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Pani Dyrektor,
DZI¢KUJEMY!
Zaczà∏em tak oficjalnie, bo choç z panià dyrektor Gimnazjum 119 Ewà Tucholskà znam si´ ju˝
19 lat, to w takim dniu trzeba byç choç troch´
oficjalnym. Bo Ewa Tucholska to nieprzeci´tna
osoba i nieprzeci´tny dyrektor. A jej odejÊcie na
emerytur´ to prawdziwy koniec pewnej epoki
w Starej Mi∏oÊnie. 22 lata na stanowisku dyrektora, najpierw Szko∏y Podstawowej nr 173 przy
Trakcie Brzeskim, nast´pnie, po wprowadzeniu
gimnazjów, pierwszy i jedyny, nieprzerwanie
przez 18 lat dyrektor Gimnazjum 119.
PoznaliÊmy si´ prawie 20 lat temu, gdy wpad∏
mi do g∏owy pomys∏, aby w Weso∏ej za∏o˝yç dru˝yn´ ZHR. Stara Mi∏osna nie by∏a wówczas dynamicznie si´ rozwijajàcym osiedlem przedmieÊcia
stolicy. To by∏ zapomniany plac budowy, na którym nieliczni mieszkaƒcy z uporem godnym zdobywców „dzikiego zachodu” próbowali organizowaç normalne ˝ycie. Nie tylko boczne uliczki,
ale nawet nasza g∏ówna Jana Paw∏a II, zwana
jeszcze wówczas „Obwodnicà”, by∏y pogrà˝onymi w mroku b∏otnymi ka∏u˝ami. By∏em wtedy
nowym mieszkaƒcem Starej Mi∏osny. Nie majàcym kontaktów i znajomoÊci. Gdyby nie ówczesny proboszcz ks. Jerzy Banak i w∏aÊnie Ewa Tucholska, pewnie nic by z tego nie wysz∏o. To w∏aÊnie Ewa Tucholska wytypowa∏a spoÊród swoich
uczniów kandydatów na przysz∏ych zast´powych, przekona∏a ich rodziców, ˝e warto si´ zaanga˝owaç. A potem pojawi∏o si´ Stowarzyszenie Sàsiedzkie, kolejne pomys∏y na dzia∏alnoÊç
spo∏ecznà i sta∏a, niezawodna przy ich realizacji
pomoc Ewy Tucholskiej. W czasach fatalnej komunikacji, bez domu kultury, kawiarenek, sklepów, punktów us∏ugowych, kierowana przez
Ew´ Tucholskà Szko∏a Podstawowa nr 173 sta∏a
si´ nie tylko placówkà oÊwiatowà, ale oÊrodkiem
integracji naszej spo∏ecznoÊci. Nie tylko Stowarzyszenie Sàsiedzkie, ale wszystkie nowo powstajàce organizacje mog∏y liczyç na wsparcie
i zrozumienie.
Powstanie Gimnazjum 119 oraz budowa jego
nowej siedziby przy ul. Cieplarnianej otworzy∏y
nowy rozdzia∏ tej wspó∏pracy. Wi´ksze boisko,
aula, a na koniec hala sportowa spowodowa∏y,
˝e to Gimnazjum 119, kierowane przez Ew´ Tucholskà, przej´∏o t´ rol´. Ka˝de dzia∏ajàce w Starej Mi∏oÊnie stowarzyszenie zapewne ma za co
podzi´kowaç Ewie. Mistrzostwa Starej Mi∏osny
w Siatkówce (póêniejsza Liga Siatkówki) rozgrywane jeszcze w budynku SP173, dwie edycje
Mega Meczów (24 i 48 godzin gry w pi∏k´ non
stop), kilka edycji Zlotu Cyklistów, kilkadziesiàt
koncertów kameralnych, kilka edycji Balów Sto-

warzyszenia... Ewa, bez Twojej wyrozumia∏oÊci
dla naszych fanaberii, bez wsparcia i pomocy tego wszystkiego by nie by∏o! A przecie˝ by∏y jeszcze dziesiàtki innych inicjatyw, innych organizacji, do których odnosi∏aÊ si´ równie ˝yczliwie.
A wszystko to by∏a dzia∏alnoÊç dodatkowa. Bo
przecie˝ g∏ównym zadaniem Ewy Tucholskiej by∏o stworzenie i prowadzenie gimnazjum. Robi∏a
to jak wszystko, czym si´ zajmowa∏a – z wielkim
zaanga˝owaniem, profesjonalizmem i determinacjà. Poczàwszy od budowy i rozbudowy budynku, przez stworzenie doskona∏ego zespo∏u
nauczycieli i sta∏e podnoszenie poziomu edukacji. Wspierajàca, ale i wymagajàca, twardà r´kà
rozwiàzywa∏a konflikty i problemy, jakie sà natu-
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ralne dla m∏odzie˝y w okresie dojrzewania. Dzi´ki temu Gimnazjum 119 sta∏o si´ jednym z najlepszych publicznych gimnazjów w Warszawie.
Ewa, za te wszystkie lata wspó∏pracy, za to
co robi∏aÊ dla m∏odzie˝y i dla doros∏ych
mieszkaƒców Starej Mi∏osny, serdeczne podzi´kowania!
Ci, co Ci´ znajà, jednomyÊlnie uwa˝ajà, ˝e
emerytura to nie dla Ciebie. Masz za du˝o energii, za du˝o ch´ci dzia∏ania, za du˝o pomys∏ów,
aby sp´dziç jà w fotelu przy kominku. Co prawda ju˝ nie jako o dyrektorze Gimnazjum 119, ale
na pewno jeszcze o Tobie us∏yszymy...
Marcin J´drzejewski

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"
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Kiełbasa śląska

5
12

cena za kilogram
Gobarto

9

1 szt.

65

2

1 szt.

13

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

85

1

1 szt.

69

1

1 szt.

Keﬁr Robico
butelka

Coca Cola
puszka

400 ml
F.Z.Z.P.M

330 ml
Coca-Cola

Makaron Lubella
spaghetti
folia

Sok Kubuś Go
butelka

500 g
Lubella

300 ml
Maspex

19

39

3

1 szt.

29

4

2

19

1 szt.

Sos Łowicz
spaghetti, boloński,
słodko-kwaśny

280 g
Agros-Nova

500 g
Agros-Nova

Mleko
świeże polskie 2%
pet
Mlekovita

9

1 szt.

1 szt.

Dżem Łowicz
truskawkowy,
wiśniowy

9

1 szt.

Baton Kinder
Maxi King
35 g
Ferrero

LATO – IDEALNY CZAS NA
ODCHUDZANIE!
Zapraszamy na konsultacje
z dietetykiem!

GALERIA SOSNOWA
ul. Jeździecka 21F

512 078 978
Zapraszamy również do naszych salonów
w Otwocku i Józefowie
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Trakt Brzeski

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

tel. 512 621 621

4500
zł/m2

www.wesbudmieszkania.pl
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rzecz mieszkaƒców (Rada zapozna∏a si´ z zestawieniami za∏atwionych przez Urzàd spraw,
radni, niezale˝nie od przynale˝noÊci klubowej, g∏ównie dzi´kowali za uprzejmoÊç, kompetentne i sprawne za∏atwianie spraw mieszkaƒców przez urz´dników),
- informacja Zarzàdu w sprawie bud˝etu partycypacyjnego (jeszcze trwa∏o g∏osowanie),
- informacja o pozyskaniu i mo˝liwoÊci pozyskania Êrodków zewn´trznych, w tym unijnych,
- informacja o przygotowaniach do akcji „Lato
w mieÊcie” (o szczegó∏ach szeroko informowano w placówkach oÊwiatowych).

(w sprawie nieudost´pnienia dokumentów),
oraz pozytywnie zaopiniowa∏a uchwa∏´ Rady
Miasta o cz´Êciowym odstàpieniu od zmiany
Studium uwarunkowaƒ (w zakresie zmiany limitu miejsc parkingowych).
By∏a te˝ tradycyjna, tym razem krótka, dyskusja nt. procedowania budowy WOW przez teren
Weso∏ej.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 13 lipca 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.

Ponadto Rada uzna∏a za bezzasadnà skarg´
mieszkanki, jaka wp∏yn´∏a do Zarzàdu Dzielnicy

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Z prac Rady Dzielnicy
Czerwcowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´ w dniu
22 czerwca. W jej programie by∏y g∏ównie punkty
informacyjne:
- informacja na temat
funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie
dzielnicy i mo˝liwoÊci jej
usprawnienia (ZTM prócz opisanych poni˝ej
korekt wakacyjnych rozk∏adu jazdy nie przewiduje na razie wi´kszych zmian),
- informacja Zarzàdu o pracy komórek organizacyjnych i delegatur w dzielnicy Weso∏a na

ZTM na wakacje
Chcàc nie chcàc, wielu ludzi musi interesowaç si´ komunikacjà
miejskà, poniewa˝ w wielu przypadkach warunkuje ona nasz rytm
dnia, narzucajàc godzin´ wyjazdu do pracy czy powrotu do domu.
Z przykroÊcià stwierdzam, ˝e w komunikacji sytuacja mo˝e zmieniaç
si´ jak w kalejdoskopie, co troch´ utrudnia pisanie na jej temat.
21 czerwca mia∏o miejsce posiedzenie Komisji
Infrastruktury, na którym goÊciliÊmy p. Dobies∏awa Kadlofa i p. Adama Mutha z Zarzàdu Transportu Miejskiego. Niestety zapowiadajà si´
zmiany w wakacyjnym kursowaniu dwóch weso∏owskich linii, a te odczuje najbardziej Stara
Mi∏osna, poniewa˝ chodzi o linie 173 i 502. Ta
pierwsza b´dzie kursowa∏a co 15 min w godzinach szczytu (zamiast co 12 min), a w weekendy
bez zmian co 30 min. Natomiast 502 b´dzie kursowa∏o co 30 minut przez ca∏y dzieƒ w dzieƒ powszedni (brak godzin szczytu co 15 minut),
a w weekendy bez zmian co 20 minut.
Co gorsze, na stronie ztm.waw.pl pojawi∏a si´
równie˝ informacja o „zawieszeniu wybranych

kursów linii 411” oraz „wprowadzeniu rozk∏adów wakacyjnych linii 704”. Niestety nie ma
konkretnych informacji, jak b´dà wyglàdaç te
rozk∏ady, a pan Muth na posiedzeniu Komisji powiedzia∏ jedynie, ˝e zmiany w komunikacji na
wakacje dotknà tylko linii 173 i 502.
Zmiany wakacyjne majà utrzymaç si´ do dnia
31 sierpnia. Szkoda tylko, ˝e ZTM zapomina, ˝e
wakacje dotyczà tylko uczniów i studentów,
a tysiàce mieszkaƒców Warszawy nadal b´dzie
doje˝d˝a∏o do pracy. Na domiar z∏ego ZTM
w dalszym ciàgu podtrzymuje, ˝e na razie na ma
szansy na pojawienie si´ autobusu 298, który
mia∏ byç uzupe∏nieniem komunikacji w naszej
dzielnicy.

Wi´cej miejsca do parkowania przy
stacjach Weso∏a i Wola Grzybowska
Zarzàd Transportu Miejskiego rozstrzygnà∏
przetarg i podpisa∏ umow´ z wykonawcà na
opracowanie koncepcji dla tymczasowych
parkingów, zlokalizowanych przy trzech warszawskich stacjach kolejowych: Miedzeszyn,
Weso∏a i Wola Grzybowska.

W ramach wspó∏pracy pomi´dzy ZTM i PKP Polskie Linie Kolejowe planowana jest budowa nowego (Miedzeszyn) i powi´kszenie ju˝ istniejàcych (Weso∏a i Wola Grzybowska) parkingów tymczasowych. Zwi´kszy si´ tak˝e liczba stojaków na
rowery, które dodatkowo zostanà zabudowane

Na posiedzeniu Komisji pytano te˝ o komunikacj´ nocnà, która szczególnie w okresie wakacyjnym jest ch´tnie wykorzystywana. Niestety
ZTM nie chcia∏ si´ zgodziç na przed∏u˝enie linii
N25 do Starej Mi∏osny, t∏umaczàc, ˝e to wymaga∏oby reorganizacji wielu zsynchronizowanych
po∏àczeƒ. Pad∏ natomiast wniosek, ˝eby w takim razie chocia˝ linia 502 jeêdzi∏a d∏u˝ej, tzn.
ostatni odjazd z Metra Politechnika przynajmniej po pó∏nocy. Pomys∏ na pewno b´dzie
jeszcze forsowany.
Oprócz z∏ych informacji sà te˝ dobre. DowiedzieliÊmy si´, ˝e prace nad p´tlà w Starej Mi∏oÊnie i przystankiem przy skrzy˝owaniu ul. Mazowieckiej z ul. Pi∏sudskiego przebiegajà dobrze.
Projekty organizacji ruchu zosta∏y ju˝ zatwierdzone i sà Êrodki na realizacj´ inwestycji w tym
roku. W najbli˝szych tygodniach ma sp∏ynàç dokumentacja projektowa i je˝eli w mi´dzyczasie
nie wyniknà ˝adne przeciwnoÊci, to do koƒca roku powstanà te dwie inwestycje.
Hubert Zieliƒski
radny dzielnicy Weso∏a

wiatami. Te inwestycje majà przyczyniç si´ do rozwiàzania problemów osób, które na co dzieƒ doje˝d˝ajà we w∏asnym zakresie do stacji kolejowych, a nast´pnie przesiadajà si´ do pociàgów.
Wykonawca przygotuje wst´pnà koncepcj´
architektonicznà, uwzgl´dniajàcà uk∏ad drogowy
na terenie parkingów i powiàzania z istniejàcymi
ulicami. Firma Meritum Projekt z Katowic na realizacj´ zadania b´dzie mia∏a 120 dni od podpisania umowy.
Zarzàd Transportu Miejskiego

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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WieÊci z OPS
Seniorzy majà talent
Wbrew panujàcym powszechnie stereotypom
staroÊç nie musi byç smutna i szara. To czas na
realizacj´ pasji, robienie rzeczy
odk∏adanych „na póêniej”, a tak˝e odkrywanie i rozwijanie swoich talentów. To, ˝e warszawscy
seniorzy posiadajà ich wiele, jest
pewne – kolejny raz udowodnili
to, bioràc licznie udzia∏ w VI edycji konkursu „Seniorzy majà talent”, która odby∏a si´ w dniu
28.06.2017 r. Wydarzenie z roku
na rok cieszy si´ coraz wi´kszà popularnoÊcià wÊród warszawskich

seniorów. Organizatorami tej edycji konkursu by∏y
OÊrodki Pomocy Spo∏ecznej z oÊmiu warszawskich
dzielnic: Bia∏o∏´ki, Bielan, Rembertowa, ÂródmieÊcia, Ursynowa, Wawra, Weso∏ej, ˚oliborza.
Podczas wydarzenia seniorzy prezentowali
swój dorobek w kategoriach: plastyka, w tym
malarstwo, r´kodzielnictwo
lub inne techniki, fotografia
i grafika, taniec, teatr oraz
literatura.
Laureatami
konkursu
z dzielnicy Weso∏a zostali:
Pan Andrzej Borys, który
zajà∏ I miejsce w kategorii
fotografia, oraz Pani Ewa
Anna Fiedorowicz, która
zaj´∏a II miejsce w kategorii
malarstwo. Zwyci´zcom serdecznie gratulujemy! Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiàtkowe dyplomy. Seniorom, którzy uczestniczyli w uÊwietnieniu tego wydarzenia, serdecznie dzi´kujemy.
Smakowaç i czerpaç z ˝ycia garÊciami mo˝na bez
wzgl´du na wiek. Liczymy, ˝e przysz∏oroczna
edycja konkursu tak˝e przyciàgnie rzesze seniorów i pozwoli odkryç nowe talenty.

