊlisz, pracujesz, czytasz,
prowadzisz samochód, marzysz – jesteÊ sam ze
sobà... samotny. Czy to takie z∏e uczucie?
2. To Ty sam sprawiasz, ˝e czujesz si´ samotny przez swoje nierealistyczne myÊlenie, ˝e
w ˝yciu mo˝na nigdy nie byç samotnym.
3. Poczuj swoje uczucia i zintegruj je.
To nie samotnoÊç wydaje Ci si´ straszna, tylko
uczucia, jakie wywo∏uje. Jakie dok∏adnie? Przekonaj si´. Oto çwiczenie na emocjonalnà obecnoÊç, które cz´sto podaj´, poniewa˝ jest bardzo
skuteczne:
- weê kilka pog∏´bionych oddechów
- zadaj sobie pytanie: co teraz czuj´?
- odnajdê swoje emocje (smutek, bezradnoÊç,
poczucie winy lub inne)
- znajdê miejsce w ciele, w którym najmocniej je
czujesz (zazwyczaj jest to ucisk w gardle, ci´˝ar
na piersi lub skurcz w ˝o∏àdku, ale nie tylko)
- otwórz si´ na nie, nie próbujàc ich zmieniaç
i nie czekajàc, a˝ minà, tak jakbyÊ mówi∏ „ok,

czuj´ smutek i miejsce w ciele, w którym si´
umiejscowi∏, i nie próbuj´ tego zmieniaç”.
Rezultatem jest zintegrowanie emocji – przykra emocja s∏abnie, a czasem nawet w jej miejsce pojawia si´ przyjemne uczucie.
Dzi´ki temu b´dziesz móg∏ nieco przedefiniowaç swoje myÊlenie. Zamiast myÊleç „boj´ si´
samotnoÊci, na którà niewiele mog´ poradziç”,
powiesz np. „czuj´ teraz smutek, ale nie obawiam si´ tego uczucia”.
4. Weê odpowiedzialnoÊç
Ka˝dy z nas idzie drogà w∏asnych doÊwiadczeƒ. Na Twojej znalaz∏o si´ prze˝ycie samotnoÊci. Zamiast oskar˝aç Êwiat i u˝alaç si´ nad sobà,
weê odpowiedzialnoÊç za to, co Ci´ spotyka.
Znajdê przyczyny stanu rzeczy. JeÊli potrzebujesz
pomocy – poszukaj jej.
5. Odkryj pi´kno samotnoÊci
Zauwa˝, jakie prezenty ma dla Ciebie samotnoÊç. Oto niektóre z nich:
- jesteÊ panem/panià siebie i swojego czasu
- masz okazj´, aby ws∏uchaç si´ w siebie, poznaç
swoje prawdziwe potrzeby i iÊç za ich g∏osem
- otrzymujesz mo˝liwoÊç poÊwi´cania czasu na
to, co naprawd´ lubisz
- doÊwiadczasz wolnoÊci i swobody
- uczysz si´ samodzielnoÊci, co z kolei przynosi
poczucie panowania nad ˝yciem
- oczyszczasz swój umys∏, poniewa˝ cisza i spokój sprzyjajà temu
- mo˝esz zadbaç o siebie bez poczucia, ˝e dzieje si´ to czyimÊ kosztem
- odczuwasz wi´kszà kreatywnoÊç, poniewa˝
kiedy masz wi´cej czasu dla siebie, mo˝esz realizowaç pasje, zachowywaç si´ spontanicznie, eksperymentowaç
- poznajesz ludzi, których byç mo˝e nie pozna∏byÊ w innych okolicznoÊciach.
6. Celebruj swojà samotnoÊç
- rób sobie drobne przyjemnoÊci
- od˝ywiaj si´ zdrowo (˝adnych zupek minutek!) i jedz na ∏adnie nakrytym stole na ∏adnej
zastawie (nie mów nigdy, ˝e dla siebie samego nie warto)
- ubieraj si´ estetycznie nawet wtedy, gdy nikt
Ci´ nie widzi (nie musisz si´ stroiç, ale chodzi
o to, aby odbicie w lustrze sprawia∏o Ci przyjemnoÊç)
- znajduj codziennie powody, dla których samotnoÊç okazuje si´ dobra
- znajduj powody, dla których mo˝esz czuç
wdzi´cznoÊç
- okazuj innym ˝yczliwoÊç
- buduj pozytywne wizje przysz∏oÊci
- znajduj czas na marzenia i realizuj je.
No i na koniec coÊ bardzo wa˝nego. Dopóki
nie zaprzyjaênisz si´ z samotnoÊcià, dopóki jesteÊ uciekinierem, trudno Ci b´dzie nawiàzaç satysfakcjonujàce relacje z ludêmi.
Zrób wi´c wszystko, by jà polubiç, a dzi´ki temu maj zrobi si´ jeszcze bardziej majowy ☺.
Joanna Godecka
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Nadchodzà najpi´kniejsze pory
roku, czyli wiosna i lato. B´dziemy cieszyç si´ z przebywania na
dworze, wÊród kwiatów, ∏àk,
traw i ogrodów. W∏aÊnie teraz
warto wspomnieç o dobroczynnym dzia∏aniu HORTITERAPII.
W kwietniu uczestniczy∏am
w konferencji „AGE – dzia∏ania na
rzecz aktywnego i godnego starzenia si´ w Warszawie”. Wydaje si´,
˝e HORTITERAPIA (ogrodoterapia)
nie ma nic wspólnego ze staroÊcià.
Okazuje si´, ˝e ma i to sporo. Hortiterapia adresowana jest do osób
z ro˝nymi dysfunkcjami, wykorzystywana jest jako terapia w Centrum Alzheimera
i w oÊrodkach rehabilitacyjnych dla osób starszych na Warmii i Mazurach. Polecana jest szczególnie osobom po udarach, z chorobami ot´piennymi, chorobà Alzheimera i Parkinsona,
z depresjami i chorobami onkologicznymi. Jest
jakby lekiem na ca∏e z∏o.