„Budzik” dzia∏a dalej

Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
W ramach projektu wspó∏finansowanego ze
Êrodków Unii Europejskiej rozpoczà∏ si´ cykl zaj´ç komputerowych, podczas których uczestnicy
zg∏´biali tajniki pakietu MS Office i obs∏ugi ró˝nych systemów operacyjnych. Odbywa∏y si´
równie˝ konsultacje z edukatorem prozdrowotnym, uczestnicy szkolili i doskonalili tak˝e swoje
kompetencje na treningu umiej´tnoÊci spo∏ecz-

nych. W ramach zaj´ç uczestnicy mieli zapewniony catering, materia∏y szkoleniowe oraz opiek´ nad dzieçmi. Pozytywne informacje zwrotne
otrzymywane po zaj´ciach Êwiadczà o zadowoleniu uczestników z udzia∏u w projekcie.

Czerwiec by∏ tak˝e bardzo intensywnym czasem w projekcie „BUDZIK – program aktywnej
integracji” realizowanym przez OÊrodek Pomocy

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

REKL AMA

BADANIE SŁUCHU I KONSULTACJA GRATIS !!!!

APARAT SŁUCHOWY
NIE WZMACNIACZ SŁUCHU
CENA PO RABACIE

699,00

(dotyczy aparatu zausznego AXIO BTE, promocja trwa do 31.08.2017 lub do wyczerpania zapasów)

Naprawa wszystkich aparatów słuchowych

ZABIEGI LASEREM NA SZUMY W USZACH

CENA PO RABACIE

100,00

(cena dotyczy 12 zabiegów na 1 ucho, promocja trwa do 31.08.2017)

Wizytę proszę ustalać telefonicznie:
●

Przychodnia ul. Abrahama 16
tel. 22 671 03 44

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

●

Przychodnia ul. Saska 61
tel. 505 339 409

●

Gabinet ul. Chruściela 13
tel. 693 579 640
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Bud˝et partycypacyjny 2018

Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP
Zakoƒczy∏ si´ najwa˝niejszy
etap bud˝etu partycypacyjnego – g∏osowanie mieszkaƒców na projekty. Trwa∏
on od 14 do 30 czerwca
br. Wyniki g∏osowania zostanà og∏oszone, na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach
internetowych i tablicach og∏oszeƒ urz´dów dzielnic, najpóêniej do 14 lipca 2017 roku.
Nast´pnie zostanie wy∏oniona lista projektów
rekomendowanych do realizacji zgodnie z § 34
„Regulaminu przeprowadzania bud˝etu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na 2018 rok”.

Podstawowym kryterium jest liczba zdobytych
g∏osów. Na tej podstawie zostanie utworzona lista rankingowa. Drugim kryterium jest koszt realizacji danego przedsi´wzi´cia. Projekty, które
zdob´dà najwi´cej g∏osów i zmieszczà si´ w ogólnej kwocie przeznaczonej na bud˝et partycypacyjny w danej dzielnicy lub obszarze, zostanà rekomendowane do realizacji. JeÊli któryÊ z pomys∏ów
mieszkaƒców otrzyma bardzo du˝à liczb´ g∏osów,
ale jego koszt realizacji b´dzie wy˝szy ni˝ pozosta∏a kwota w danym obszarze, to do realizacji
zostanie rekomendowany kolejny pomys∏ z listy,
który zmieÊci si´ w puli Êrodków. Mo˝e to byç nawet szósty czy siódmy pomys∏ z listy – wa˝ne, aby
wystarczy∏o pieni´dzy na jego realizacj´.

Ostatecznà list´ projektów przeznaczonych do
realizacji zatwierdzi Rada m.st. Warszawy,
uchwalajàc bud˝et m.st. Warszawy na 2018 rok.
Realizacja wybranych przez mieszkaƒców
pomys∏ów w ramach IV edycji bud˝etu partycypacyjnego rozpocznie si´ w 2018 roku.
Wi´cej informacji na temat bud˝etu partycypacyjnego znajdziecie Paƒstwo na stronie Urz´du Dzielnicy Weso∏a www.wesola.waw.pl oraz
na stronie m.st. Warszawy www.twojbudzet.um.
warszawa.pl.
Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszam równie˝ na naszà stron´: facebook.pl/
BPWesola.
Katarzyna Zakrzewska
Radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Dobra wiadomoÊç dla seniorów z Weso∏ej
JeÊli ktoÊ z nas b´dzie czu∏ si´ samotny,
b´dzie mia∏ dolegliwoÊci wymagajàce
obecnoÊci osoby trzeciej, a nawet chcia∏
polepszyç swoje samopoczucie w towarzystwie osób trzecich, b´dzie móg∏
skorzystaç z mo˝liwoÊci pobytu dziennego wÊród innych seniorów, wziàç
udzia∏ w ró˝norodnych zaj´ciach, a mo˝e nawet zjeÊç ciep∏y posi∏ek.
A wszystko to w domu dziennego pobytu,
którego budowa dopiero si´ zacz´∏a, ale
gdy ju˝ si´ skoƒczy, osoby potrzebujàce
w ciàgu dnia obecnoÊci osób trzecich albo
zwyczajnie kontaktów mi´dzyludzkich b´dà
mog∏y je tu znaleêç. Odwiedzi∏am dwa warszawskie dzielnicowe domy dziennego pobytu, a tak˝e rozmawia∏am z osobami, które by∏y w takich domach w innych dzielnicach, i mog´ powiedzieç, ˝e wszystkie te
domy majà u siebie po ok. 20–40 starszych
osób, którym organizujà 7–8-godzinny pobyt dzienny. Przy kwalifikowaniu seniorów
do domów dziennego pobytu bierze si´ pod
uwag´ ich status materialny, warunki ˝yciowe oraz stan zdrowia. Kandydat do tego rodzaju placówki powinien byç na tyle sprawny, aby byç w stanie samodzielnie si´ obs∏u˝yç w zakresie czynnoÊci higienicznych,
spo˝ywania posi∏ków itp. W niektórych
dzielnicach istniejà te˝ domy dla osób chorych, g∏ównie na chorob´ Parkinsona i Alzheimera. Sà one jednak cz´sto pe∏nop∏atne,
co znacznie zmniejsza mo˝liwoÊç korzystania z nich przez seniorów.

Domy Dziennego Pobytu zwiàzane sà
w wi´kszoÊci z OÊrodkami Pomocy Spo∏ecznej, ale bywajà równie˝ prowadzone przez
ró˝ne fundacje. Nasz, weso∏owski mieÊciç si´
b´dzie w tym pierwszym wariancie. Sàdz´
wi´c, ˝e ka˝dy senior potrzebujàcy takiego
pobytu b´dzie móg∏ z niego skorzystaç.
W najlepszej sytuacji sà seniorzy w domach posiadajàcych ogród, jak np. mokotowski, gdzie przy ∏adnej pogodzie mo˝na
sp´dzaç czas na Êwie˝ym powietrzu. Ale
i w pozosta∏ych organizuje si´ ró˝nego rodzaju zaj´cia, takie jak gimnastyka, gry towarzyskie, çwiczenia pami´ciowe, spotkania

z ciekawymi ludêmi czy interesujàce wyk∏ady. W jednym z domów spotka∏am si´ z ciekawà inicjatywà spotkaƒ seniorów z przedszkolakami, przy czym raz jedni, raz drudzy
pe∏nià rol´ gospodarzy. Niektóre domy
opieki odwiedzajà równie˝ chorych seniorów w ich miejscu zamieszkania, jednak nie
wszystkie sà w stanie tak rozszerzyç zakres
Êwiadczonych us∏ug. Bywa tak˝e, ˝e tak jak
w Domu w Wilanowie seniorzy uczà si´ np.
uk∏adania bukietów z kwiatów, majà zaj´cia
dekoracyjne czy muzyczne.
Izabela Ruli
Cz∏onek Rady Seniorów

■

■

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

3 lipca, godz. 16.00–18.00
– Dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy (spotkanie odb´dzie si´
w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a przy ul.
1 Praskiego Pu∏ku 33, pok. –111)

■

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

Na sierpieƒ tak˝e planowane sà spotkania
w ramach programu „Bezpieczne osiedle”,
ale ich terminy jeszcze nie sà znane. Gdy
zostanà ustalone, znajdà je Paƒstwo na
stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl.

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
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Jak wzywaç Stra˝ Po˝arnà?
Gdy dochodzi do po˝aru lub innego zdarzenia
kwalifikujàcego si´ do wezwania Stra˝y Po˝arnej,
powinniÊmy dzia∏aç szybko. Jednak nie tylko czas
wykr´cenia numeru jest w tym dzia∏aniu kluczowy.
Warto oprócz wyuczonego numeru 998 przyswoiç sobie
(a ju˝ na pewno zapisaç w telefonie) numery do
lokalnej Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej.
Gwoli przypomnienia, w Weso∏ej nie
mamy jednostki Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, tylko dwie Ochotnicze Stra˝e
Po˝arne „Weso∏a” i „Stara Mi∏osna”.
W ca∏ym m.st. Warszawie dzia∏ajà tylko
trzy OSP, a drugà dzielnicà poza naszà
majàcà na swoim terenie OSP jest Ursus.

˝e jeÊli dzwonimy pod numer 998, zostajemy przekierowani bezpoÊrednio do
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, a jeszcze do
niedawna nasze OSP nie by∏y uj´te
w Krajowym Systemie Ratowniczo-GaÊniczym. Skutkowa∏o to tym, ˝e do mieszkaƒców Weso∏ej-Centrum by∏a wysy∏ana

Dzwonimy do OSP

Dzwonimy do PSP

właściwej miejscu
zdarzenia – Wesoła/
Stara Miłosna
Odbiera = KONIEC

czyli odpowiedniej
Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej
Odbiera = KONIEC

NIE
ODBIERA

OSP WESOŁA
(22) 773 90 08

dla Wesołej
(22) 596 71 30

OSP STARA MIŁOSNA
(22) 773 39 78

dla Starej Miłosny
(22) 596 71 20

Wracajàc do pytania postawionego na
poczàtku, chcia∏bym zaznaczyç, ˝e odpowiedê na nie mo˝e nie byç wcale jednoznaczna. Byç mo˝e niektórzy z mieszkaƒców Weso∏ej doÊwiadczyli kiedyÊ nieprzyjemnej sytuacji, ˝e po telefonie do stra˝y
po˝arnej czekali na stra˝aków dosyç d∏ugo, mimo ˝e przecie˝ „u nas w Weso∏ej”
jest stra˝ po˝arna. Dzia∏o si´ tak dlatego,

wyÊle jednostk´ Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. W sytuacji, gdy liczy si´ ka˝da minuta, warto moment pojawienia si´ stra˝aków jak najbardziej przyspieszyç. Metoda na to jest bardzo prosta i polega na
zadzwonieniu bezpoÊrednio do naszej lokalnej OSP. W momencie gdy to zrobimy,
stra˝acy z OSP w ciàgu oko∏o 3 minut sà
gotowi do wyjazdu. Wyje˝d˝ajàc, od razu
informujà przy tym central´ PSP, tak ˝e
„góra” wie o akcji jednostki podleg∏ej.
Mo˝e si´ tak˝e zdarzyç, ˝e w momencie
gdy zg∏oszeƒ b´dzie bardzo du˝o (np.
gwa∏towna ulewa, wichura itp.), telefon
lokalnych stra˝aków b´dzie zaj´ty lub nie
b´dzie mo˝na si´ dodzwoniç. Je˝eli w takim przypadku zajdzie koniecznoÊç wezwania stra˝y po˝arnej, schemat dzia∏ania powinien byç nast´pujàcy:

NIE
ODBIERA

Jednostka Ratowniczo-GaÊnicza nr 13
z Rembertowa, a do mieszkaƒców Starej
Mi∏osny Jednostka Ratowniczo-GaÊnicza
nr 12 z RadoÊci.
Na szcz´Êcie ta sytuacja ju˝ si´ zmieni∏a i dziÊ po telefonie na numer 998 ochotnicze stra˝e po˝arne sà ju˝ informowane
o koniecznoÊci wyjazdu, niestety prawdopodobnie jednak najpierw dyspozytor

Dzwonimy na nr
998/112
ogólny telefon do
dyspozytora

Spis tych i innych wa˝nych telefonów
znajduje si´ na ostatniej stronie Biuletynu Informacyjnego, który mo˝na pobraç
bezp∏atnie w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a
(wersja papierowa) lub ze strony Urz´du Dzielnicy w wersji elektronicznej.
Natomiast ju˝ teraz mo˝na zapisaç sobie
telefony do w∏aÊciwej miejscu zamieszkania OSP i Jednostki Ratowniczo-GaÊniczej, by w razie koniecznoÊci móc
szybko je wybraç. Czego oczywiÊcie Paƒstwu nie ˝ycz´.
Hubert Zieliƒski
wiceprzewodniczàcy
Komisji Bezpieczeƒstwa
i Ochrony Ârodowiska

REKL AMA

Mieszkania od 30 m2

w Starej Miłosnej
tel. 781-860-600
 możliwość dopłaty z MDM
 realizacja II i III kwartał 2017 r.
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Wyraê siebie – uwiecznimy to na zdj´ciach!
JeÊli kiedykolwiek marzy∏a Ci si´
sesja fotograficzna, w czasie
której staniesz si´ kimÊ innym
ni˝ na co dzieƒ, a zawodowy
fotograf z wyczuciem i znawstwem uchwyci to Twoje nowe
oblicze, to w∏aÊnie mo˝e si´
spe∏niç Twoje marzenie!
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
i fotograf Wojciech Kurek zapraszajà
do udzia∏u w portretowym konkursie
fotograficznym. Opisz nam swój pomys∏ na
portretowà stylizacj´, dorzuç do opisu jedno
swoje najzwyklejsze zdj´cie. Redakcyjne jury
wybierze 7 najciekawszych pomys∏ów i nagrodzi je realizacjà takiej sesji. Zapewniamy
fotografa, studio, a po sesji oczywiÊcie