Hortiterapia dzia∏a przez kontakt z roÊlinami
na 5 zmys∏ów. Kontakt z naturà pobudza W¢CH,
SMAK, WZROK, S¸UCH i DOTYK. W´ch ró˝nicuje
zapachy, smak pozwala nam okreÊliç, co jest s∏one, s∏odkie, gorzkie i pikantne czy kwaÊne. Patrzenie na zielony ogród powoduje obni˝enie ciÊnienia w ga∏ce ocznej. Szum wody, liÊci, Êpiew

PRACOWNIA ODD¸U˚ANIA
– kim jesteÊmy i jak mo˝emy Ci pomóc
Pracownia Odd∏u˝ania jest projektem
adresowanym do osób zmagajàcych si´
z problemem zad∏u˝enia finansowego, majàcym na celu pomoc w prowadzeniu sporów sàdowych, post´powaƒ przeciwegzekucyjnych i post´powaƒ upad∏oÊciowych
osób fizycznych. Pracowni´ Odd∏u˝ania
tworzy zespó∏ ekspertów z dziedziny prawa
cywilnego, którzy przy wykorzystaniu swojego bogatego doÊwiadczenia zawodowego
sà w stanie udzieliç skutecznej pomocy
prawnej w zmaganiu si´ z wyspecjalizowanymi firmami windykacyjnymi, które wykorzystujà brak ÊwiadomoÊci prawnej
i umiej´tnoÊci poruszania si´ d∏u˝ników
w gàszczu przepisów, a tak˝e ich pasywnoÊç w sporach sàdowych. Eksperci Pra-

cowni Odd∏u˝ania posiadajà du˝e doÊwiadczenie praktyczne zaczerpni´te
z wieloletniej praktyki w obronie interesów osób zad∏u˝onych.
Zespó∏ profesjonalistów dzia∏ajàcych
w ramach Pracowni Odd∏u˝ania skutecznie
potrafi rozeznaç problem dotyczàcy konkretnej sprawy oraz podjàç w∏aÊciwe i efektywne Êrodki obrony interesów d∏u˝nika.
Zwracajàc si´ do Pracowni Odd∏u˝ania,
mo˝esz liczyç na profesjonalnà analiz´
sprawy, która pozwoli na podniesienie skutecznych zarzutów, np. zarzutu przedawnienia, który pozwala uchyliç si´ od przymusowego egzekwowania przedawnionego
d∏ugu, czy zarzutu niekompletnoÊci dokumentów. Nasi eksperci mogà doradziç Ci,

ptaków stymulujà zmys∏ s∏uchu. Ró˝norodna faktura roÊlin odczuwana jest przez dotyk.
Hortiterapia to nie praca ogrodnicza, nastawiona na produkcj´ roÊlinnà, ale korelacja terapii pozwalajàca wykorzystaç nadzwyczajne mo˝liwoÊci natury do uzyskania efektu poprawy
zdrowia psychicznego i fizycznego cz∏owieka
– zapewnia mgr Zofia Wojciechowska, prezes Instytutu Hortiterapii – Zielony Promieƒ w Mràgowie na Mazurach.
MyÊl´, ˝e warto spróbowaç, zak∏adajàc w∏asny ogródek. JeÊli nie dysponujemy kawa∏kiem
ziemi, to mo˝liwe jest posiadanie roÊlin w doniczce czy te˝ skrzynce balkonowej. Ta metoda
jest dost´pna dla ka˝dego i mo˝na jà realizowaç
we w∏asnym domu. Przebywanie wÊród roÊlin
jest zawsze mi∏e, a mo˝e byç te˝ po˝yteczne dla
naszego zdrowia.
W Warszawie ma powstaç 14 ogrodów sensorycznych. Wi´cej o ogrodach zdrowia mogà Paƒstwo przeczytaç na stronie Instytutu Hortiterapii
www.zielonypromien.btx.pl.
Bo˝ena Borys
przewodniczàca
Dzielnicowej Rady Seniorów

w jaki sposób zg∏osiç upad∏oÊç konsumenckà, aby d∏u˝nik móg∏ realnie poprawiç swojà sytuacj´ majàtkowà, nawet poprzez ca∏kowite umorzenie swojego zad∏u˝enia.
Procesy sàdowe, egzekucyjne, jak równie˝ upad∏oÊciowe nale˝à do bardzo skomplikowanych i sformalizowanych spraw,
które wymagajà szczegó∏owej i opartej na
przepisach prawa argumentacji pozwalajàcej na obron´ swoich interesów i osiàgni´cie zamierzonego celu – jakim jest odd∏u˝enie. My Ci w tym pomo˝emy.
Problemy z zad∏u˝eniem to kwestia nie
tylko samych pieni´dzy. Zad∏u˝enie wp∏ywa
na nasze samopoczucie, poczucie wartoÊci
czy relacje rodzinne. Podejmujàc wspó∏prac´ z Pracownià Odd∏u˝ania, nie tylko wp∏ywasz na swojà kondycj´ finansowà, ale i popraw´ relacji z otoczeniem.

Pami´taj: D∏ug to problem do rozwiàzania!
Pomo˝emy Ci!

DŁUG TO PROBLEM DO ROZWIÑZANIA!
u
u
u
u

ZostałeÊ pozwany przez bank lub ﬁrm´ windykacyjnà?
OtrzymałeÊ wezwanie do zapłaty?
Masz wezwanie do sàdu?
Komornik prowadzi przeciwko Tobie post´powanie egzekucyjne?

✔ JeÊli potrzebujesz pomocy w powy˝szych sprawach skontaktuj si´
pracowniaoddluzania@gmail.com

z Pracownià Oddłu˝ania.
✔ SpecjaliÊci od spraw windykacyjnych mogà pomóc Tobie i Twojej Rodzinie!
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Dwuj´zyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL
Zakr´t, ul. Trakt Brzeski 75 D
pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwuj´zycznoÊci BILINGUIS

ZAPRASZA UCZNIÓW KANDYDUJÑCYCH
DO KLAS 5 I 6 NA BADANIE KOMPETENCJI
ZNAJOMOÂCI J¢ZYKA ANGIELSKIEGO.
Badanie odb´dzie si´ w dniu 16 maja
w godz. 12.00–14.00 w siedzibie szkoły.
Badanie słu˝yç ma przystosowaniu poziomu j´zykowego pracy w formule CLIL dla
dzieci nie uczàcych si´ do tej pory w systemie dwuj´zycznym, a rozpoczynajàcych
edukacj´ dwuj´zycznà w klasach starszych w naszej szkole od 1 wrzeÊnia 2017 r.
Aby stworzyç dzieciom starszym szans´ płynnego przejÊcia do systemu zintegrowanego nauczania j´zykowo-przedmiotowego CLIL szkoła przygotowuje dedykowany
dzieciom specjalny, intensywny program autorski skierowany na efektywne wyrównanie kompetencji j´zykowych nowych uczniów.
Badanie nie jest egzaminem warunkujàcym przyj´cie do szkoły.

Zapisy do szkoły do klas 0–6 oraz zgłoszenia na badanie kompetencji do 15 maja
na e-mail: sekretariat.warszawa@smartschool.edu.pl
lub pod telefonami 666 840 640 i 600 226 224

W YJÑT KO W Y WAK AC YJ NY

EDUCAMP

Z J¢ Z. AN GI EL SK IM

6–9 lat
10–14 lipca dla dzieci młodszych

21–31 sierpnia 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
ZAPISY I INFORMACJE:
za granic´,
4
4
przyst´pna cena – tylko 990 pln
(DECYDUJE KOLEJNOÂå ZGŁOSZE¡)
(w cenie obiady, wycieczki, materiały)
ul. Trakt Brzeski 75D, 05-077 Zakr´t
atrakcyjny program z wiedzy o kulturze
krajów anglosaskich (tydzieƒ brytyjski
i tydzieƒ amerykaƒski)
Educampy pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dwuj´zycznoÊci Bilinguis

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

666 8 0 6 0
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W jaki sposób spe∏niç wymagania
RODO? cz. III – Monitoring
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, oraz prewencj´
opisywaliÊmy w poprzednich naszych artyku∏ach. Teraz skupimy si´ nad monitoringiem i wykrywaniem, czyli w jaki sposób zapewniç wiedz´
i informacje o naszych systemach przetwarzajàcych dane osobowe, skàd mieç pewnoÊç, ˝e sà
one odpowiednio chronione?

O co chodzi z monitoringiem
i wykrywaniem naruszeƒ?
Po co nam monitoring, skoro wprowadziliÊmy
wczeÊniej szereg prewencyjnych Êrodków ochrony? Otó˝ nale˝y pami´taç, ˝e Êrodki te minimalizujà ryzyko ataku, ale nigdy nie b´dà w stanie
ca∏kowicie go wyeliminowaç. Stàd w∏aÊnie zalecenie, by dodatkowo monitorowaç takie ewentualne naruszenia.
Artyku∏ 30 RODO mówi m.in.: „Ka˝dy administrator prowadzi rejestr czynnoÊci przetwarzania
danych osobowych, za które odpowiada”.
Zaczynamy zatem od rejestru i audytu czynnoÊci
przetwarzania danych osobowych. Dobrà prakty-

kà jest, by rejestry te utrzymywane
by∏y centralnie, tak by nie by∏o
mo˝liwoÊci zniszczenia czy
manipulowania rejestrów
audytowych. Dodatkowo,
audyt na pewno b´dzie
przydatny do celów analizy pow∏amaniowej
w przypadku naruszenia ochrony danych.
Artyku∏ 33 RODO:
„W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, administrator bez zb´dnej zw∏oki
– w miar´ mo˝liwoÊci, nie póêniej ni˝
w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia
– zg∏asza je organowi nadzorczemu...”
Bioràc zatem pod uwag´ fakt, ˝e w przypadku
naruszenia, incydentu na danych osobowych
RODO nak∏ada obowiàzek powiadomienia
o nim, to sta∏e monitorowanie czynnoÊci przetwarzania danych osobowych mo˝e mieç krytyczne znaczenie przy wykrywaniu dziwnych,
podejrzanych dzia∏aƒ, zachowaƒ.
Reasumujàc: Istnieje wiele sposobów, by chroniç dane i zasoby naszej firmy przed nieupowa˝-

nionym dost´pem. Wy∏àcznie odpowiednie podejÊcie do ka˝dej z wymienionych wczeÊniej kategorii wytycznych RODO, tj. oceny, prewencji
i monitoringu, jest w stanie pomóc organizacji eliminowaç zagro˝enia.

W czym mo˝emy
pomóc?
1. Z a p l a n o w a ç
dzia∏ania celem zapewnienia i wdro˝enia
adekwatnego do skali
dzia∏alnoÊci systemu zarzàdzania bezpieczeƒstwem i ochronà danych
osobowych.
2. Zaprojektowaç i zaproponowaç Êrodki techniczne i organizacyjne, aby zapewniç odpowiedni poziom bezpieczeƒstwa, adekwatny zarówno do skali
przedsi´biorstwa, jak i wolumenu przetwarzanych danych osobowych.
3. Zapewniç wsparcie merytoryczne, eksperckie
dla administratora danych.
Aleksander Zawada, Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl

REKL AMA

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

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

UWAGA!!! OD STYCZNIA 2017 ZNI˚KA ZA ˚¸OBEK!!!
˚¸OBEK REALIZUJE PROGRAM „MALUCH”
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KOD lokalnie, ale nie tylko. Zatrzymajmy „reform´” edukacji!
Przeciwnicy „reformy” edukacji zebrali ponad
910 000 podpisów pod wnioskiem o referendum. Czy ten g∏os b´dzie wys∏uchany? Czy w∏adza, tak jak to obiecywa∏a, ws∏ucha si´ w g∏os
swojego suwerena?
„Trudno sobie wyobraziç tematy bardziej nadajàce si´ do referendum (...) ni˝ sprawa zwiàzana z dzieçmi, z relacjami rodzice – dzieci, prawem do tego, by rodzice mogli o w∏asnych dzieciach decydowaç” – mówi∏ Jaros∏aw Kaczyƒski
w 2013 roku. W roku 2015 wtórowa∏a mu Beata Szyd∏o, która powtarza∏a w kampanii wyborczej, ˝e „trzeba byç màdrym màdroÊcià swoich obywateli”.
Ma∏o kto pochyla si´ nad szczegó∏ami reformy,
a przecie˝ nieprzemyÊlane zmiany i szalone tempo ich wprowadzania b´dà skutkowaç wieloma
problemami, choçby takimi, jakie opisa∏a w poni˝szym liÊcie jedna z matek.
„Zmiany w oÊwiacie wymagajà namys∏u i czasu, nie mo˝na wkraczaç w nasze ˝ycie rodzinne,
w jego rytm, w nasze plany, nie odpowiadajàc
od miesi´cy rzetelnie na pytanie: Po co jest ta reforma? Nasze dzieci to nie cyferki w dzienniku, nie
tabelki w Excelu i tym bardziej nie s∏upki poparcia
dla programu partii politycznych. Z mojej perspektywy nic nie jest policzone i zaplanowane.
Podam przyk∏ad mi najbli˝szy. Moje dziecko
jest w pierwszej klasie gimnazjum. Tak mo˝e wyglàdaç sytuacja trojga z jego kolegów. Ani, Tosi
i Franka.
Ania z 1b. Dobrze si´ uczy, zda do drugiej
klasy z pewnoÊcià. Niestety nie ka˝dy z jej klasy sobie radzi. K∏opoty domowe odbi∏y si´ na
stopniach Tosi – Tosia nie zda. Tosia trafi znów
do 7 klasy szko∏y podstawowej, choç raptem

rok temu otrzyma∏a Êwiadectwo jej ukoƒczenia.
Tosia czuje si´ nieszcz´Êliwa, podwójnie ukarana i postanawia, ˝e ju˝ w ˝yciu nie pójdzie do
szko∏y. Ucieka z domu.
Mijajà wakacje.
Ania nadal uczy si´ dobrze w 2 klasie gimnazjum, ale jej kolega Franek w nosie ma nauk´,
interesuje go tylko wirtualna rzeczywistoÊç. Franek nie zdaje i po dwóch latach gimnazjum wylàduje znów w podstawówce, w 8 klasie. W wakacje udaje, ˝e go to nie martwi, choç w Êrodku
bardzo to prze˝ywa, a starsi koledzy dla ˝artu
kupujà mu na urodziny Êliniak.
3 klasa gimnazjum. Ania od poczàtku roku
szkolnego bardzo si´ stara, planuje zdawaç do
najlepszego liceum w mieÊcie. Niestety zaczyna
chorowaç. Z powodu d∏ugiego pobytu w szpitalu nie jest w stanie nadrobiç materia∏u. D∏uga
nieobecnoÊç i k∏opoty ze skupieniem powodujà,
˝e Ania nie uzyskuje promocji.
Ania powinna zatem wylàdowaç w dziewiàtej
klasie podstawówki. Ale ma pecha. Nie ma takiej klasy! Jest za to klasa 8.
Mijajà wakacje. Tosia upora∏a si´ z problemami – idzie do szko∏y Êredniej, Franek te˝. Najbli˝sze przyjació∏ki Ani spotykajà si´ w jednej klasie
wymarzonego trzyletniego liceum.
Ania trafia do ósmej klasy szko∏y podstawowej z dzieçmi o 2 lata m∏odszymi. B´dzie z nimi
zdawaç do liceum, ju˝ CZTEROLETNIEGO! Ukoƒczy je 2 lata póêniej ni˝ reszta rówieÊników.
A przecie˝ Ania po prostu chorowa∏a. Prosz´ wyt∏umaczyç to rodzicom, prosz´ wyt∏umaczyç to
dziecku. Ile b´dzie podobnych sytuacji?”
Referendum daje mo˝liwoÊç spo∏ecznej dyskusji o sensie wprowadzania zmian w oÊwiacie.