 Listy do redakcji
Pomnik Zag∏ady D´bów Polskich
w Starej Mi∏osnej
BoleÊnie odczuwa∏am masowà wycink´ drzew
po wejÊciu w ˝ycie ustawy, zwanej popularnie
lex Szyszko. Mia∏am jednak nadziej´, ˝e gdy zacznie si´ okres l´gowy ptaków (od 1 marca), rzeê
drzew ustanie, tym bardziej ˝e w∏adze zapowiedzia∏y nowelizacj´ nadu˝ywanej ustawy, wprowadzajàcà pewne ograniczenia. Istotnie, zakres
wycinki zmala∏, ale drzewa nadal sà wycinane.
W∏aÊciciele prywatnych dzia∏ek, na których rosnà drzewa z jakichÊ powodów nagle im przeszkadzajàce, wbrew Rozporzàdzeniu Ministra
Ârodowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzàt w okresie l´gowym, nadal – niezgodnie z prawem i bez ˝adnych zahamowaƒ moralnych – usuwajà drzewa, nie zwa˝ajàc na ptaki i protesty ludzi wra˝liwych na pi´kno przyrody i doceniajàcych liczne,
niezwykle wa˝ne dla nas korzyÊci.
Nale˝´ do tej w∏aÊnie grupy mi∏oÊników przyrody i boli mnie ka˝dy przejaw ekologicznego
barbarzyƒstwa, zw∏aszcza zaÊ wycinka d´bów –
cz´sto kilkudziesi´cio- lub nawet stuletnich (albo
i starszych). Dàb to drzewo szczególne, czczone
w wielu kulturach, tak˝e s∏owiaƒskiej, wspomniane ju˝ w Starym Testamencie (pod d´bami
Mamre siedzia∏ Abraham). To symbol dostojeƒstwa, si∏y, szlachetnoÊci, uwieczniany w herbach
królewskich, rycerskich i miejskich, w nazwach
miejscowoÊci (np. Dàbie, D´bno), na banknotach, w logo firm i instytucji. W Polsce szczycimy
si´ kilkusetletnimi pomnikami przyrody, takimi
jak dàb Bartek, dàb Mieszko (na Ursynowie), dàb
Chrobry, dàb Jagie∏∏y, dàb Józef, który w czasie
wojny chroni∏ w swoim pot´˝nym pniu rodzin´
˝ydowskà i w marcu tego roku zosta∏ uznany za
Europejskie Drzewo Roku. To wspania∏e ˝ywe
dziedzictwo narodowe, z którego jako Polacy jesteÊmy dumni. A tymczasem...
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

otrzymacie zdj´cia. Po Waszej stronie le˝y
przygotowanie stroju, fryzury i makija˝u do
Waszej stylizacji, ale czy˝ nie to jest najbardziej ekscytujàcà cz´Êcià konkursu? :-)
Uwaga! Do wzi´cia udzia∏u w konkursie
niezb´dne jest zapoznanie si´ z pe∏nym re-

Wiele dorodnych, dostojnych, leciwych ju˝ d´bów nigdy nie zostanie pomnikami przyrody
(choç mog∏yby!), bo nie pozwolili im na to Polacy, uwa˝ajàcy si´ wszak za patriotów. Z bólem
serca obserwuj´, jak z krajobrazu Starej Mi∏osnej
znikajà przepi´kne d´by. Przy ul. Konwaliowej
(niezwykle dorodny, o metrowej Êrednicy), przy
Azaliowej (Êci´ty wieczorem, przy sztucznym
Êwietle, jakby w∏aÊciciele wstydzili si´ tego, co
robià), u wylotu Fio∏ków, na obrze˝u lasu, ju˝
w okresie l´gowym! I najsmutniejszy, najÊwie˝szy przyk∏ad, z pierwszej dekady czerwca: przy
ul. Kameliowej, nad Kana∏kiem Wawerskim.
W tym wypadku Stra˝ Miejska powstrzyma∏a
wyràb jednego z dwóch najdorodniejszych d´bów nad kana∏kiem, ale niestety ju˝ wtedy gdy
zosta∏y brutalnie oder˝ni´te pot´˝ne konary i pozosta∏ ˝a∏osny pieƒ, wo∏ajàcy o pomst´ do nieba.
Stoi teraz ten smutny Pomnik Zag∏ady D´bów
Polskich jak ˝ywy wyrzut sumienia (ale ˝eby
mieç wyrzuty, trzeba mieç sumienie), jak ostrze˝enie – paradoksalnie – naprzeciwko domu,
z którego zwisa sm´tnie brudna, wyp∏owia∏a flaga na dowód, ˝e mieszkajà tam patrioci. [...] I tu
refleksja: patriotyzm to m.in. poszanowanie
symboli narodowych (brudna, sp∏owia∏a flaga to
szarganie Êwi´toÊci!) oraz szacunek dla dziedzictwa narodowego, a stare, zdrowe, dorodne
drzewa to nie tylko w∏asnoÊç prywatna, to tak˝e
dziedzictwo wspólne. (Zresztà w∏aÊciciele dzia-

gulaminem konkursu, dost´pnym
tutaj: www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/110/n/10936 i pisemne wyra˝enie zgody na jego postanowienia
(zg∏oszenia bez takiego pisma nie zostanà przyj´te). W regulaminie znajdziecie te˝ szczegó∏owe wytyczne,
pomocne w przygotowaniu swojego
zg∏oszenia i przygotowaniu si´ do sesji. Zg∏oszenia przyjmujemy pod adresem mailowym: redakcja.wawer@
wiadomoscisasiedzkie.pl lub pocztà
na adres: ul. Zwyci´zców 20 lok. 2,
03-938 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs
portretowy”, do 20 sierpnia 2017 r. (decyduje data wp∏yni´cia do redakcji).
Redakcja (www.wiadomoscisasiedzkie.pl)
Kurek Foto (www.kurekfoto.pl)

∏ek, na których ros∏y, nabyli grunt razem z nimi,
bynajmniej ich nie zasadzili).
Szanujemy tradycj´ narodowà w ró˝nych
aspektach i przejawach. Dobrà, szlachetnà staropolskà tradycjà by∏o poszanowanie drzew,
zw∏aszcza królewskich d´bów, ale nie tylko. JeÊli
zerwiemy z tà pi´knà tradycjà, co zostawimy
przysz∏ym pokoleniom, jakie pomniki? Jan Kochanowski opiewa∏ lip´. Do tej pory m∏odzie˝
analizuje t´ fraszk´, ale czy to wystarczy, ˝eby
wykszta∏ciç ÊwiadomoÊç ekologicznà? Staro˝ytni
mówili: Verba docent, exempla trahunt – S∏owa
uczà, przyk∏ady pociàgajà, Dawajmy m∏odym
dobre przyk∏ady, powo∏ujmy si´ na prawdziwe
autorytety, takie jak papie˝ Franciszek obdarzony wielkà wra˝liwoÊcià ekologicznà. Pokazujmy
im, jak nie nale˝y post´powaç.
Dlatego zamierzam oprowadzaç m∏odzie˝
szlakiem Rzezi D´bów w Starej Mi∏osnej i okolicy. Mam nadziej´, ˝e w ten sposób wzbudz´
w nich refleksj´ i sumienie ekologiczne.
A przy okazji: polecam wszystkim niezwykle
màdrà i pouczajàcà ksià˝k´ leÊnika z prawdziwego zdarzenia (a nie bezdusznego urz´dnika!),
znawcy i mi∏oÊnika przyrody Petera Wohllebena
Sekretne ˝ycie drzew. Mo˝e z∏o wynika z niewiedzy? Mo˝e gdyby „pogromcy” d´bów wiedzieli
wi´cej o Êwiecie przyrody, nie dosz∏oby do tak
tragicznej rzezi drzew?
Monika Laskowska

Nowe Êwiat∏a na Trakcie Brzeskim
Zarzàd Dróg Miejskich pod koniec czerwca
og∏osi∏ przetarg na wybudowanie sygnalizacji Êwietlnej na Trakcie Brzeskim, na skrzy˝owaniu z ul. Jeêdzieckà.
Nowe Êwiat∏a zastàpià istniejàcà w tym miejscu sygnalizacj´ ostrzegawczà (˝ó∏te, pulsujàce
lampy). Zostanà zamontowane nowoczesne sygnalizatory LED, maszty i s∏upy sygnalizacyjne,
nowe okablowanie i sterowanie. Sygnalizacja
b´dzie dzia∏aç w pe∏nej akomodacji. Zostanie te˝

wyposa˝ona w automatycznà detekcj´ pieszych
i rowerzystów (kamery) oraz sygnalizacj´ akustycznà.
Dokumenty w przetargu mo˝na sk∏adaç do
17 lipca. Wykonawca wybrany w przetargu b´dzie mia∏ 50 dni na realizacj´ zadania. Nowe
Êwiat∏a powstanà wi´c jeszcze w tym roku.
èród∏o: Zarzàd Dróg Miejskich,
https://zdm.waw.pl/
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P∏ywamy razem od 15 lat!
Za nami 15 lat rodzinnych zawodów p∏ywackich! Z okazji Dnia Dziecka Klub Sportowy
Sportteam we wspó∏pracy z Aquaparkiem
Wesolandia zorganizowa∏ XV Zawody P∏ywackie „Letnie Mistrzostwa”.
To ju˝ 31. impreza – starty grudniowe (zimowe) oraz czerwcowe (wakacyjne) sta∏y si´ pi´knà tradycjà. Bardzo nam mi∏o, ˝e jesteÊcie z nami, ˝e mo˝emy podziwiaç post´py p∏ywackie tak
wielu dzieci i ˝e tak wiele rodzinnych zespo∏ów
decyduje si´ na wspólne starty!
Nasze zawody majà charakter amatorski, zale˝y nam, by dzieci i rodzice nie trenujàcy na co
dzieƒ p∏ywania zawodniczo mieli mo˝liwoÊç
„spróbowania si´” i komfortowego startu. Od samego poczàtku zach´camy, by startujàcy za cel
nie stawiali sobie miejsca, a osiàgni´cie nowego
w∏asnego ˝yciowego rekordu. Uzyskany w wa-

setce. To prawdziwa próba si∏ i doskona∏y sprawdzian zdobytej wiedzy i umiej´tnoÊci z kursów WOPR.
Na wielkie brawa zas∏ugujà
wszystkie rodzinne sztafety –
z imprezy na imprez´ przybywa
nam rodziców startujàcych ze
swoimi pociechami. Tu nie ma
mowy o przegranych – wszystkie
teamy odbierajà puchar i dyplom
uznania, wyró˝niamy miejsca, ale
liczy si´ wspólne dzia∏anie mamy
lub taty z dzieckiem! To dla nas
powód do dumy. Bardzo Wam
dzi´kujemy i raz jeszcze gratulujemy!
Gratulacje i podzi´kowania dla wszystkich
startujàcych. Pad∏o wiele ˝yciowych rekordów,
dla wielu osób zawody by∏y motywacjà do treningu i pop∏ywania :).
Jest nam bardzo mi∏o, ˝e nowe pakiety startowe – okolicznoÊciowe medale oraz pamiàtkowe
dyplomy i T-shirty startowe „keep calm and

swim fast” spotka∏y si´ z Waszym uznaniem.
Zapraszamy do fotorelacji na naszej stronie
www.sportteam.pl oraz na klubowy fanpage na
Facebooku: Sportteam Zdrowy Styl. ˚yczymy
udanych wakacji, a we wrzeÊniu wracamy do
treningów! :) Kolejne zawody ju˝ w grudniu ;).
UKS Sportteam

Fina∏ Warszawskiej Olimpiady
M∏odzie˝y w ∏ucznictwie
runkach zawodów czas, przy towarzyszàcych
emocjach, o sekund´, dwie, a mo˝e i wi´cej lepszy, szybszy :) – to najlepsza motywacja do dalszych treningów i çwiczeƒ, a o pozytywnych w∏aÊciwoÊciach p∏ywania przypominaç nie musimy.
Jak co roku startom indywidualnym towarzyszy∏y równie˝ rodzinne sztafety, kombinacja ratownicza oraz uroczyste Êlubowanie WOPR. Przy
ka˝dej imprezie promujemy program „Razem dla
bezpieczeƒstwa” – teraz przy zawodach letnich
zach´caliÊmy do stosowania kamizelek asekuracyjnych przy uprawianiu wodnej turystyki.
Bliskie nam idee WOPR-owskie udaje si´ zaszczepiaç kolejnym pokoleniom, a m∏odzi (12 lat
i starsi) coraz ch´tniej startujà w tzw. ratowniczej

Na torach Stowarzyszenia ¸uczniczego Marymont 5 czerwca 2017 r. odby∏y si´ zawody Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y w ∏ucznictwie. Imprez´ zorganizowa∏ Klub Sportowy Drukarz. Zawody rozgrywane by∏y w dwóch kategoriach
wiekowych: dziecko i m∏odzik. W kategorii dziecko – dziewczynki wystartowa∏a rekordowa liczba
zawodniczek. Pada∏y bardzo wysokie wyniki.
Z UKS WESO¸EK najlepiej zaprezentowa∏a si´ Kalina Jackiewicz, zajmujàc w klasyfikacji generalnej
6 miejsce. Gratulujemy pobicia rekordów ˝yciowych i ˝yczymy dalszych sukcesów sportowych.
Zawodników mogliÊmy przygotowaç do zawodów dzi´ki wsparciu finansowemu z Miasta
Sto∏ecznego Warszawy – Dzielnicy Weso∏a.
UKS Weso∏ek

Mazovia Cup 2017 w Weso∏ej
Stowarzyszenie Team 360 Stopni ju˝ dziÊ serdecznie zaprasza do udzia∏u we wrzeÊniowych
mistrzostwach Polski w rowerowej jeêdzie na
orientacj´! W dniach 16–17 wrzeÊnia pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏a i Prezesa Polskiego Zwiàzku Orientacji Sportowej odb´dà si´:
Mistrzostwa Polski (dystans klasyczny i Êredni),
Puchar Najm∏odszych, czyli odpowiednik MP dla
dzieci (dystans klasyczny, Êredni i sprint), oraz
Indywidualny i Dru˝ynowy Puchar Polski.
Jak zapowiadajà organizatorzy, impreza ta to
najwi´ksze zawody tej rangi w Polsce w tym sezonie. Tereny wokó∏ Weso∏ej i Wawra dajà mo˝-
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Fot. Piotr Siliniewicz

liwoÊç zbudowania tras doÊç szybkich, ale wymagajàcych nawigacyjnie, co z pewnoÊcià przyciàgnie na te zawody krajowà czo∏ówk´ rowerowej orientacji, a tak˝e goÊci z zagranicy.
Ale b´dzie te˝ coÊ dla poczàtkujàcych! Obok
rywalizacji na trasach mistrzowskich mo˝na wystartowaç równie˝ na trasie Open, gdzie Êcigaç
si´ b´dà mogli amatorzy i osoby po raz pierwszy
chcàce spróbowaç swoich si∏ w tym sporcie.
Baza zawodów znajdowaç si´ b´dzie w SP 172
przy ul. Krótkiej 1, zapisy odbywajà si´ przez internet do 14 wrzeÊnia br.
Szczegó∏owe informacje i formularz zg∏oszeniowy znajdziecie pod adresem: http://www.mazovia
_2017.team360.pl/node/8929.
Redakcja
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Rowerowa jazda na orientacj´ w trybie wakacyjnym
– sprawdê si´ w terenie poza zawodami
Rozgrywki Pucharu Warszawy i Mazowsza
oraz Grand Prix Dzielnicy Wawer Miasta Sto∏ecznego Warszawy w Rowerowej Jeêdzie na
Orientacj´ w∏aÊnie przekroczy∏y pó∏metek. Po
raz pierwszy zosta∏y rozegrane dwie rundy jedna po drugiej i okaza∏o si´ to strza∏em w dziesiàtk´, bowiem wystartowa∏o ponad stu mi∏oÊników sp´dzania wolnego czasu na ∏onie przyrody z mapà na rowerze. Prawie 40%
uczestników zmagaƒ to rodziny wraz ze swoimi
pociechami oraz dzieci w wieku od 4 do 14 lat.
Ta grupa rywalizuje na trasach o kolorze zielonym i jest to jedyna trasa, gdzie nie zanotowano ˝adnych dyskwalifikacji – to znaczy wszyscy
potwierdzili swoje punkty kontrolne. W terenie
podczas ka˝dej rundy ustawiamy oko∏o
40 bia∏o-pomaraƒczowych lampionów,
które majà oznaczenie kodowe – ka˝dy
inne – oraz perforator, s∏u˝àcy do potwierdzenia obecnoÊci na danym punkcie. Oznaczenie kodowe jest podane na
mapie przy ka˝dym punkcie i nale˝y
sprawdziç, czy dotar∏o si´ w∏aÊnie do
swojego punktu kontrolnego. Dodatkowym plusem by∏a bardzo ∏adna pogoda
podczas obu rund oraz a˝ trzy nowe
mapy terenu, na których do tej pory nie
by∏y jeszcze rozgrywane zawody. Naj-

Wszystkim osobom,
które jeszcze nie startowa∏y, a chcia∏yby spróbowaç
i zobaczyç, na czym to polega, proponuj´ pobranie
dowolnej mapy z trasà ze
strony www.orienteering.
waw.pl. W zak∏adce Pucharu sà bowiem publikowane wszystkie mapy
z poszczególnych rund
(trasa zielona, niebieska,
czerwona i czarna), mo˝na
wtedy dobraç sobie teren
blisko swojego zamieszka-

nia i spróbowaç pokonaç tras´ – niestety nie ma
w terenie lampioników, bowiem zawsze je zbieramy po imprezie i zostawiamy po sobie nienaganny porzàdek. Jest to jednak znakomity trening, który pozwoli nam zapoznaç si´ z orientacjà w terenie. Na poczàtek bez wzgl´du na

umiej´tnoÊci polecam przejazd z mapà
zielonà, a póêniej dopiero podnosimy
sobie poprzeczk´.
Teraz mamy okres letniej kaniku∏y
i zwiàzanà z tym przerw´ w rozgrywkach, ale od razu w pierwszy weekend
wrzeÊnia ruszamy z VIII i IX rundà
w okolicach Chotomowa, Regutu
i Otwocka – serdecznie zapraszamy nowe osoby, naprawd´ nie jest to takie
trudne, ale satysfakcja, jakà mamy po
pokonaniu trasy, nie mo˝e si´ równaç
z niczym innym – powoduje jà w 75%
fakt odnalezienia w terenie wszystkich punktów
kontrolnych i mo˝emy si´ po cz´Êci poczuç jak
Krzysztof Kolumb odkrywajàcy Ameryk´.
Jan Cegie∏ka
Fot. Piotr Janowski

REKL AMA

bardziej uczestnikom spodoba∏ si´ teren w okolicach Michalina – du˝o Êcie˝ek, do tego cz´Êç
trasy przebiega∏a przez teren zabudowany,
a etap sk∏ada∏ si´ z dwóch startów, które nast´powa∏y jeden po drugim. By∏a to kolejna nowoÊç, która bardzo spodoba∏a si´ wszystkim
uczestnikom. Jako pierwszà tras´ pokonywano
dystans sprinterski na mapie o skali 1:7500, po
jej zakoƒczeniu uczestnicy otrzymywali drugà
map´ ju˝ w skali 1:10 000 z dystansem Êrednim i rozszerzonym terenem rywalizacji. W sumie czas pokonania obu dystansów to oko∏o 86
minut i to na ka˝dym kolorze trasy. Zawodnicy
pokonujàcy tras´ zielonà mogli zrobiç sobie
przerw´ pomi´dzy poszczególnymi odcinkami
i wi´kszoÊç z tego korzysta∏a, i s∏usznie. Na pó∏metku mamy ju˝ sklasyfikowanych 181 uczestników, naprawd´ sporo, i liczymy nadal na nowe osoby, które podejmà r´kawic´ i spróbujà
swoich si∏ w rywalizacji z mapà w terenie.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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QLTURKA

Król Artur. Legenda miecza
– fantasy po gangstersku
Na poczàtku musz´ si´
do czegoÊ przyznaç. Jestem wielkim fanem Guya
Ritchiego. Po prostu uwielbiam jego filmy. Widzia∏em wszystkie z wyjàtkiem
Rejsu w nieznane. Ale kto,
b´dàc na miejscu filmowca, nie nakr´ci∏by wàtpliwej jakoÊci romkoma dla Madonny (g∏ówna rola; by∏a wówczas ˝onà re˝ysera), niech pierwszy
rzuci kamieniem. Porachunki, pierwsza pe∏nometra˝ówka brytyjskiego twórcy, otworzy∏y drog´ do kariery gwiazdom takim jak Jason Statham
czy Vinnie Jones. Dzi´ki debiutowi Ritchiego,
a tak˝e Big Lebowskiemu braci Coen, ‘98 zapisa∏
si´ jako wyÊmienity rok dla komedii kryminalnych. Z filmografii re˝ysera warto te˝ wyró˝niç
fenomenalny Przekr´t i dostarczajàce nietuzinkowej rozrywki dwie cz´Êci Sherlocka Holmesa
z Robertem Downey Juniorem w tytu∏owej roli.
Mam wra˝enie, ˝e ostatnie filmy Ritchiego
majà powa˝ne problemy z marketingiem. Tak
by∏o na pewno w przypadku Kryptonim
U.N.C.L.E., który rozczarowa∏ finansowo (zarobi∏
na Êwiecie 109 milionów dolarów, a bud˝et produkcji wyniós∏ 75 milionów dolarów).
Na Króla Artura. Legend´ miecza trafi∏em
przypadkiem, przeglàdajàc w Internecie repertuar kina. Tytu∏ zasugerowa∏ mi, ˝e to animacja (tu
chyba odezwa∏a si´ nostalgia za pierwszym mo-

WARTO ZOBACZYå:

Jazz na Starówce
Od 1 lipca do 26 sierpnia 2017 o godz. 19.00
na Rynku Starego
Miasta w Warszawie
odbywa si´ 23 Mi´dzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na
Starówce. To jedyny
tego typu plenerowy
festiwal jazzowy w Polsce adresowany do
szerokiej publicznoÊci, o bezp∏atnej for-

im spotkaniem z celtyckà legendà na ekranie,
czyli obejrzanym wielokrotnie w dzieciƒstwie na
VHS Magicznym mieczem – Legendà Camelotu)
lub aspirujàcy do hitu kicz w stylu Wielkiego Muru z zesz∏ego roku. Tego dnia nie by∏o jednak
wielkiego wyboru seansów w póênych godzinach. Postanowi∏em sprawdziç, co kryje si´ pod
niefortunnà nazwà i Êmia∏o twierdz´, ˝e tej decyzji zdecydowanie nie ˝a∏uj´.
Guy Ritchie kreuje mitycznych bohaterów po
swojemu. I tak Mordred jest z∏ym przywódcà magów, który prowadzi swoje wojska na zamek króla Uthera (ojca Artura gra Eric Bana – Hektor
z Troi Petersena). Pierwsza sekwencja epickiej bitwy wydaje si´ spektakularna, ale nie zachwyca.
Za to chwil´ póêniej re˝yser serwuje nam próbk´
swojej specjalnoÊci w dynamicznie zmontowanym fragmencie o dzieciƒstwie Artura. Ch∏opiec
wychowuje si´ w zamtuzie, a na ulicach zbiera
pierwsze lekcje ˝ycia. Od najm∏odszych lat wdaje
si´ w bójki, trenuje, pomna˝a poczàtkowo
skromny majàtek. W nast´pnej scenie Artur budzi
si´ z sennego koszmaru ju˝ jako doros∏y m´˝czyzna. Fizyczne przygotowanie Charliego Hunnama
do roli nie by∏o ∏atwe. Mia∏ byç w stanie wyprowadzaç po tysiàc ciosów dziennie. Anglik znany
na przyk∏ad z Synów Anarchii na planie radzi sobie nie tylko aparycjà, ale równie˝ grà aktorskà.
Cwaniak i jednoczeÊnie twardziel, na którego
kreuje postaç prawowitego w∏adcy Camelotu,
jest przekonujàcy. Pochwaliç mo˝na te˝ Neila Mamule. Jest jednym z najpopularniejszych
i najwi´kszych – pod wzgl´dem iloÊci publicznoÊci – festiwalem jazzowym w Polsce. Nale˝y do najd∏u˝szych festiwali jazzowych w Polsce i najd∏u˝szych w Europie, trwa 2 miesiàce wakacyjne, w ka˝dà
sobot´ lipca i sierpnia.

skella, dobrze wypadajàcego w roli towarzysza
Artura – Back Lacka. Dostarcza widzom orzeêwiajàcego komediowego wytchnienia.
Fabu∏´ re˝yser zawiàzuje w typowy dla siebie
sposób. Pozornie nieistotny wybryk bohatera
wp´dza go w powa˝ne k∏opoty. Przedstawienie
tego zdarzenia w formie nie do koƒca chronologicznie opowiedzianej historii to jeden z lepszych fragmentów w filmie. Niesforni klienci
okazujà si´ byç pod ochronà wujka Artura – panujàcego (nie) mi∏oÊciwie Vortigerna. Jude Law
zagra∏ solidnie, jednak nie wspià∏ si´ na wy˝yny
swoich mo˝liwoÊci. Dla przyk∏adu mo˝na przywo∏aç chocia˝by niedawny serial M∏ody Papie˝,
gdzie w jego grze widaç du˝o wi´cej finezji
i subtelnoÊci. Konsekwencjà konfliktu z protegowanymi króla jest ucieczka, pojmanie i wkrótce
póêniej, a jak˝e, kolejna ucieczka. Przy tej okazji
poznajemy nowà postaç, charakternà czarodziejk´ o niezwykle egzotycznej urodzie (Êliczna
Astrid Berg¯s-Frisbey szybko daje si´ polubiç
dzi´ki swoim wymierzonym w punkt ripostom).
Nie chc´ zdradzaç zbyt wielu rozwiàzaƒ fabularnych, by nie zniech´ciç kogoÊ do zobaczenia
dzie∏a. Sam nie znosz´ spoilerów. W póêniejszej
cz´Êci filmu dostajemy po trosze wszystkiego.
Jest spisek, magia, humor, choreograficznie
Êwietne sekwencje walki, tragedia, rozwój bohaterów i zakoƒczenie sugerujàce, ˝e zobaczymy
dalsze losy króla Artura. Kto s∏ysza∏ co nieco o legendarnym w∏adcy, mo˝e domyÊliç si´, jaki mebel zagoÊci na ekranie. Najnowszy film Guya Ritchiego nie jest na pewno jego najlepszym. Stanowi jednak przyjemnà, Êwie˝à odmian´ od
klimatu, do którego przyzwyczai∏ nas mistrz
gangsterskiego kina, a tak˝e wyró˝nia si´ spoÊród cz´sto niestety mocno sztampowych produkcji fantasy. Polecam!
Marcin Zajàc
Afro-Caribbean Mixtape
●

29 lipca, godz. 19.00 – James Carter
Quartet „The Flying Particles”

●

5 sierpnia, godz. 19.00 – Marek Napiórkowski Sextet

●

12 sierpnia, godz. 19.00 – TurBikon
Grzegorz Turnau / Robert Kubiszyn /
Czarek Konrad

PROGRAM:
●

1 lipca, godz. 20.00 – Francesco Cafiso
Quartet

●

19 sierpnia, godz. 19.00 – Christian Bakanic's Trio Infernal

●

8 lipca, godz. 19.00 – John Pizzarelli &
Jobim

●

●

15 lipca, godz. 19.00 – Oregon

26 sierpnia, godz. 19.00 – Josemi Carmona & Javier Colina, goÊcinnie José
Ruiz Bandolero

●

22 lipca, godz. 19.00 – Nicholas Payton

Maria Surawska

REKL AMA

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

PROTEZY • NAPRAWA
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PENSJONAT
SENIORA
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

✓ ca∏odobowa opieka

piel´gniarska
✓ pobyt opiekuƒczo-leczniczy
✓ opieka po udarze mózgu

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

Relacja z warsztatów fotografii
W dniu 10 czerwca w OÊrodku Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna” odby∏y si´ warsztaty
fotografii przyrodniczo-krajobrazowej dla
m∏odzie˝y i doros∏ych, które poprowadzi∏a
Pani Taida Tarabu∏a. Warsztaty rozpocz´∏y

Kàcik bibliofila
Portret m∏odej
wenecjanki
Jerzy Pilch

si´ od cz´Êci teoretycznej, podczas której
omówiono ABC pracy z aparatem fotograficznym. Nast´pnie uczestnicy wybrali si´
w plener na „Macierówk´” do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego,
gdzie w praktyce zg∏´biali tajniki
fotografii. Ostatnim etapem warsztatów by∏o omówienie wykonanych
zdj´ç przez prowadzàcà warsztaty.
Warsztaty zorganizowa∏ i sfinansowa∏ OÊrodek Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy. Pomys∏odawcà i wspó∏organizatorem by∏a
p. Iwona Bal prowadzàca profil
„Weso∏a historia”.
OK Weso∏a
èród∏o zdj´ç:
strona „Weso∏a historia”
REKL AMA

Kolejna powieÊç
Jerzego Pilcha i kolejna przewrotna
i poruszajàca historia. Pozwol´ sobie
zacytowaç Tadeusza Nyczka, który
bardzo trafnie skreÊli∏ par´ zdaƒ na
temat tej pozycji: „Portret m∏odej wenecjanki jest bodaj najdoskonalszym
pomieszaniem tego, co Pilch od lat
uprawia, prozy beletrystycznej, dziennika, eseju, felietonu. Jest jednoczeÊnie kpiarski i smutny, przera˝ony
i euforyczny, zachwycony i gorzki,
czu∏y i zrozpaczony”. Fabu∏a powieÊci
to historia mi∏oÊci dwojga kochanków, niedosz∏ego historyka sztuki
i studentki psychologii Praliny Pralinowicz. Historia opowiedziana w typowym dla Pilcha stylu.
Polecam!

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Pilch J. – Portret m∏odej
wenecjanki
2. Silva D. – Czarna wdowa
3. Gable M. – Do zobaczenia
w Pary˝u
4. Mróz R. – Enklawa
5. Burton J. – Muza
6. Karimi K. – Historia Leili

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Ramos M. – Jestem najsilniejszy
2. Murail E. – Kot widmo
3. Nela ma∏a reporterka – Nela
i skarby Karaibów

Literatura popularnonaukowa:
1. Sabela B. – Afronauci: z Zambii
na Ksi´˝yc
2. Argov S. – Dlaczego m´˝czyêni
poÊlubiajà zo∏zy
3. Wohlleben P. – Duchowe ˝ycie
zwierzàt
Iza Zych

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wakacje w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a
Zapraszamy
na wakacyjne
wydarzenia!
W lipcu i sierpniu zapraszamy wszystkich mi∏oÊników kina z Weso∏ej na bezp∏atne seanse filmowe w plenerze. W repertuarze filmy, które trzeba zobaczyç. Szeroki
przekrój tematyczny sprawia, ˝e z pewnoÊcià
ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie!
Cykl seansów rozpocznie si´ ju˝ 7 lipca
o godz. 21.30 filmem pt. „Âmietanka towarzyska”. Kolejne filmy w ka˝dy lipcowy i sierpniowy
piàtek. Harmonogram wyÊwietlania seansów
przedstawia si´ nast´pujàco:
■ 7 lipca, godz. 21.30 – „Âmietanka towarzyska” – Wra˝liwy romantyk z Bronxu, marzàc
o karierze, przyje˝d˝a do Los Angeles, gdzie

■

■

■

■

zaczyna prac´ u swojego wujka – agenta topowych gwiazd Hollywood.
14 lipca, godz. 21.30 – „Sicario” – M∏oda
agentka FBI bierze udzia∏ w operacji zlikwidowania bossa meksykaƒskiego kartelu narkotykowego. Podczas misji jej moralnoÊç zostaje
wystawiona na prób´.
21 lipca, godz. 21.30 – „Moje córki krowy” –
W obliczu choroby jednego z rodziców siostry
postanawiajà polepszyç relacje mi´dzy sobà.
28 lipca, godz. 21.30 – „Kamienie na szaniec”
– Trzech warszawskich maturzystów, Alek, ZoÊka i Rudy, planuje rozpoczàç doros∏e ˝ycie. Ich
plany burzy wybuch II wojny Êwiatowej.
4 sierpnia, godz. 21.00 – „Facet (nie)potrzebny od zaraz” – M∏oda singielka postanawia odszukaç swoich by∏ych partnerów i ponownie si´ z nimi spotkaç.