Uczniowie Liceum Bu∏haka
z wizytà w Sàdzie Rejonowym
dla Warszawy Pragi - Pó∏noc
Dnia 27 marca 2017 roku razem z mojà klasà
– I i klasà II Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Emanuela Bu∏haka wybraliÊmy si´ do Sàdu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Pó∏noc przy ul. Terespolskiej 15A.
Po dotarciu na miejsce spotkaliÊmy si´ panià s´dzià, która oprowadzi∏a nas po budynku sàdu. ZobaczyliÊmy m.in. sal´ rozpraw, gdzie czekali ju˝ na
nas mediator i kurator sàdowy. MogliÊmy przymierzyç s´dziowskà tog´ oraz usiàÊç na miejscu, które
podczas rozprawy zajmujà s´dziowie, Êwiadkowie
oraz inni wa˝ni uczestnicy procesu sàdowego. S´dzia, kurator i mediator opowiedzieli nam o swojej pracy, specyfice zawodów, które wykonujà, odpowiadali tak˝e na nasze pytania.
Póêniej, ku naszemu zaskoczeniu, udaliÊmy si´
do aresztu sàdowego, który znajdowa∏ si´
w podziemiach budynku. To miejsce zrobi∏o na
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

nas du˝e wra˝enie. W Êrodku panowa∏a cisza,
a na Êcianach i ∏awce widnia∏y napisy, które
przedstawia∏y indywidualne historie osadzonych
tam wi´êniów. Gdy wychodziliÊmy z celi, spotkaliÊmy funkcjonariuszk´ policji z psem. Wraca∏a
w∏aÊnie z dy˝uru, ale pomimo zm´czenia opowiedzia∏a nam o swojej pracy oraz wiernym
psim towarzyszu.
Z sàdu wychodziliÊmy w ciszy. Ta wizyta da∏a
nam du˝o do myÊlenia. ByliÊmy pod wra˝eniem
powagi instytucji. UÊwiadomiliÊmy sobie, ˝e pope∏niane b∏´dy mogà mieç tak˝e swoje prawne
konsekwencje, o czym wczeÊniej myÊleliÊmy bardzo rzadko, a jeÊli ju˝, to chyba zbyt lekkomyÊlnie.
To by∏a interesujàca i pouczajàca lekcja prawa
dla ka˝dego z nas.

OÊwiata jest tym, co dotyczy w∏aÊciwie ka˝dego
Polaka, ka˝dej rodziny. Obywatele chcà byç podmiotem, a nie przedmiotem decyzji politycznych.
Referendum to narz´dzie, które tworzy spo∏eczeƒstwo obywatelskie, uczy zaanga˝owania
w ˝ycie spo∏eczne, pozwala uczestniczyç w zarzàdzaniu paƒstwem, poznawaç mechanizmy
demokratycznego spo∏eczeƒstwa.
I my przy∏àczamy si´ do ˝àdania referendum
szkolnego. Mamy pe∏ne prawo do zabrania g∏osu w tak wa˝nej sprawie.
Pami´tajmy, wspólnie mo˝emy wi´cej. Do naszej grupy nale˝à mieszkaƒcy Wawra, Rembertowa, Weso∏ej, Otwocka i pow. otwockiego. Mo˝na
do nas pisaç na adres e-mail: kontakt.grupa.wawer
@gmail.com.
Grupa KOD WAWER

KoÊcielisko
Snujà si´ mgie∏ki lasem przetràcone,
na stokach dêwi´ki wczorajszego jutra,
koÊlawa droga wije si´ i chowa
tonàc w oddali srebrnego mamid∏a.
Wypruç t´sknoty, zapomnieç o ˝alach,
cuda natury wch∏aniajàc przez skór´,
tu gwiazdy schodzà paradowaç z nami
idàc pod r´k´ – kojàc awantur´.
Miary nie zawsze staje dla oceny.
Gwa∏townoÊç sàdów i podleg∏oÊç ducha,
to wymiar ziemi, obyczaju, strojów,
pewnie te˝ kiecki a mo˝e surduta.
Pany znów przyjadà – dutków nigdy dosyç
– a zatem bryczka, konie i zabawa,
chuch przedwczorajszy, mowa jeszcze ca∏a,
wi´c KoÊcielisko zasypia... od rana.
S∏oƒca promienie przekujà sen w jaw´,
ci´˝kawa g∏owa dynda na pohybel,
zzi´bni´ty dzionek znów zaparzy kaw´
re˝yserujàc swój nast´pny dubel.
Góry – jak sta∏y – tak w ordynku stojà.
Wszystko im jedno, czy Êniegi, czy s∏ota,
wariat halny wpada z wichury przemocà,
powalajàc smreki, osuszajàc b∏ota.
Pajàkówka z Blachà wadzi si´ o prymat,
Salamandra ni˝ej spina okiennice,
figurka na wjeêdzie Êle b∏ogos∏awieƒstwo
mówiàc wszystkim wko∏o: „serca, jak êrenice”.
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
www.tomaszwitkowskipoezja.pl