11 sierpnia, godz. 21.00 – „Zanim zasn´” –
Cierpiàca na amnezj´ kobieta budzi si´ ka˝dego ranka, nie wiedzàc, kim jest, i próbuje odbudowaç wspomnienia przy pomocy dziennika, który przechowuje.
■ 18 sierpnia, godz. 21.00 – „Idol” – Stary list
napisany przez Johna Lennona i Yoko Ono inspiruje zgorzknia∏ego muzyka do zmiany stylu
˝ycia oraz polepszenia stosunków z biologicznym synem.
■ 25 sierpnia, godz. 21.00 – „Piknik z niedêwiedziami” – Autor ksià˝ek podró˝niczych Bill
Bryson postanawia wyruszyç na w´drówk´
przez Appalachy, zabierajàc ze sobà jednego
z przyjació∏.
Wszystkie filmy b´dà wyÊwietlane na terenie
przy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej (ul.
1 Praskiego Pu∏ku 31). Organizatorzy zastrzegajà
sobie prawo do odwo∏ania seansu w przypadku
z∏ych warunków atmosferycznych.
PrzygotowaliÊmy równie˝ specjalny program
zaj´ç adresowanych do dzieci w wieku 6–12 lat
w ramach „Lata w mieÊcie”. W OÊrodku Kultury
przy ul. Starzyƒskiego w dniach 11, 13, 18, 20,
25 i 27 lipca w godz. 10.00–12.00 odb´dà si´
warsztaty wokalne, rytmiczno-taneczne oraz spotkanie z podró˝nikiem. Z okazji 150. rocznicy urodzin Marii Sk∏odowskiej-Curie przygotowaliÊmy
tak˝e ciekawe warsztaty naukowe. Liczba miejsc
ograniczona, obowiàzujà zapisy pod nr. tel. 22
773 55 99. Natomiast w dniach 1, 3, 8, 10, 17
i 22 sierpnia zapraszamy do OÊrodka Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna” przy ul. Jana Paw∏a II 25,
gdzie równie˝ w godz. 10.00–12.00 b´dà odbywa∏y si´ warsztaty taneczne, warsztaty breakdance, naukowe oraz spotkanie z podró˝nikiem.
Opisy zaj´ç wraz z kartà zg∏oszenia dost´pne sà
na stronie internetowej OÊrodka Kultury.
W dniu 12 sierpnia w godz. 10.00–14.00
w OÊrodku Kultury odb´dzie si´ projekt edukacyjno-kulturowy „Kulturalna Wis∏a”. Podczas tego wydarzenia uczestnicy razem z Warszawskà
Syrenkà b´dà poznawali legendy oraz rozwiàzywali zagadki. Spotkanie rozpocznie si´ grà miejskà. Na zakoƒczenie przewidziany jest spektakl
teatralny z warsztatami. Projekt realizowany jest
przez Fundacj´ Kulturalne Dzieci Waw PL.
■

Zwieƒczenie sezonu 2016/17
11 czerwca odby∏ si´ „Czas Twórczych Dokonaƒ”, czyli podsumowanie sezonu artystycznego 2016/2017 w OÊrodku Kultury Weso∏a oraz
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Filii „Pogodna”. Po roku intensywnych zaj´ç
najm∏odsi i ci nieco starsi mogli zaprezentowaç
swoje osiàgni´cia. Tego dnia scena przy OÊrodku Kultury o˝y∏a za sprawà wspania∏ych wyst´pów wokalnych, instrumentalnych oraz tanecznych. Wszyscy uczestnicy mieli równie˝ okazj´
obejrzeç powsta∏e w trakcie ca∏ego roku prace
uczestników sekcji plastycznych oraz sekcji ceramiki. Odby∏y si´ tak˝e eksperymenty naukowe „Kolory t´czy”, a wydarzenie zakoƒczy∏o si´
pokazem magii i iluzji w wykonaniu Konrada
Modzelewskiego.

Przygotowania do kolejnego sezonu

www.domkulturywesola.net

JednoczeÊnie OÊrodek Kultury informuje, ˝e
trwajà prace nad nowà ofertà zaj´ç na sezon
2017/2018. Znajdà si´ w niej propozycje zaj´ç
dla dzieci, m∏odzie˝y, doros∏ych, seniorów, a tak˝e dla ca∏ych rodzin. Oferta dost´pna b´dzie na
stronie internetowej OÊrodka Kultury od 15 sierpnia. Zach´camy do zapisów w wersji online.

oraz na fanpage’u w portalu Facebook:

Szczegó∏ów oraz plakatów informujàcych
o wydarzeniach organizowanych przez OÊrodek szukajcie na stronie:

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.

Sukcesy dziewcz´cego chóru Il Canto Magnificat
Pierwsze pó∏rocze 2017 roku
dla dziewcz´cego chóru Il
Canto Magnificat by∏o niezwykle pracowite. M∏ode chórzystki, pod dyrekcjà Marty
Zamojskiej-Makowskiej, swoimi wyst´pami uÊwietni∏y
wiele wa˝nych uroczystoÊci.
W marcu chór wzià∏ udzia∏
w Charytatywnym T´czowym Koncercie Wielkanocnym pod Honorowym Patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej. GoÊciem honorowym tego pi´knego wydarzenia by∏
Metropolita Warszawski Ksiàdz Kardyna∏ Kazimierz Nycz. Dziewcz´ta zaprezentowa∏y muzyk´ powa˝nà, wykonujàc Stabat Mater G. B. Per-

golesiego przy akompaniamencie na fortepianie Lucyny Affeltowicz. Gwiazdà wieczoru by∏a
Dyrektor Chóru, Pani Marta Zamojska-Makowska
– Êpiewaczka i dyrygent.

Chór swoimi niezwyk∏ymi wyst´pami bardzo cz´sto uÊwietnia wydarzenia w naszej dzielnicy. W kwietniu wystàpi∏ podczas uroczystoÊci
upami´tniajàcej 600 lat Starej Mi∏osny, a w maju, z okazji Dnia Matki,
w koÊciele pw. Êw. Jana Paw∏a II zaÊpiewa∏ dla wszystkich mam.
Nasze dziewcz´ta nie tylko dajà
koncerty, ale równie˝ bardzo aktywnie çwiczà. W pierwszym tygodniu
wakacji chórzystki wyje˝d˝ajà na
warsztaty wokalne.
Pragniemy serdecznie podzi´kowaç
Pani Marcie Zamojskiej-Makowskiej
oraz Pani Lucynie Affeltowicz za ogromne zaanga˝owanie i serce, jakie wk∏adajà w ka˝dy wyst´p
naszych dzieci.
Rodzice Marysi Janeczek

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 19.07.2017 i 23.08.2017

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
Odjazdowy Bibliotekarz 2017
Rembertów – Weso∏a – Daków – Weso∏a
„Odjazdowy Bibliotekarz” ju˝ za nami. Rajd
odby∏ si´ w sobot´ – 3 czerwca. Pogoda dopisa∏a, a uczestnicy oczywiÊcie nie zawiedli. Zanim
jednak dosz∏o do rajdu, najpierw trzeba by∏o zaplanowaç dzieƒ i tras´. A w tym roku nie by∏o to
∏atwe. Upada∏y wszelkie koncepcje przejazdu,
a i dat´ trudno by∏o ustaliç. Jednak wreszcie
wszystko dosz∏o do skutku. Nadesz∏a sobota, organizatorzy i uczestnicy zaraz po przebudzeniu
z niepokojem spojrzeli w okno. Niespodzianki
nie by∏o. Pogoda po raz kolejny nas nie zaskoczy∏a. S∏oƒce Êwieci∏o z ca∏ych si∏.
Pierwsza grupa „odjazdowych uczestników”
spotka∏a si´ o 9.30 przed Bibliotekà w Rembertowie. Tam ju˝ czeka∏y na nas wszelkie s∏u˝by
wspomagajàce przejazd. Kolumna ruszy∏a i – jak
to bywa przy sprawnej organizacji i dobrej kondycji kolarzy – szybko dotar∏a do Biblioteki
w Weso∏ej. Tu czeka∏a kolejna grupa uczestników gotowa do peda∏owania... Po krótkim odpoczynku ruch na ulicy przed OSP w Weso∏ej zosta∏ zatrzymany i ca∏a zwarta grupa ruszy∏a
w stron´ Starej Mi∏osny eskortowana przez policj´. Przejazd przez Trakt Brzeski przy wstrzymanym specjalnie dla nas ruchu dostarczy∏ wielu
osobom niesamowitych emocji.
Kolejny krótki postój mia∏ miejsce przy Barku na
Dakowie. Odpoczynek by∏ potrzebny, gdy˝ czeka∏a nas naprawd´ ci´˝ka droga przez tereny leÊne.
Piach i upa∏ nikogo nie zniech´ci∏y. Nikt nie zrezygnowa∏ mimo wywrotek i kolizji. Czeka∏a za to
wszystkich nagroda. MogliÊmy si´ przekonaç, ile
pi´knych miejsc mamy niedaleko nas. Jednym

Kiedy ju˝ wszyscy byli gotowi i kie∏baski pi´knie
rumieni∏y si´ na grillu, dostaliÊmy sygna∏ „JADÑ!”.
Plac szybko zape∏ni∏ si´ rowerami i ich w∏aÊcicielami. Wszyscy byli doÊç zm´czeni i nieco zakurzeni, ale z uÊmiechami na twarzy.
Teraz najwi´kszà atrakcjà by∏ grill. Kie∏baski po
raz kolejny okaza∏y si´ hitem. Dzi´ki sponsorom
nie zabrak∏o równie˝ ciasteczek na
deser. Po zaspokojeniu g∏odu i chwili oddechu organizatorzy zarzàdzili
zbiórk´ do grupowego, pamiàtkowego zdj´cia. Potem jeszcze losowanie trzech nagród, które ufundowa∏
kolejny sponsor, i powoli piknik dobiega∏ koƒca. Jeszcze tylko trzeba
by∏o zostawiç po sobie porzàdek
i wszyscy mogli wróciç szcz´Êliwi do
domów. Dzi´kujemy wszystkim Odjazdowym Uczestnikom imprezy!
Jednak aby dosz∏o do imprezy,
potrzeba by∏o zaanga˝owania wielu osób, które postaramy si´ wymieniç, a sà to: pracownicy bibliotek w Rembertowie, Weso∏ej i Sulejówku, Dominik Muraszko,
który opracowa∏ tras´ przejazdu i wraz ze Stowarzyszeniem Rembertów BezpoÊrednio czuwa∏
na trasie nad kolarzami, Stowarzyszenie Nasza
Weso∏a oprócz uczestnictwa w rajdzie pomaga∏o w obs∏udze pikniku, opiek´ technicznà nad
rowerami sprawowa∏ Remigiusz Malinowski,
a opiek´ medycznà – Fundacja Moto-Medic Motocyklowe Ratownictwo Medyczne Warszawa,
informacje o imprezie zamieszcza∏y „WIADOMOÂCI SÑSIEDZKIE” i „LOKALNA”, miniprzewodnik
po trasie rajdu opracowa∏ Adam Cieçwierz, a fotografowa∏ nas Grzegorz Czuchraniuk, jak zwykle miejsce na piknik udost´pni∏a niezawodna
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej. Dzi´kuje-

my sponsorom, bez których nie by∏oby tak pysznie: PAWO Piekarnia-Cukiernia, Leki nie z apteki, Pociàg do kawy, Oskroba, Oliver (sklep warzywny), TOPAZ.
Dzi´kujemy równie˝ Pani Monice Dra˝an i grupie wolontariuszek z Gimnazjum
120, które przygotowa∏y zaj´cia plastyczne dla dzieci.
Specjalne podzi´kowania nale˝à si´
Policji i s∏u˝bom z ZTM za trosk´ o nasze
bezpieczeƒstwo na trasie przejazdu. Dzi´kujemy wszystkim, których tu nie wymieniliÊmy, a którzy brali udzia∏ w przygotowaniach. Do zobaczenia za rok!

Dzieƒ Sàsiada
Stowarzyszenie Nasza Weso∏a i Biblioteka Publiczna po raz kolejny zorganizowa∏y Dzieƒ Sàsiada na placu zabaw w Zielonej.
Pod bibliotecznym namiotem mo˝na by∏o zrobiç sobie pióropusz lub indiaƒskà bi˝uteri´ z makaronowych koralików. Dla lubiàcych czytaç by∏y
do przygarni´cia ksià˝ki
o ró˝norodnej tematyce.
Zabawy sportowe, gry
zr´cznoÊciowe, malowanie twarzy i pokaz walki
rycerskiej w wykonaniu
prawdziwych Krzy˝aków
wype∏nia∏y s∏oneczne popo∏udnie. Wszyscy cz´stowali si´ sàsiedzkà kie∏basà i ciastami podarowanymi przez cukiernie.
Bardzo dzi´kujemy za
wspólnà zabaw´.

Komunikat
Przypominamy, ˝e w lipcu i sierpniu dy˝ury sobotnie w Bibliotece G∏ównej b´dà zawieszone.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e godziny
otwarcia Filii nr 3 w Woli Grzybowskiej w lipcu i sierpniu ulegajà zmianie. Filia nr 3 b´dzie
czynna w nast´pujàcych godzinach:
■ poniedzia∏ek 11–18
■ wtorek 10–16
■ Êroda nieczynne
■ czwartek 11–18
■ piàtek 10–16.
Za utrudnienia przepraszamy.
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

z nich jest przez niewielu odkryty staw przy siedzibie Biura Dyrekcji Lasów Miejskich. To naprawd´
urokliwe miejsce. Zach´camy do odwiedzenia go.
No ale trzeba by∏o si´ zbieraç i wracaç do Weso∏ej, bo na terenie OSP czeka∏ na wszystkich piknik
rodzinny. Trzeba koniecznie nadmieniç, ˝e w czasie kiedy rowerzyÊci oddawali si´ kontemplowaniu przyrody, inna ekipa z∏o˝ona z bibliotekarzy
z Weso∏ej, Rembertowa i Sulejówka przygotowywa∏a pocz´stunek dla kolarzy. Panie z Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku szykowa∏y atrakcje
dla dzieci i nie tylko. Mi´dzy innymi by∏y to warsztaty rodzinne „Portret ducha”. Niespodzianki dla
dzieci mia∏a równie˝ Biblioteka w Rembertowie.
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Okiem coacha

Z¸AM ZASADY,
czyli jak budowaç
zdrowà niezale˝noÊç
Zauwa˝y∏am, ˝e cz´stym problemem przy
podejmowaniu decyzji
jest obawa przed ocenà. Gdy chcemy postàpiç
tak, jak nam dyktuje serce, wkrada si´ obawa
o to, co inni o tym pomyÊlà, jak zareagujà, co zrobià? Czasem nasze otoczenie nie kryje dezaprobaty i ingeruje w nasze sprawy, choç nie ma do
tego najmniejszego prawa.
Ostatnio rozmawia∏am z osobà, której doros∏e
dzieci „nie pozwalajà” na zwiàzek z m∏odszym
partnerem. Niewiele m∏odszym, gdy˝ ró˝nica
wieku wynosi 5 lat, lecz prawd´ mówiàc, nie to
ma najwi´ksze znaczenie. Chodzi o coÊ innego.
Jak mo˝na doros∏ej osobie zabraniaç uk∏adania
sobie ˝ycia wed∏ug jej w∏asnych upodobaƒ? Nie
rozumiem tego.
Ona, Beata, ma 56 lat, a on, Micha∏, 51. Oboje sà osobami samotnymi, poznali si´ kilka miesi´cy temu i doszli do wniosku, ˝e chcà sp´dziç
razem reszt´ ˝ycia. I tu zaczà∏ si´ problem. Doros∏e córki Beaty obie za∏o˝y∏y ju˝ rodziny, a teraz...
zawar∏y mi´dzy sobà pakt. Nie podoba im si´, ˝e
Micha∏ jest m∏odszy, ˝e Beata zamiast pomagaç
córkom, ma swoje ˝ycie i stara si´ byç na nowo
atrakcyjnà kobietà. Odmówi∏y obecnoÊci na Êlubie, gro˝à zerwaniem kontaktów.
Beata czuje si´ sko∏owana i piszàc do mnie –
pyta „Czy ja robi´ coÊ z∏ego? A mo˝e córki majà
racj´ i powinnam si´ wycofaç?”.
Wspar∏am Beat´, umacniajàc w niej przekonanie, ˝e to jej decyzja, jej ˝ycie i ˝e ma prawo do
szcz´Êcia.
Przyk∏ad Beaty nie jest jedyny. Podobnie bywa
na przyk∏ad z zamiarem zakoƒczenia relacji,
w której my nie czujemy si´ dobrze, ale inni uwa˝ajà, ˝e szukamy dziury w ca∏ym, z wyborem zawodu, ˝yciowymi decyzjami ró˝nego typu.
Zastanawia mnie, jak krucha bywa nasza niezale˝noÊç i jak ma∏o trzeba, aby inni ludzie wtràcili si´, niszczàc nasze plany.
Udaje im si´ to jedynie wtedy, kiedy my czujemy
si´ zale˝ni od ich ocen. Oto sposób myÊlenia, który
jest domenà osób majàcych do tego sk∏onnoÊç.

10 fa∏szywych przekonaƒ, które niszczà
naszà niezale˝noÊç
- Jestem samotny/samotna w bezwzgl´dnym
Êwiecie, wi´c musz´ respektowaç narzucane
mi zasady nawet kosztem w∏asnego szcz´Êcia.
- Je˝eli chc´ mieç poczucie bezpieczeƒstwa
i pragn´ odnosiç sukcesy, musz´ poddawaç
si´ osàdom.
- Sukces przychodzi wtedy, gdy rywalizujemy
z innymi i wygrywamy.
- Aby nie przegraç, musz´ kontrolowaç wszystkich i wszystko wokó∏ siebie.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

- Moje postrzeganie rzeczywistoÊci musi byç zawsze prawid∏owe, a post´powanie s∏uszne.
Aby mieç dobre samopoczucie, musz´ byç ciàgle doskona∏y/doskona∏a.
- Przysz∏oÊç jest niepewna, wi´c powinna
wzbudzaç moje obawy.
- Nie mo˝na uciec od poczucia winy, bo b∏´dy
muszà byç osàdzane i karane.
- Konkretne osoby i sytuacje sà odpowiedzialne
za moje uczucia.
- Bez kogoÊ lub czegoÊ nie mog´ byç szcz´Êliwy/szcz´Êliwa.
- Moje poczucie w∏asnej wartoÊci zale˝y od tego, czy inni mnie akceptujà.

Z∏am zasady!
JeÊli chcesz budowaç swojà niezale˝noÊç, z∏am
te zasady i zastàp je nast´pujàcymi przekonaniami:
1. Mam prawo do bycia sobà
Ka˝dy ma prawo do posiadania takiego ˝ycia,
które sprawia mu radoÊç i pozwala si´ realizowaç. Pami´tajmy, ˝e to prawo obowiàzuje
w obie strony – równie˝ wtedy, gdy nie podzielamy punktu widzenia innej osoby lub ona naszego. A mo˝e przede wszystkim wtedy?
2. Prawo do w∏asnego JA
Mamy prawo ufaç swoim odczuciom, posiadaç
w∏asny systemem wartoÊci, czuç i myÊleç po swojemu, a tak˝e dà˝yç do pewnoÊci, ˝e nasze post´powanie jest zgodne z wewn´trznà prawdà. Nikt nie
ma prawa osàdzaç nas i narzucaç nam swojej woli.
3. Sukces jest tym, co daje mi poczucie satysfakcji
Sukces w ˝yciu nie jest wygranà ani efektem
pokonania przeciwnika. Jest twoim osobistym
spe∏nieniem, poczuciem, ˝e to, co robisz, ma
sens, ˝e twoje wybory przynios∏y ci wewn´trzne
zadowolenie.

5. Doskona∏oÊç nie istnieje
Zdobywanie wiedzy na w∏asny temat, na temat ca∏ego naszego istnienia to nasz przywilej.
Nie ma granic poznania, wi´c nikt nie powinien
ich sztucznie wytwarzaç i stwarzaç fa∏szywych
wzorców. Ani wzgl´dy filozoficzne, ani religijne
tego nie usprawiedliwiajà. Celem ˝ycia jest odnajdywanie ∏adu, harmonii, poczucia szcz´Êcia
i spe∏nienia, a tak˝e rozwój. Ka˝dy ma prawo dà˝yç do tych wartoÊci na swój sposób, tak jak je
rozumie. Proces rozwoju nigdy si´ nie koƒczy.
6. Przysz∏oÊç to szansa
L´k przed tym, co przyjdzie, sprawia, ˝e trzymasz si´ kurczowo bezpiecznych wzorców i zatracasz si´ w iluzji kontroli. OtwartoÊç na nowe
sytuacje uwalnia ci´.
7. B∏´dy w istocie sà okazjami do rozwoju
Dajàc sobie prawo do pope∏niania b∏´dów, zyskujesz, prócz niezale˝noÊci, prawdziwà okazj´ do
poszerzania swojej ÊwiadomoÊci. Nie istnieje pora˝ka, tylko informacja. Ka˝dy z nas ma prawo do wewn´trznej przemiany, której celem jest doskonalenie
si´. Mamy prawo dystansowaç si´ od tego, kim byliÊmy kiedyÊ, i tworzyç nowà jakoÊç swojego ˝ycia.
8. To ja jestem odpowiedzialny/odpowiedzialna
za wszystko, co dzieje si´ w moim ˝yciu.
To nie inni ludzie i sytuacje odpowiadajà za to,
co czujesz. To tylko i wy∏àcznie twoja sprawa.
Bioràc odpowiedzialnoÊç za w∏asne uczucia, nie
pozwalasz innym, aby tobà manipulowali.
9. Za∏o˝enie, ˝e ktoÊ lub coÊ da mi szcz´Êcie, to
iluzja
Poczucie szcz´Êcia nie zale˝y ani od czyjejÊ
obecnoÊci, ani od sytuacji. JeÊli uwa˝amy, ˝e czegoÊ potrzebujemy, ˝e coÊ jest warunkiem niezb´dnym, byÊmy mogli je czuç, tworzymy relacj´
uzale˝nienia. Obawa przed utratà stanowi wtedy zaprzeczenie uczucia szcz´Êcia. Szcz´Êcie to
stan ducha, który przyciàga do nas to, czego
pragniemy, bez ryzyka utraty wolnoÊci.
10. Akceptacja i oczekiwania ze strony otoczenia
nie mogà nas ograniczaç
W zwiàzku ze zmianami, które w nas zachodzà, mamy prawo podejmowaç nowe plany,
zmieniaç dotychczasowe relacje, wchodziç w nowe i konstruowaç swoje ˝ycie na nowym poziomie rozumienia. JeÊli ktoÊ tego nie akceptuje,
jest to jego wyzwanie, a nie twoje.

4. Nie potrzebuj´ kontrolowaç innych i poddawaç si´ ich kontroli
Mam nadziej´, ˝e tych kilka zasad b´dzie staKontrolowanie innych dla w∏asnych korzyÊci
nowiç dla was inspiracj´.
to rodzaj nadu˝ycia i manipulacji. Jest nià wszelZapraszam do dyskusji ☺.
kiego rodzaju utrudnianie rozwoju, wywieranie
Joanna Godecka
presji, budzenie chaosu w czyimÊ ˝yciu. JeÊli zrezygnujesz z tego i skuREKL AMA
pisz si´ na w∏asnym
szcz´Êciu, uwolnisz
si´ od presji. Przestaniesz tak˝e poddawaç
Majdan, gm. Wiàzowna tel. 507 221 820
si´ cudzym oczekiwaPROTEZA CAŁKOWITA – 450 zł
niom wynikajàcym
z ch´ci kontroli. PoPROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
czujesz si´ niezale˝● DU˚E DOÂWIADCZENIE ● CI¢˚KIE PRZYPADKI
ny/niezale˝na.

PRACOWNIA PROTETYCZNA
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K àcik seniora
Zakoƒczenie roku akademickiego
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Weso∏ej
10 czerwca 2017 roku
w Zespole Szkó∏ nr 94
w Weso∏ej odby∏o si´
uroczyste zakoƒczenie
roku
akademickiego
UTW Weso∏a. GoÊciem
honorowym by∏ senator
Marek Borowski. Wiceburmistrz
Weso∏ej
Krzysztof Kacprzak listem od burmistrza
Edwarda K∏osa wyró˝ni∏ prezes UTW El˝biet´ Dani∏owicz za wieloletnià prac´ na
rzecz tej organizacji. Podzi´kowania i kwiaty otrzyma∏y Ewa Fiedorowicz za zaanga˝owanie w pe∏nieniu funkcji wiceprezes do
spraw programowych oraz Jolanta Chmurzyƒska za pomoc w organizowaniu wystaw
malarskich i wyk∏adów.
Zarzàd UTW podzi´kowa∏ za wolontaryjne prowadzenie zaj´ç nast´pujàcym osobom: Iwonie Passini – „Moje cuda Êwiata”,
Ewie Sulikowskiej – cykl „Filharmonia na
weso∏o”, Danucie Mirosz – wycieczki po
Warszawie, Janinie Jagielskiej i Teresie Jedynak – prowadzenie kroniki, Gra˝ynie

Weber – inspiracje teatralne, Józefowi
Jagielskiemu – niezastàpiony fotoreporter,
Krystynie Hardeckiej – swojà pasjà do literatury zara˝a s∏uchaczy UTW.
Po d z i ´ k o w a n o
kole˝ankom z chóru UTW pod dyrekcjà Aleksandry
Endzelm-Obertyn.
Wyró˝nienia za
aktywne uczestniczenie w wyk∏adach
otrzymali: Aneta
Lange, Zofia Lewandowska, Janina
Haberko, Gra˝yna
Majewska, El˝bieta
Kubacka, Kazimiera D´bowska.
Podzi´kowano starostom grup na zaj´ciach fakultatywnych za wspó∏prac´ z Zarzàdem UTW. To lista wyró˝nionych starostów: Zofia Malesza, Alina Ka∏asza,
Agnieszka Kamiƒska, Danuta Mirosz, Leszek ¸ukszta, Danuta Kornaszewska, Han-

na Dàbrowska, Zofia Lewek-Korkozowicz, Hanna Korzeniewska, Wies∏awa JaÊkiewicz,
Danuta Marsza∏ek, Krystyna
Molska, Zofia Czy˝kowska, Maria Dobosz, Bogus∏awa Pudelska.
W cz´Êci artystycznej mi´liÊmy
okazj´ obejrzeç koncert pt. „Lata
dwudzieste, lata trzydzieste” w wykonaniu
zespo∏u „Praskie ma∏mazyje” prowadzonego
przez Dorot´ Czajkowskà, która otrzyma∏a

tytu∏ Cz∏owieka Roku 2016 w naszej dzielnicy w obszarze opieki i pomocy spo∏ecznej.
S∏odki podwieczorek zakoƒczy∏ ca∏y rok
dobrej, kreatywnej i aktywnej pracy. Do zobaczenia w paêdzierniku.
Gra˝yna Weber

REKL AMA

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

Warszawa-Weso∏a
ul. JEèDZIECKA 21F, lok. 13
ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14

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

692 905 352
16

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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ju˝ znacie z poprzedniego artyku∏u:
o wspólnej realizacji filmu z Zespo∏em Szkól nr 94, przyznanych Êrodkach z FIO na jego realizacj´, honorowych patronatach Burmistrza Weso∏ej i Mazowieckiego Kuratorium
OÊwiaty, przeprowadzonych w Weso∏ej castingach, zdj´ciach w plenerze, szkole i studio, wykorzystaniu
technik filmowych rodem z wielkich
hollywoodzkich produkcji (green
screeny, animacje, specjalistyczne
oÊwietlenie i udêwi´kowienie). To
wszystko, moi drodzy, wydarzy∏o si´
tu, w Weso∏ej, niewielkiej dzielnicy
Warszawy, którà staç na realizacj´
wielkich pomys∏ów, ju˝ nie tylko lokalnych, ale i ogólnopolskich. W∏aÊnie tak – ogólnopolskich – czego
dowodem niech b´dzie ostatnio
otrzymane przez nas pismo z Ministerstwa Cyfryzacji, które równie˝
obj´∏o nasz projekt swym honorowym patronatem.
Czas wakacji b´dzie dla nas pracowity. Monta˝, udêwi´kowienie, tworzenie muzyki do filmu, podk∏adanie
g∏osów, mastering i efekty specjalne
w postprodukcji to bardzo czasoch∏onne procesy, ale ich koƒcowym
efektem b´dzie doskona∏y, mamy nadziej´, film. Âledêcie zatem prosz´
nasz profil na Facebooku i lokalnà
pras´, bo ju˝ niebawem pojawi si´ wi´cej informacji i zwiastun filmu.