Wiktor Daniel
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„˚abki” z Przedszkola nr 262 w projekcie
edukacyjnym „W´drujàca ksià˝ka”
Dzieci z grupy „˚abki” z Przedszkola nr 262 pod okiem wychowawczyni
Anety Zabrodzkiej w okresie od
1 paêdziernika 2016 r. do 31 marca
2017 r. bra∏y udzia∏ w projekcie edukacyjnym „W´drujàca ksià˝ka”. Zadaniem projektu by∏o popularyzowanie
czytelnictwa, przedstawianie jego
aspektów i walorów, a tak˝e pozyskiwanie m∏odego pokolenia do tego,
by stawa∏o si´ ono aktywnym odbiorcà literatury. W swym za∏o˝eniu „W´drujàca ksià˝ka” realizowa∏a kierunek polityki
oÊwiatowej paƒstwa na rok szkolny 2016/2017,
który brzmi: „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wÊród dzieci
i m∏odzie˝y”. W ramach projektu uczestnicy pracowali w grupach, które liczy∏y po 10 placówek. Ka˝-

dy uczestnik (przedszkole, szko∏a) by∏ zobowiàzany przygotowaç swojà ksià˝k´ (stworzyç tytu∏ i narysowaç bohaterk´), a nast´pnie przes∏aç jà dalej
pod wskazany adres (wed∏ug harmonogramu wysy∏ki). Placówka, która otrzyma∏a taki poczàtek
ksià˝ki, musia∏a dopisaç fragment utworu i zrobiç

ilustracje do swojego wpisu. W ten sposób w jednej grupie w obiegu by∏o 10 ksià˝ek. Ksià˝ka krà˝y∏a, a˝ z gotowym zakoƒczeniem wróci∏a do w∏aÊciciela. W ramach projektu dzieci z grupy „˚abki”
aktywnie uczestniczy∏y w tworzeniu ksià˝ek
przedszkolaków z takich miast jak: Inowroc∏aw, Piskórka, Be∏chatów, Âledziejowice, Warszawa, Mielec, Boçwinka, B´dzin, Jelenia Góra. „˚abki” stworzy∏y swojà ksià˝eczk´. Z wielkim zaanga˝owaniem wymyÊla∏y tytu∏, rysowa∏y wizerunek
g∏ównej postaci Oli, a tak˝e tworzy∏y jej opis.
Ksià˝ka „Ola podziwia Êwiat” wyruszy∏a do ww.
miast, gdzie przedszkolni koledzy rozwin´li jej
treÊç i dopisali zakoƒczenie. Gdy wróci∏a do „domu”, radoÊç dzieci nie mia∏a koƒca. Z ogromnym
zainteresowaniem s∏ucha∏y czytanej przez wychowawczyni´ historii Oli, która mia∏a niezwyk∏e przygody. „˚abki” tworzy∏y rozdzia∏y i rysunki do ksià˝ek dzieci z innych przedszkoli. Na zakoƒczenie akcji ka˝dy przedszkolak otrzyma∏ medal „Ma∏ego
Twórcy”. To by∏a wspania∏a czytelnicza przygoda!
Aneta Zabrodzka

„Kot w butach” w SP 353 im. Wielkich Odkrywców
Jedzie, jedzie król... nuci∏y dzieci na korytarzach po zakoƒczeniu spektaklu. Ta
wpadajàca w ucho piosenka zostanie pewnie z nami na d∏u˝ej wraz z wyjàtkowymi
wra˝eniami. Gdyby ze spektaklu nadawaç
relacj´ na ˝ywo, to mog∏aby brzmieç tak:
Prosz´ Paƒstwa! UÊmiechni´te buzie, b∏ysk
w oku, energia, muzyka, Êwiat∏a, bajkowa
scenografia, taniec, zapa∏! Na pi´knej scenie pe∏en profesjonalizm, a za kulisami...
wielka dzieci´ca radocha, bo przecie˝ nie
co dzieƒ gra si´ w takim musicalu!
Nasi uczniowie mogli poczuç si´ jak
prawdziwi aktorzy i wokaliÊci. Na poczàtku projektu by∏y próby, próby i jeszcze raz próby po to,
by wejÊç do studia nagraƒ i przygotowaç Êcie˝k´ dêwi´kowà. Dalej próby, próby i jeszcze raz
próby, by wystàpiç na profesjonalnie przygotowanej scenie przed wymagajàcà publicznoÊcià.
W prac´ nad spektaklem zaanga˝owali si´ rów-

nie˝ rodzice. Stworzy∏ si´ prawdziwy zespó∏,
w którym ka˝dy z osobna i wszyscy razem czuli
si´ odpowiedzialni za powodzenie projektu.
Uczniowie pod kierunkiem Ma∏gorzaty Czernickiej, Leszka Czernickiego oraz Macieja Rygielskiego przygotowali musical „Kot w butach”, który by∏
zwieƒczeniem projektu realizowanego w ramach

WieÊci z SP 173

„Wielka Liga Czytelnicza”
– SP 173 w pó∏finale!

SP 173 w finale konkursu pt.
„Ze Stra˝à Miejskà Bezpiecznie”!!!
Nasi uczniowie Patryk Dudziƒski, Kamil Wymiata∏ i Jakub Szumert z kl. Va wzi´li udzia∏
w przygotowanym przez Stra˝ Miejskà konkursie
dotyczàcym zasad bezpieczeƒstwa. Uczniowie
musieli prawid∏owo odpowiedzieç na wiele pytaƒ w teÊcie, narysowaç prac´ plastycznà w formie plakatu – promujàcà bezpieczne zachowanie, przejechaç bezpiecznie na rowerze wyznaczonà tras´ na placu manewrowym oraz udzieliç
pierwszej pomocy poszkodowanemu. Koordynatorem konkursu w naszej placówce by∏a pani Patrycja Kraczek-Zimnicka.

22

W kwietniu nasi uczniowie wzi´li udzia∏
w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym
– „Wielka Liga Czytelnicza”. Do pó∏fina∏u zakwalifikowa∏o si´ troje uczniów: Aleksandra Âwietlicka, Karolina Piasecka i Jakub Zimnicki. Wymienieni uczniowie musieli przeczytaç 10 ksià˝ek
oraz zaliczyç test czytelniczy. W dniu 21 kwietnia
wzi´li udzia∏ warszawskim pó∏finale konkursu.
Uczniowie ucz´szczajàcy na zaj´cia szkolnej
Êwietlicy i na zaj´cia artystyczne „Warsztaty Kreatywnej TwórczoÊci” zrobili przepi´kne prace na
„Kiermasz wielkanocny 2017”. Dochód ze sprzeda˝y zostanie przeznaczony na organizacj´
szkolnego chóru. Dzi´kujemy Pani Ma∏gorzacie
Ryniec za pomoc w organizacji kiermaszu. Dzi´-

Êwietlicy szkolnej. Muzyk´ do s∏ów
„Kota w butach” Jana Brzechwy napisa∏ i zaaran˝owa∏ Leszek Czernicki,
a choreografi´ u∏o˝y∏ tancerz Maciej
Rygielski. Udzia∏ w projekcie wzi´li:
Amelia Banaszkiewicz, Barbara Bogusiewicz, Amelia Broniarek, Magdalena
Czartoryska-Sziler, Klara Frey, Izabela
Folentarska, Marcin Grabiƒski, Dominika HadryÊ, Amelia Krupa, Pola Krupa,
Marta Mórdas-˚yliƒska, Micha∏ Mórdas-˚yliƒski, Maja Mroczek, Kornelia
Sad∏owska, Samuel Smoliƒski, Zuzanna
Szambelan, Zuzanna Zió∏kowska, Helena O∏dziej,
Karolina Weyssenhoff i Sandra Weyssenhoff.
Jeszcze raz dzi´kujemy za wszelkà pomoc w realizacji musicalu i z niecierpliwoÊcià czekamy na
nast´pne takie projekty.
Marta Drabarek
kierownik Êwietlicy