CyberKapturek – jak to si´ zacz´∏o?
Jeszcze przed wakacjami postanowiliÊmy podzieliç si´ z wami informacjami o bardzo istotnym projekcie, jaki toczy si´ w Weso∏ej
– chodzi oczywiÊcie o krótkometra˝owy film „CyberKapturek”. To projekt, który w swym za∏o˝eniu mia∏
aktywizowaç lokalnà spo∏ecznoÊç.
I szczerze przyznamy, ˝e si´ uda∏o!
Osiàgn´liÊmy w∏aÊnie kolejny kamieƒ milowy, jakim jest zakoƒczenie zdj´ç do filmu – weszliÊmy tym
samym w etap postprodukcji.
Dla wszystkich nas, pracowników Fundacji CyberEtyka i osób zaanga˝owanych w zbiorowy wysi∏ek produkcji, by∏a to niesamowita
przygoda. A zacz´∏o si´...
...bardzo niewinnie – jak zwykle,
od pomys∏u, jednego SMS-a, jakim
podzieliliÊmy si´ z grupà zaprzyjaênionych osób. W naszym zamyÊle
mia∏o to byç przedstawienie teatralne dla dzieci. Za∏o˝enia by∏y
bardzo proste: j´zyk musi byç zrozumia∏y dla dzieciaków, przedstawienie musi nieÊç wartoÊç edukacyjnà, a historia powinna byç mocno uwspó∏czeÊniona – pe∏na
przyk∏adów z ˝ycia (tego cybernetycznego) wzi´tych. Od kilku chaotycznych zdaƒ
opisujàcych, jak mia∏aby wyglàdaç ta parafraza
baÊni o Czerwonym Kapturku, przeszliÊmy do
etapu tworzenia scenariusza, który finalnie zosta∏ napisany przez naszego koleg´ Macieja ZapaÊnika. Majàc scenariusz, zwróciliÊmy si´ z naszym pomys∏em do nauczycieli z Zespo∏u Szkó∏ nr
94, z proÊbà o opini´ na temat wartoÊci edukacyjnej takiego przedsi´wzi´cia dla realizowanej
przez Szko∏´ podstawy programowej. Odpo-

wiedê by∏a pozytywna i w zesz∏ym roku przedstawienie zosta∏o odegrane przez jednà z klas
podstawowych SP 172 w Weso∏ej. OtrzymaliÊmy
patronat honorowy Burmistrza Dzielnicy Weso∏a.
Widzàc spore zainteresowanie wÊród dzieci oraz
to, w jak ∏atwy i przyjemny sposób przyswoi∏y
one wiedz´ przekazanà przez Fundacj´ dzi´ki
przedstawieniu, postanowiliÊmy dzia∏aç dalej.
Pad∏ kolejny pomys∏ – nakr´cenia filmu na podstawie sztuki o „CyberKapturku”. Reszt´ historii

Spotkania mi´dzypokoleniowe:
wycieczka do Muzeum Warszawy
Dnia 8 czerwca 2017 roku
wraz z seniorami pojechaliÊmy
na zorganizowanà przez Polski
Komitet Pomocy Spo∏ecznej Weso∏a wycieczk´ do Muzeum
Warszawy, które znajduje si´ na
Rynku Starego Miasta 28–42.
Zanim weszliÊmy do Êrodka,
nauczyciele pozwolili nam si´
rozejÊç i pozwiedzaç Warszaw´.
Kiedy wróciliÊmy na ustalone
miejsce, przewodnik zaprosi∏
nas do muzeum.
Na poczàtku zaprowadzono
nas do ma∏ej sali kinowej, gdzie
obejrzeliÊmy film, który opowiada∏ o przedwojennej historii
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Warszawy, okupacji oraz czasach wspó∏czesnych. Nast´pnie
pan przewodnik pokaza∏ nam
symbol stolicy – oryginalnà Syren´ Warszawskà. Poinformowa∏ nas, ˝e muzeum podzielone jest na gabinety.
Pierwszym, który odwiedziliÊmy, by∏ Gabinet Syren Warszawskich. Znajdowa∏y si´
w nim przeró˝ne formy syreny
warszawskiej, np. figurki, obrazki, flagi itp. W pokoju obok
znajdowa∏ si´ Gabinet Pomników Warszawskich, który zawiera∏ figurki osób zwiàzanych
z Warszawà. Nast´pny by∏ Ga-

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

binet Suwenirów, gdzie zobaczyliÊmy mnóstwo
ró˝nych drobiazgów typu: dzbanki, popielniczki,
fili˝anki i wiele innych przedmiotów.
W Gabinecie Pocztówek mo˝na by∏o zobaczyç
pocztówki z bardzo wieloma wzorami oraz ró˝ne
albumy. Kolejnymi gabinetami by∏y: Gabinet Portretów oraz Gabinet Widoków. W pierwszym
znajdowa∏y si´ w wi´kszoÊci portrety osób zwiàzanych z Warszawà, za to w drugim widoki
zwiàzane ze stolicà.
Przedostatni by∏ Gabinet Sreber oraz Platerów.
By∏o w nim du˝o srebrnych, jak i posrebrzanych
przedmiotów. Na koniec pan przewodnik zabra∏
nas na najni˝sze pi´tro, gdzie zobaczyliÊmy wiele wykopalisk zwiàzanych z przeró˝nymi dziedzinami ˝ycia.
Pe∏ni wra˝eƒ opuÊciliÊmy Muzeum i wróciliÊmy do autokaru.
Wydaje mi si´, ˝e ka˝dy mieszkaniec oraz mi∏oÊnik Warszawy powinien to muzeum zobaczyç.
Miko∏aj Dyderski IIa
Gimnazjum nr 120
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PTTK
zaprasza
Ju˝ od wrzeÊnia zapraszamy Paƒstwa na nasze
kolejne wyprawy:

■ 9 wrzeÊnia – sp∏yw kajakowy

rzekà Orzyc
Serdecznie zapraszamy na kolejny w tym roku
sp∏yw kajakowy. Tym razem niedaleko od Warszawy sp∏yniemy ma∏o ucz´szczanà przez kajakarzy, ale pi´knà rzekà Orzyc. Jest to prawy dop∏yw Narwi, o d∏ugoÊci ponad 140 km. Wyp∏ywa
z bagien na obszarze Wzniesieƒ M∏awskich, a do
Narwi wpada we wsi Kalinowo.
Nasza przygoda z rzekà rozpocznie si´ w miejscowoÊci Smrock-Dwór, zakoƒczy na rzece Narwi, którà przep∏yniemy 2 km. Na ca∏ym odcinku
rzeka meandruje, ma bardzo urozmaicone brzegi, skarpy nawet do 1,5 m. W okresie wakacyjnym rzeka ma przejrzystà wod´ – przejrzystoÊç
do ok. 2 metrów g∏´bokoÊci. Widaç wiele gatunków ryb. Po drodze sp∏ywu mijamy dwa mosty. Pierwszy w Szelkowie, tu˝ za koÊcio∏em i starym m∏ynem wodnym (pozosta∏ tylko budynek).
Na tej wysokoÊci rzeka jest ca∏kowicie zaciemniona konarami drzew – p∏yniemy tunelem.
Na zakoƒczenie sp∏ywu czeka na nas tradycyjnie
ciep∏y posi∏ek, pyszne ciasto i goràca herbata oraz

ognisko – przypominamy o zabraniu kie∏basek.
Wyjazd: autokarem 9 wrzeÊnia 2017, godzina
8.00, zbiórka na parkingu przy Gimnazjum 119
przy ul. Pogodnej w Starej Mi∏oÊnie.
Powrót: 9 wrzeÊnia 2017, godzina 19.00 w to
samo miejsce.
Wpisowe: doroÊli – 95 z∏, dzieci do lat 15 – 80 z∏.
Wp∏aty: Przedp∏ata w wysokoÊci 40 z∏ w terminie 2 tygodni od zg∏oszenia, dop∏ata do 1 wrzeÊnia 2017 na konto naszego ko∏a.
Liczba miejsc: 59.
Zg∏oszenia: do 1 wrzeÊnia 2017 r. za poÊrednictwem naszej strony internetowej.
Kierownik wyjazdu: Ania Ksi´˝opolska, tel. 602
344 309.

■ Jesieƒ w Beskidzie Wyspowym
„Lato zamkni´te kluczem ptaków
Zostawia tylko swe wspomnienia
Jesieƒ odwa˝nie stawia kroki
Zaczyna mg∏ami dyszeç ziemia”
S∏owami pi´knej piosenki Jerzego Filara „Jesieƒ
w górach” chcieliÊmy zaprosiç Paƒstwa na naszà
kolejnà górskà w´drówk´. Tym razem ruszamy
w Beskid Wyspowy. To mocno niedoceniane pasmo
górskie, le˝àce na pó∏noc od Gorców i nieco schowane w cieniu ich s∏awy. Niestety ca∏kiem nies∏usznie. Bo Beskid Wyspowy jest równie malowniczy.
Czeka nas wi´c w´drówka wÊród malowniczych la-

sów i przez wysokie grzbiety, skàd roztaczajà si´
pi´kne widoki na Tatry i po∏ow´ Beskidów...
Beskid Wyspowy to pasmo górskie le˝àce w Beskidach Zachodnich. Jego charakterystycznà cechà
jest doÊç cz´ste wyst´powanie „morza mgie∏”, kiedy to w∏aÊnie odosobnione szczyty gór wyrastajà
z mg∏y zalegajàcej w dolinach jak wyspy na morzu. Wi´cej informacji oraz szczegó∏owy opis tras
znajdà Paƒstwo na naszej stronie internetowej.
Wyjazd: 28 wrzeÊnia (czwartek), godzina 16.00,
parking przy ul. Klimatycznej pod Gimnazjum 119.
Powrót: 1 paêdziernika oko∏o 23.00
Wpisowe: doroÊli 390 z∏, m∏odzie˝ do 15 roku ˝ycia 350 z∏ p∏atne do 20 wrzeÊnia br., zaliczka w wysokoÊci 100 z∏ w terminie 14 dni od zg∏oszenia.
Noclegi, Êniadania i obiadokolacje: Pensjonat
„Szczebel” w Mszanie Dolnej, www.szczebel.com.
Liczba miejsc: 50.
Zg∏oszenia: za poÊrednictwem naszej strony internetowej, najpóêniej do dnia 20 wrzeÊnia br.
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski, tel.
601 31 48 22.
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u. Zg∏oszenia
na wycieczki przyjmujemy za poÊrednictwem naszej strony internetowej www.pttkwesola.pl.
Na stronie znajdà te˝ Paƒstwo wi´cej szczegó∏ów dotyczàcych wycieczek.
W imieniu Zarzàdu Ko∏a
Marcin J´drzejewski

Spotkanie z prof. Adamem Strzemboszem. Referendum szkolne
12 czerwca br. zorganizowaliÊmy w Wawrze
spotkanie z prof. Adamem Strzemboszem. Wzi´∏o w nim udzia∏ wiele osób zwiàzanych z KOD
i z partiami politycznymi dzia∏ajàcymi na terenie
naszej Grupy Lokalnej, ale przede wszystkim
mieszkaƒcy Wawra, Rembertowa, Weso∏ej,
Otwocka i pow. otwockiego, a tak˝e innych cz´Êci Warszawy. Zaproponowany przez naszego
goÊcia tytu∏ jego wystàpienia jest wielce znamienny: „Zagro˝enia dla obywateli wynikajàce
ze zmian w sàdownictwie”.
Pan Profesor ze swadà i znawstwem tematyki
przedstawi∏ skutki proponowanej przez ministerstwo sprawiedliwoÊci „reformy” sàdownictwa.
Szczególnie nast´pstwa, które wywo∏ajà zmiany
w Krajowej Radzie Sàdownictwa. Nasz goÊç wskazywa∏, ˝e doprowadzà one do sytuacji, w której to
nie samorzàdy s´dziowskie, ale politycy b´dà decydowali o tym, kto mo˝e byç s´dzià i prezesem
sàdu. W konsekwencji to politycy b´dà mogli decydowaç o wyrokach, jakie b´dà zapadaç w najwa˝niejszych dla w∏adzy sprawach. Jednak mo˝e
to tak˝e dotyczyç sytuacji, gdy stronami procesu
sà: zwyk∏y obywatel i przedstawiciel w∏adzy albo jego krewny lub akolita rzàdzàcych.
Wed∏ug Adama Strzembosza to powrót do
PRL. OdejÊcie od ustawy z grudnia 1990 roku,
wzorowanej na najbardziej demokratycznym
modelu sàdownictwa obowiàzujàcym do dziÊ
w Portugalii. Plany ministra sprawiedliwoÊci to
kolejna zmiana ustroju demokratycznego paƒ-
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stwa prawa. Zmiana naruszajàca naszà Konstytucj´. Kolejna „dobra zmiana”.
Nasz GoÊç dostrzega tak˝e problemy sàdownictwa. Wynikajà one mi´dzy innymi z iloÊci spraw,
których wp∏ywa do sàdów rocznie 15–16 mln.
Wià˝e si´ to tak˝e z ogromnym stresem, który towarzyszy codziennej pracy s´dziów. T´ sytuacj´
nale˝y zmieniaç poprzez reform´ sytemu, w tym
powo∏anie s´dziów pokoju i zwi´kszenie roli arbitra˝u i mediacji. Upolitycznienie wymiaru sprawiedliwoÊci nic nie poprawi. Wr´cz przeciwnie.
Pan Profesor nadal liczy na opami´tanie, refleksj´ parlamentu i na rol´ prezydenta, który
powinien przecie˝ byç stra˝nikiem Konstytucji.
Przypomnia∏, ˝e delikt konstytucyjny mo˝e skutkowaç wobec g∏ównych osób w paƒstwie skierowaniem spraw do Trybuna∏u Stanu.
Z sali pad∏o bardzo wiele pytaƒ i komentarzy.
Nie sposób przedstawiç tutaj ca∏oÊç tego spotkania. Wszystkich zainteresowanych, a przecie˝
wszyscy jesteÊmy obywatelami i b´dziemy mogli spotkaç si´ z sytuacjà politycznego ustalenia
wyroku w naszej sprawie, zach´camy do obejrzenia filmu, który przygotowaliÊmy. Mo˝na go
obejrzeç na You Tube, korzystajàc z poni˝szego
linku: https://www.youtube.com/watch?v=W4
NT3Vokc5Q&feature=youtu. be
Nadal aktualnà pozostawa∏a w czerwcu sprawa
referendum szkolnego. Pomimo zapewnieƒ w∏adzy, która mia∏a s∏uchaç przecie˝ g∏osu swoich
obywateli w referendach, sejmowa dyskusja nie

zmierza w satysfakcjonujàcà stron´. Pomimo zebrania ponad 900 tys. podpisów referendum si´
nie odb´dzie. Nie dlatego, ˝e jest na nie za póêno,
ale dlatego, ˝e w∏adza obawia si´ o jego wynik.
Tak spe∏nia si´ obietnice wyborcze. Spo∏eczeƒstwo
po raz kolejny zosta∏o ok∏amane. Jak podajà niektóre êród∏a, ok∏amani zostali tak˝e nauczyciele,
gdy˝ owa „reforma” spowoduje zwolnienie minimum 10 tys. nauczycieli i ograniczenie wielkoÊci
etatów dla kolejnych 20 tys. Czy takie warunki
ustalono w „debatach” z Polakami? 21 czerwca br.
w pikiecie protestacyjnej zorganizowanej pod Sejmem przez rodziców i ZNP nie zabrak∏o cz∏onków
i sympatyków Grupy Lokalnej KOD Wawer.
Nasza grupa uczestniczy∏a tak˝e w innych,
licznych protestach i wydarzeniach zwiàzanych
z „funkcjonowaniem” demokracji w Polsce. Jako
obywatele mamy do tego prawo i jest to nasz
obowiàzek.
Komitet Obrony Demokracji dzia∏ajàcy na terenie Wawra, Rembertowa i Weso∏ej zamierza
dzia∏aç, tak˝e w tym obszarze naszej obywatelskiej troski. JeÊli podzielacie jà Paƒstwo, zapraszamy do kontaktów i wspó∏pracy z nami.
Ka˝dy g∏os i ka˝da pomoc jest bardzo wa˝na
i cenna. Mo˝na do nas pisaç na adres e-mail:
kontakt.grupa.wawer@gmail.com.
Tadeusz Korablin
wiceprzewodniczàcy zarzàdu
Grupy Lokalnej KOD Wawer
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Bu∏hak w Barcelonie
Uczniowie z La Mirandy, jednej z najbardziej
presti˝owych prywatnych szkó∏ z Barcelony,
przez tydzieƒ byli goÊçmi gimnazjalistów i licealistów z Bu∏haka. WczeÊniej nasi uczniowie sp´dzili niezapomniany tydzieƒ w stolicy Katalonii.
Druga ju˝ wymiana mi´dzy obiema szko∏ami zakoƒczy∏a si´ sukcesem, a ∏zy na lotnisku, które
towarzyszy∏y po˝egnaniu, Êwiadczà, ˝e m∏odzie˝
naprawd´ si´ zaprzyjaêni∏a.
Wymiana mi´dzy Bu∏hakiem a La Mirandà to
przygoda dla obu stron. Kataloƒczycy, którzy
w Hiszpanii nazywani sà los polacos, tak naprawd´ niewiele wiedzieli o Polsce i byli pod
ogromnym wra˝eniem naszego kraju. Uczniowie
Bu∏haka co prawda interesujà si´ Hiszpanià, ale
dzi´ki wymianie mogli popatrzeç na nià z bliska,
a mieszkajàc u barceloƒczyków, poznaç ich zwyczaje, kultur´, kuchni´ o wiele lepiej ni˝ podczas
wyjazdów turystycznych. M∏odzie˝ z Bu∏haka
mog∏a podziwiaç dzie∏a Antonio Gaudiego,
w kwietniu za˝ywaç morskich kàpieli i rozkoszo-