kujemy dzieciom za prac´ i zaanga˝owanie podczas wykonywania „ma∏ych” dzie∏ sztuki.
Lucyna Kryszyƒska,
Jerzy Rawski
Nr 191 / Maj 2017
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V Mi´dzydzielnicowy Konkurs Recytatorski
Jak najlepiej powitaç wiosn´? Najlepiej pi´knà
poezjà wiosennà. Majàc na celu uwra˝liwienie na
pi´kno otaczajàcego Êwiata przyrody, nasze przedszkole, KubuÊ Puchatek i Przyjaciele, zorganizowa∏o
konkurs recytatorski pod has∏em: „Wiosna w poezji dzieci´cej”. Ju˝ po raz piàty zaprosiliÊmy do
udzia∏u w przeglàdzie dzieci´cej poezji szko∏y
i przedszkola z dzielnic Weso∏a oraz Rembertów.
W tym roku goÊciliÊmy dzieci ze Szko∏y Podstawowej nr 353 oraz z przedszkoli: nr 243, nr 259 „LeÊna
Bajka”, nr 260, nr 262, a tak˝e naszych wychowanków z przedszkoli w Weso∏ej oraz Rembertowie.
Po zaprezentowaniu wszystkich przygotowanych wierszy jury w sk∏adzie: Martyna Chuderska, Beata Andrychowicz oraz Beata Zowczak
wy∏oni∏o zwyci´zców konkursu:
■ I miejsce w kategorii 3-latków – Nina Rodak
z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” z Rembertowa
■ I miejsce w kategorii 4-latków – Kinga Sobczak z Przedszkola nr 262

■

■

I miejsce w kategorii 5-latków – Antoni Mikosza
z Przedszkola nr 260
I miejsce w kategorii 6-latków – Paulina Ochman
z Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” z Rembertowa.

Zarówno zwyci´zcy konkursu, jak i pozostali uczestnicy
otrzymali pamiàtkowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe. Wr´czyliÊmy te˝ podzi´kowania dla
placówek oraz nauczycieli za udzia∏ oraz przygotowanie dzieci do konkursu. O opraw´ artystycznà konkursu zadba∏a grupa naszych przedszkolaków „S∏oneczka”. Tym razem mogliÊmy
podziwiaç dzieci w repertuarze piosenek o charakterze wiosenno-ludowym. Bardzo nas cieszy
fakt, ˝e kolejny raz mogliÊmy goÊciç tak wielu

uczestników. Zapraszamy ju˝ za rok! Tymczasem
zach´camy do odwiedzenia galerii zdj´ç z tego
wydarzenia: www.przedszkole.csd.pl.
Marzena Kowalczyk
Nauczyciel Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”

REKL AMA

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kurpiowskie tradycje w Bu∏haku
Âwi´ta Wielkanocne od zawsze kojarzà si´
z nadchodzàcà wiosnà i budzàcà si´ do ˝ycia
przyrodà, a coraz cieplejsze dni wyzwalajà w nas
nowe pok∏ady energii. W Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12 im. E. Bu∏haka w Warszawie-Weso∏ej w sobot´ 8 kwietnia odby∏y si´ warsztaty, które mia∏y na celu przedstawienie spo∏ecznoÊci lokalnej tradycji wielkanocnych obecnych
w kulturze i sztuce Kurpiowszczyzny w powiàzaniu z dzia∏aniami praktycznymi.
Uczestnicy wys∏uchali prezentacji na temat kultury i sztuki kurpiowskiej. Obejrzeli tradycyjne budownictwo, wn´trze chat i tradycyjne zdobienia
w formie wycinanek. Mogli równie˝ podziwiaç
oryginalny strój damski, poznaç jego elementy.

GoÊcie dowiedzieli si´, i˝ co roku, w Niedziel´ Palmowà, w miejscowoÊci ¸yse odbywa si´ konkurs
na najpi´kniejszà i najwy˝szà palm´. Przy tej okazji wszyscy podziwiali przywiezione prosto z Kurpi palmy wykonane z bibu∏y. Na zakoƒczenie odby∏a si´ nauka s∏ów w gwarze, co wszystkim przysporzy∏o mnóstwa Êmiechu i radoÊci.
Zarówno doroÊli, jak i m∏odsi uczestnicy podczas warsztatów mogli w∏asnor´cznie pomalowaç pisanki oraz wykonaç stroiki, które z pewnoÊcià przyozdobi∏y niejeden Êwiàteczny stó∏,
a samodzielnie uwite przez nich palmy z dumà
zosta∏y zaniesione do koÊcio∏a.
Serdecznie dzi´kujemy wszystkim za udzia∏
w naszych warsztatach i zapraszamy w nasze

progi na inne, równie interesujàce zaj´cia organizowane cyklicznie w Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12 im. E. Bu∏haka.
Anna Zduniak

Biesiada Warsa i Sawy w Zespole Szkó∏ nr 94
27 kwietnia w naszej placówce odby∏o si´
XXIX spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”. Dyrektor Katarzyna
Paroƒ-Bry∏a, nauczyciele Szko∏y Podstawowej
nr 172 im. POW w Zespole Szkó∏ nr 94 oraz
uczniowie wraz z rodzicami zaprosili przedstawicieli w∏adz samorzàdowych i placówek
oÊwiatowych Warszawy oraz dzielnicy Weso∏a, nauczycieli szkó∏ z innych warszawskich
dzielnic i wszystkich sympatyków szko∏y na
prezentacj´ naszych pomys∏ów, autorskich
projektów, ciekawych rozwiàzaƒ metodycznych, programowych i organizacyjnych w zakresie wspierania uzdolnionych uczniów w rozwoju ich talentów. Nasze spotkanie rozpocz´∏o
si´ w auli. Prowadzàcy odczytali list pana Marka
Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka, do pani Dyrektor Katarzyny Paroƒ-Bry∏y. Pan Rzecznik zwróci∏ uwag´, ˝e „[...] O pomocy uczniom, którzy
z ró˝nych powodów nie radzà sobie z naukà, mówi si´ cz´Êciej. Jednak praca z dzieckiem wyjàtkowo zdolnym jest równie trudnym i wa˝nym wy-

zwaniem. [...]”. Podejmujàc to wyzwanie, opracowaliÊmy w roku szkolnym 2014/2015 Szkolny
Program Wspierania Uzdolnionych Szko∏y Podstawowej nr 172 w Warszawie. W trzecim roku realizacji programu nadszed∏ czas na podzielenie
si´ doÊwiadczeniami i refleksjami na temat pracy
z dzieçmi uzdolnionymi. W prezentacji w formie
puzzli przedstawiliÊmy realizowane programy
warszawskie, ogólnopolskie i mi´dzynarodowe

W SP 174 dzieje si´ du˝o...
Ciekawe lekcje
Na lekcj´ pt. „Âladami przesz∏oÊci” dzieci
z klasy II przynios∏y niecodzienne pamiàtki,
niektóre bardzo stare i oryginalne, i przedsta-
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wia∏y innym ciekawostki z nimi zwiàzane. Na
naszych lekcjach goÊcimy rodziców, którzy
ch´tnie dzielà si´ swoimi pasjami i umiej´tnoÊciami (artyÊci, architekci). Dzieci uczestniczy∏y
w zaj´ciach poÊwi´conych autyzmowi w ramach Âwiatowego Dnia Autyzmu. UczestniczyliÊmy nawet w lekcji
online z Antarktyki – z Polskiej Stacji
Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego znajdujàcej si´ na Wyspie
Króla Jerzego (oddalonej o 14 tysi´cy kilometrów od Polski). By∏o to niecodzienne prze˝ycie. Innà ciekawà
lekcjà przyrodniczà by∏y zaj´cia nad
Wis∏à – dzieci podczas spaceru poznawa∏y faun´ i flor´ królowej polskich rzek (rok 2017 og∏oszony zosta∏
rokiem Wis∏y).

oraz innowacyjne programy i kreatywne
sposoby sp´dzania czasu opracowane przez
naszych nauczycieli. PochwaliliÊmy si´ sukcesami uczniów w konkursach zewn´trznych. Talenty artystyczne dzieci mogliÊmy
podziwiaç w bogatym programie artystycznym wykonanym przez uczniów. Nasi szkolni artyÊci plastycy w holu szko∏y prezentowali swoje prace i rozdawali autografy. W podsumowaniu podkreÊliliÊmy znaczenie
wspó∏pracy nauczycieli, zaanga˝owania Rodziców i udzielanego nam przez nich wsparcia oraz piecz´ Pani Dyrektor nad w∏aÊciwà
realizacjà programu na ka˝dym jego etapie. Nasza prezentacja zosta∏a nagrodzona gromkimi
brawami widowni i s∏owami uznania goÊci.
W drugiej cz´Êci Biesiady odby∏y si´ warsztaty
tematyczne dla goÊci.
...Oczami ucznia mierzyç Êwiat – to wyzwanie
na przysz∏oÊç dla nas, doros∏ych...
Zespó∏ Szkó∏ nr 94

Artystyczne sukcesy
Nasz uczeƒ Wiktor Sacewicz otrzyma∏ wyró˝nienie w Dzielnicowym Konkursie Wokalnym „Piosenki z ekranu” za piosenk´ pt. „Ju˝ taki jestem zimny
draƒ”. W kwietniu w Klubie KoÊciuszkowiec odby∏
si´ Przeglàd M∏odych Talentów Artystyczna Weso∏a. Dziewczynki z grupy „0” wystàpi∏y z piosenkà
Majki Je˝owskiej „Kolorowe dzieci” i wyÊpiewa∏y
sobie II miejsce w kategorii przedszkola i oddzia∏y
przedszkolne. Uczennica klasy III Gabriela BaÊ
zaj´∏a III miejsce w kategorii Szko∏a Podstawowa
– klasy I–III. M∏oda artystka zaprezentowa∏a piosenk´ „Dzi´ki za muzyk´” zespo∏u ABBA.
W najbli˝szym czasie b´dziemy mogli zaprezentowaç wiele innych umiej´tnoÊci i talentów
podczas uroczystoÊci Âwi´ta Szko∏y (26 maja)
oraz w trakcie wspólnej, radosnej zabawy na
Pikniku Szkolnym (3 czerwca).
Marzena Delak
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PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

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

Tel. 602-174-916
wielospecjalistyczny

SPECJALISTYCZNY GABINET

GABINET DENTYSTYCZNY DERMATOLOGICZNY
dr Maria Dawyniak

&

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

Periodontolog

tel.

G

662 822 340

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI

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

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

503 065 403

TRAWNIKI
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Uczniowskie spotkania z ksià˝kà w Niepublicznej
Szkole Podstawowej im. Z. i J. Moraczewskich
W. Orkan twierdzi∏, ˝e „temu, kto lubi ksià˝ki, nigdy nie zabraknie wiernego przyjaciela”.
PrawdziwoÊci i g∏´bi tych s∏ów nasi uczniowie
mogà doÊwiadczaç przez ca∏y rok, szczególnie
jednak bliskie sta∏y si´ one w kwietniu, kiedy
to wiele wydarzeƒ w Niepublicznej Szkole im.
Moraczewskich oscylowa∏o w jakiÊ sposób wokó∏ poj´cia ksià˝ka. 2 kwietnia, gdy obchodzony jest Mi´dzynarodowy Dzieƒ Ksià˝ki dla
Dzieci, og∏oszone zosta∏y wyniki szkolnego
konkursu na recenzj´ ulubionej ksià˝ki. Najciekawsze recenzje zdobià teraz nasze szkolne korytarze i zach´cajà wszystkich do si´gni´cia po
ksià˝ki przyrodnicze, przygodowe, historyczne
– mówiàc krótko, tak ró˝norodne, jak ró˝norodne sà pasje i zainteresowania czytelnicze
naszych dzieci!

Wychowawczynie klasy II i III postawi∏y sobie
za cel zapoznanie uczniów z zawodem bibliotekarza. Postanowi∏y wi´c zabraç uczniów do samego êród∏a, czyli... do biblioteki. Pani bibliotekarka zapozna∏a goÊci z zadaniami, jakie pe∏ni

biblioteka publiczna, i obowiàzkami, które codziennie wykonuje bibliotekarz. Dzieci pozna∏y
równie˝, jak d∏uga i równoczeÊnie fascynujàca
jest droga od r´kopisu pisarza do gotowej ksià˝ki na pó∏ce w ksi´garni czy bibliotece. Wszystkim
bardzo podoba∏y si´ te zaj´cia.
Równie˝ w kwietniu ch´tne dzieci redagowa∏y
nowe, cz´sto wr´cz zaskakujàce zakoƒczenia
omawianych niedawno lektur. DrugoklasiÊci
zmierzyli si´ z opowieÊcià „Nie p∏acz, Kozio∏ku”,
a trzecioklasiÊci z baÊnià „Królowa Âniegu”. Przez
ca∏y rok natomiast uczniowie majà mo˝liwoÊç
uczestniczenia w zaj´ciach Klubu Czytelniczego,
które sà doskona∏à okazjà do dyskusji i wymiany
opinii m.in. na temat nowoÊci wydawniczych.
Z satysfakcjà i prawdziwà przyjemnoÊcià przyglàdamy si´, jak obcowanie z literaturà pi´knà
rozwija kreatywnoÊç i wra˝liwoÊç naszych wychowanków, a przede wszystkim dostarcza im
wiele radoÊci. W∏aÊnie to jest dla nas najwi´kszym sukcesem.
Edyta Antoniuk

Dba∏oÊç o kultur´ j´zyka
Sprawne pos∏ugiwanie si´ j´zykiem ojczystym
jest kluczowà umiej´tnoÊcià wspó∏czesnego
cz∏owieka. Debaty, redagowanie gazetki, konkursy na recenzje i recytacje, promocja czytelnictwa to okazje sprzyjajàce doskonaleniu wypowiedzi w mowie i piÊmie, wzbogacaniu zasobu
s∏ownictwa, osiàganiu doskona∏oÊci ortograficznej i interpunkcyjnej.
Równie˝ w tym celu organizujemy – obj´ty
patronatem Burmistrza Weso∏ej – Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny. Z radoÊcià informujemy, ˝e w ósmej edycji, której fina∏ odby∏ si´
6 kwietnia 2017 r., tytu∏ Mistrza Ortografii
Dzielnicy zdoby∏a Julia Cio∏ek z naszej szko∏y.
I miejsce w kat. kl. I przypad∏o w udziale ucz.
Gim. 118 – Natalii Nalborczyk, w kat. kl. II –
ucz. Gim. 119 Marii Morawskiej, a w kat. kl. III
– ucz. Gim. 119 Dominice Horaczy.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu imponujàcych umiej´tnoÊci ortograficznych i interpunkcyjnych, a ich nauczycielom dzi´kujemy za wspó∏prac´ w konkursowym jury.

Przy okazji zapraszamy do lektury wypowiedzi uczniów Gim. 119 z debaty pt.
„Czy j´zyk jest wizytówkà mówiàcego?”.
...Cz∏owiek, który chce byç postrzegany jako dobrze wychowany, musi poprawnie mówiç oraz pisaç. Poprawne
mówienie u∏atwia nam komunikacj´.
JeÊli wyra˝amy si´ jasno i bezb∏´dnie,
to jesteÊmy lepiej rozumiani. Ta umiej´tnoÊç cz´sto decyduje o ˝yciowym sukcesie (…). Osoba,
która wypowiada si´ poprawnie, ∏atwiej nawiàzuje kontakty, zdobywa informacje, szybciej si´
uczy oraz rozumie czytane fakty.
Kinga Raczyƒska
...J´zyk jest podstawowym narz´dziem naszego funkcjonowania w spo∏eczeƒstwie, dlatego
te˝ Êwiadczy o nas w tak du˝ym stopniu. B´dàc
obrazem naszej osobowoÊci i myÊlenia, nie toleruje braku kultury, bezmyÊlnoÊci i niewiedzy.
Zuzanna ¸aszczuk

...Je˝eli ktoÊ u˝ywa wulgaryzmów, jest cz∏owiekiem niekulturalnym, któremu brak og∏ady
i taktu (…) nie liczy si´ z otoczeniem, obra˝a
tych, co go s∏uchajà lub czytajà pisane przez niego teksty. Je˝eli ktoÊ mówi i pisze niepoprawnie,
stwierdzamy, ˝e brak mu wykszta∏cenia. Kiedy
mówimy czy piszemy – charakteryzujemy siebie.
Micha∏ Fryc
Wi´cej opinii w naszej gazetce. Zapraszamy.
W imieniu polonistów Gim. 119
I. Nowacka

REKL AMA

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
GOTÓWKA,
WULKANIZACJA PŁATNOÂå:
KARTA, PRZELEW
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI
- OBSŁUGA I NAPEŁNIANIE KLIMATYZACJI

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

FACHOWO • SZYBKO • SOLIDNIE • TANIO
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524
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OG¸OSZENIA DROBNE
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

WERTYKULACJA • KOSZENIE • NAWO˚ENIE

Z¸OTA RÑCZKA

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

PROJEKT • MONTA˚ • SERWIS

◗ Szukam mieszkania w Starej Mi∏osnej dla

MALOWANIE I G¸ADZIE

wo-ogrodniczych 503 065 403.
◗ 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.
◗ WYNAJM¢ – www.lokalnabiuro.pl
◗ Sprzedam poddasze o powierzchni 29 m2.
Poddasze po∏o˝one jest przy ulicy GoÊciniec 45, nadaje si´ do przerobienia na biuro, cichà pracowni´ lub ma∏e mieszkanie.
Kontakt telefoniczny 667 500 996.

jednej osoby od czerwca lub lipca. Tel:
733 250 300.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA,
INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze
PROMOCJA! Student. 533-404-404.
◗ ROSYJSKI – w Starej Mi∏osnej, nauczycielka z certyfikatem Uniwersytetu w Sankt
Petersburgu. 784-332-759.
◗ Sprzedam mieszkanie na Bemowie – ul. Doroszewskiego. Blok trzypi´trowy z wielkiej
p∏yty, bez windy (rok budowy 1981). Mieszkanie 3 pokojowe 62 m2 na 3 pi´trze, widna kuchnia, oddzielnie wc i ∏azienka, balkon
typu loggia, piwnica. Cena 365.000,00 z∏
do negocjacji. Tel. 695 774 445.

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

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

503 065 403
3
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M O N TA ˚ :
■

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO

■

anteny TV i SAT
■ domofony

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

www.kamery-anteny.pl

305

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

Z¸OTA RÑCZKA
DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

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

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

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

TRAWNIKI

245

309

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

PODCINANIE GAŁĘZI

USŁUGI OGRODOWE
ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

291

WYCINANIE DRZEW
PRZYCINANIE GAŁ¢ZI

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

US¸UGI R¢BAKIEM
PRACE PORZÑDKOWE • WYWÓZ

www.dogadajciesie.pl

tel. 790 55 47 46

29

tel. 513 148 238

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

93

WYWÓZ GAŁĘZI

tel. 606 808 358
251

„HORTUS”
US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269

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

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

www.hortus.waw.pl

WYCINANIE DRZEW

13
4

Tel. 660 473 628

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

222

160

WYCINAMY, PODCINAMY,
KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

25
6

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

tel. 503-759-763

503 150 991

14
8

◗ Zatrudni´ pracownika do prac porzàdko-

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

tel.

tel. 790 55 47 46

22
1

318

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).

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych
Specjalista medycyny rodzinnej

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.geostar.waw.pl

Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968
27
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PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. ZOFII I JĘDRZEJA MORACZEWSKICH
W WARSZAWIE ZAPRASZA
ZAPEWNIAMY:

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

Galeria Sosnowa
ul. Jeździecka 21f, lok. 5, Warszawa-Wesoła

●
●
●

tel. (22) 773 21 12; 518 662 799

●

Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:

●

w

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

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

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

●

●

●

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

Warszawa - Wesoła, ul. Armii Krajowej 121
Tel. 22 773 94 84, kom. 605 660 240
e-mail: dyrektor@psp69wesola.edu.pl
www.psp69wesola.edu.pl

meble

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

Z DREWNA
oferujemy:
ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14

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

692 905 352
28

●

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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

TŁUMACZENIA

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

DOBRY INTERNET
Dla graczy, dla serialomaniaków,
dla pracujących w domu,
dla fanów dobrej muzyki z internetu
i mediów społecznościowych...
Dla wszystkich, którzy lubią kiedy internet działa szybko,
niezawodnie, a na dodatek jest tani. Serwis 24 h.

10 Mb/sek za 10 PLN na miesiąc

dobry net dla Ciebie!
Odezwij się do nas, napisz maila, przyślemy Ci cennik :)

tel. 537 11 12 13
mail: biuro@netsfer.pl
Nr 191 / Maj 2017