waç si´ przepysznymi tapas w niezliczonych barceloƒskich barach.
Hiszpanie sp´dzili u nas
niemal tydzieƒ. Zwiedzali
Warszaw´, Kraków i Auschwitz. Ale najwi´ksze
wra˝enie zrobi∏a na nich
wycieczka do Kopalni Soli
w Wieliczce, a tak˝e Centrum Nauki Kopernik. Jednak zabytki i muzea to nie
wszystko. Najwa˝niejsze
jest odkrywanie innych
Grupa uczniów Bu∏haka i La Mirandy na lotnisku
kultur, próbowanie kuchzrealizowaç w przysz∏ym roku. Ch´tnych na wyni, budowanie przyjaêni, które nierzadko potrajazd do stolicy Katalonii na pewno nie zabrakfià przetrwaç wiele lat. M∏odzie˝ obu szkó∏ podnie. Barcelono, nadchodzimy.
czas tych dwóch tygodni z˝y∏a si´ bardzo ze sobà. Po˝egnanie na lotnisku trwa∏o ponad
Izabela Wolaƒska-Zas´pa
godzin´, tak trudno by∏o si´ rozstaç. Ju˝ cieszyGimnazjum i Liceum Bu∏haka
my si´ na kolejnà wymian´, którà zamierzamy
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

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

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Piknik Rodzinny w Przedszkolu 260
W dniu 6.06.2017 r. w Przedszkolu nr
260 odby∏ si´ Piknik Rodzinny. Wzi´li
w nim udzia∏ wszyscy podopieczni wraz
z rodzicami oraz ca∏y personel przedszkola. Pokazy artystyczne wszystkich
grup wiekowych inaugurowa∏y otwarcie pikniku. Atrakcje, z jakich mo˝na by∏o skorzystaç, to: nauka zumby, wspólne zabawy integracyjne, pocz´stunek
dla goÊci, konkurs na najsmaczniejsze
ciasto, dmuchane zamki, stoiska arche-

ologiczne, malowanie buziek, balonowe zwierzàtka, gigantyczne baƒki mydlane, malowanie
obrazu na folii, loteria z nagrodami, mini pi∏ka
no˝na, przeja˝d˝ka koniem pod nadzorem instruktora. MieliÊmy tak˝e mo˝liwoÊç obejrzenia
sanitarki – autentycznej wojskowej karetki. Ca∏à
zabaw´ umila∏o nam towarzystwo Myszki Mickey i Myszki Minnie. To by∏ niezapomniany czas,
który na pewno b´dzie mi∏ym wspomnieniem
dla wszystkich uczestników. Wszystkim, którzy
przyczynili si´ do zrealizowania pikniku, serdecznie dzi´kujemy. Do zobaczenia za rok!!!
Sandra Go∏dyn

XXIII Warsztaty Teatralne w Bu∏haku
Czym jest teatr?
W tradycji europejskiej przez kilka stuleci
obowiàzywa∏a definicja teatru, którà mo˝na
jeszcze znaleêç w „S∏owniku j´zyka polskiego”
– teatr to „dziedzina sztuki polegajàca na realizowaniu scenicznym utworów literackich, przeznaczonych na scen´ przez autorów lub adaptowanych przez re˝ysera”. Zgodnie z teorià
Z. Raszewskiego w teatrze celowo zosta∏ stworzony uk∏ad, w którym jedna grupa przyglàda
si´ czemuÊ, co do przyglàdania zostaje dane
przez innà grup´ (tzw. „Uk∏ad S”). Wed∏ug tego
wybitnego badacza teatru cechami widowisk
sà m.in. koniecznoÊç posiadania specjalnych
umiej´tnoÊci i ch´ç wzbudzania podziwu jako
g∏ówny motyw dzia∏ania.
W naszej szkole ju˝ po raz XXIII odby∏y si´
warsztaty teatralne. Zaj´liÊmy si´ realizacjà scenicznà utworów przeznaczonych na scen´, niekiedy adaptowaniem opowiadaƒ, baÊni, wierszy czy fragmentów powieÊci na nasze warunki
sceniczne, próbowaliÊmy swoich si∏ w roli re˝y-

serów, a nawet dramatopisarzy. Nasze spotkania niewàtpliwie mo˝na okreÊliç mianem teatralnych.

Czym sà warsztaty?
Te teatralne spotkania celowo jednak nazywajà si´ warsztatami. Aby zaprezentowaç si´ na
scenie, nie musimy posiadaç specjalnych umiej´tnoÊci, chocia˝ pracujemy nad ich osiàgni´ciem
(nie zapominajmy, ˝e wed∏ug niektórych badaczy w codziennym ˝yciu jesteÊmy zmuszani do
przyjmowania ról). Podstawà naszego dzia∏ania
jest ch´ç do wspólnej pracy i integracja klasowa
i szkolna. Ch´ç wzbudzenia podziwu nie jest
wi´c g∏ównym motywem dzia∏aƒ.
Chwiejny okazuje si´ poza tym w czasie
warsztatów „Uk∏ad S”, o którym pisze Raszewski, gdy˝ dosyç szybko i p∏ynnie przechodzimy
od roli widza do roli aktora. Przyglàdamy si´ sobie nawzajem i z pomocà jury od lat wyciàgamy
wnioski na przysz∏oÊç. Warsztaty teatralne
w Bu∏haku to przede wszystkim niepowtarzalne,

Azja bli˝ej nas...
W roku szkolnym 2016/2017 dzieci z Przedszkola nr 259 „LeÊna Bajka” mia∏y okazj´ poznaç
poszczególne kraje Azji (Chiny, Indie, Japoni´,
Wietnam, Mongoli´, Turcj´ i Rosj´) w warsztatach z cyklu „Podró˝e po krajach Azji”. Warsztaty by∏y okazjà do zapoznania si´ z innà rzeczywistoÊcià, kulturà, j´zykiem, kuchnià i zwyczajami
panujàcymi w innych krajach.
Ka˝dego miesiàca zaj´cia organizacyjnie mia∏y ten sam schemat. Na poczàtku wspólnie oglàdano autorskà prezentacj´ multimedialnà, przygotowanà przez nauczycielki poszczególnych

grup. Po prezentacji, wprowadzajàcej dzieci
w klimat konkretnego kraju, odbywa∏y si´ tematyczne warsztaty, tj. kulinarne, taneczne, plastyczno-techniczne.

dynamiczne (a wi´c wymykajàce si´ dalszemu
teoretyzowaniu) wydarzenie szkolne!
Zgodnie z formu∏à warsztatów, po obejrzeniu
wszystkich spektakli jury przekaza∏o nam cenne
wskazówki. Przyzna∏o równie˝ nagrody. Laureatem najwa˝niejszej – Grand Prix „Z¸OTEGO JE˚A” zosta∏a klasa 3a. Klasa 6c zdoby∏a natomiast
zaszczytnà NAGROD¢ PUBLICZNOÂCI.
Anna Plaskowska

Dzieci podczas zabawy poznawa∏y zwyczaje panujàce w danym kraju, smakowa∏y
potrawy charakterystyczne dla danego regionu oraz wykonywa∏y prace plastyczne, np.
makiety drapaczy chmur czy w∏asne mandale. Zaj´cia by∏y równie˝ okazjà do rozmowy
z dzieçmi na temat ró˝norodnoÊci stylu ˝ycia
w poszczególnych krajach. W przysz∏ym roku
zaplanowana jest kontynuacja projektu.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania si´
i obejrzenia zdj´ç z poszczególnych warsztatów zamieszczonych na naszej stronie
www.przedszkole259.pl.
Nella Makowiak
Wioletta Pokrzywnicka

REKL AMA

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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OsiemnaÊcie lat Gimnazjum 119
do potrzeb m∏odzie˝y gimnazjalnej, w pe∏ni wyposa˝one pracownie przedmiotowe, aula ze scenà, nowoczesna biblioteka z czytelnià, kuchnia ze
sto∏ówkà. Ca∏oÊç uzupe∏nia wspania∏e zaplecze
sportowe sk∏adajàce si´ z hali i boisk szkolnych.
Dzi´ki staraniom w∏adz dzielnicy Weso∏a zosta∏y
zrealizowane nasze plany. Powsta∏ obiekt szkolny
na miar´ XXI wieku, w którym uczy∏o si´ blisko
600 uczniów. Z m∏odzie˝à pracowa∏o 53 nauczycieli i 18 osób administracji i obs∏ugi. Ogromnym
sukcesem ca∏ego Êrodowiska naszej szko∏y sà
wyniki egzaminu gimnazjalnego od wielu lat
utrzymujàce si´ w staninie ósmym, bardzo wysokim. W 2017 r. do egzaminu przystàpi∏o 188
uczniów klas III, którzy na egzaminie z j. polskiego uzyskali 82,2%, z historii 74,6%, z matematyki 67,8%, z przedmiotów przyrodniczych 62,7%,
z j. angielskiego w cz´Êci podstawowej 88,1%
i zaawansowanej 75,5%. Ten rok przyniós∏ rów-
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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).
◗ Nauczycielka j´zyka angielskiego udzieli

◗ Elektryk TANIO z uprawnieniami

lekcji z zakresu przedszkola, szko∏y podstawowej i gimnazjum. Stara Mi∏osna.
50 z∏. Tel: 733 250 300
◗ Zatrudni´ pracownika do prac porzàdkowo-ogrodniczych 503 065 403
◗ REMONTY (ró˝ne-zawilgocenia) mieszkaƒ, domów, tarasów, ∏azienek. DORADZTWO wg najnowszych technologii.
tel. 500 43 55 77

511 455 126.
◗ MATEMATYKA – gimnazjum, liceum,
matury – zaprasza doÊwiadczony matematyk. Tel. 502.440.321.
◗ Kobieta z Ukrainy szuka pracy: sprzàtanie,
prasowanie, mycie okien. Tel. 736-602979.
◗ SPRZEDAM DZIA¸K¢ BUDOWLANÑ 1000 M2
GMINA D¢BE WIELKIE, TEL 502-267-936.

DO WYNAJ¢CIA

NAPRAWA OBUWIA

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

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 17)

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

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
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Tel. 601 262 086.

WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

WYCINANIE DRZEW
PRZYCINANIE GAŁ¢ZI

DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

US¸UGI R¢BAKIEM
PRACE PORZÑDKOWE • WYWÓZ

• elektryka • instalacja wod-kan • meble
• zamki • audio-video • internet, komputer

tel. 790 55 47 46

Sprawnie, uprzejmie i niedrogo 663 066 572

93

WYWÓZ GAŁĘZI

■

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

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

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

Z¸OTA RÑCZKA
22
1

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

503 150 991

■

www.dogadajciesie.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Z¸OTA RÑCZKA

196

www.kamery-anteny.pl

tel. 606 808 358

tel.

M O N TA ˚ :

29

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

tel. 513 148 238

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

245

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

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

8

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

160

318

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

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

WERTYKULACJA • KOSZENIE • NAWO˚ENIE

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE
PROJEKT • MONTA˚ • SERWIS
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DRZEWA, KRZEWY
WYCINAMY, PODCINAMY,
KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

25
6

13
4

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

PODCINANIE GAŁĘZI

USŁUGI OGRODOWE

OGRODY

291

TRAWNIKI

WYCINANIE DRZEW

14
8

Tel. 503 072 196

MALOWANIE W WEEKENDY
Malowanie r´czne lub agregatem malarskim
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3

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

00

PON.–PT. 11 –17
UL. GRANICZNA 18

32
2

Tel.: 602 48 58 65.

00

„HORTUS”

tel. 790 55 47 46

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

309

OG¸OSZENIA DROBNE

Lokal u˝ytkowy na parterze,
o pow. ok. 50 m2 w Starej Mi∏oÊnie,
ul. Cieplarniana (w pobli˝u Delikatesów
K&L) na pracowni´, gabinet, biuro itp.

Ewa Tucholska
Dyrektor Gimnazjum nr 119
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Ostatnie tygodnie roku szkolnego 2016/2017
to szczególny czas dla naszej szko∏y. Oprócz
tradycyjnych zadaƒ zwiàzanych z zakoƒczeniem roku rozpocz´∏y si´ prace zwiàzane
z adaptacjà budynku do potrzeb ma∏ych dzieci i Szko∏y Podstawowej nr 385, w którà reforma przekszta∏ci∏a Gimnazjum nr 119.
W tym roku mija osiemnaÊcie lat od dnia
1 wrzeÊnia 1999 r. Tego dnia zacz´∏o funkcjonowaç na naszym osiedlu Gimnazjum nr 3, dzisiejsze Gimnazjum nr 119. Poczàtki by∏y trudne ze
wzgl´du na warunki lokalowe. Trzy oddzia∏y gimnazjalne mieÊci∏y si´ w Szkole Podstawowej przy
Trakcie Brzeskim. Rok szkolny 2000/2001 przyniós∏ ogromne zmiany, w lutym 2001 r. znaleêliÊmy si´ we w∏asnym budynku, przy ulicy Klimatycznej 1. Potrzeba by∏o jeszcze kilku lat, by zosta∏y zakoƒczone kolejne etapy budowy. DziÊ
budynek jest naprawd´ okaza∏y – dostosowane

nie˝ sukcesy naszych uczniów w konkursach
kuratoryjnych, mamy multilaureata konkursów
chemicznego i matematycznego, 4 laureatów
konkursów matematycznego, z j. niemieckiego,
filozoficznego i interdyscyplinarnego oraz 2 finalistów. Bardzo wa˝ne sà dla nas osiàgni´cia
sportowe i zdobyty puchar w rywalizacji w ramach Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y, efekty
realizowanych licznych projektów oraz wspaniale dzia∏ajàca sekcja wolontariatu.
Gimnazjum nr 119 im. Marsza∏ka Jozefa Pi∏sudskiego 1 wrzeÊnia 2017 r. zostaje przekszta∏cone w Szko∏´ Podstawowà nr 385. Jestem pewna, ˝e ogromny profesjonalizm, doÊwiadczenie
i zaanga˝owanie ca∏ej kadry prze∏o˝à si´ na sukcesy nowej szko∏y podstawowej. ˚ycz´ wszystkiego najlepszego Dyrektorowi Szko∏y Podstawowej nr 385 Pani Izabeli Nowackiej oraz wszystkim
nauczycielom i pracownikom nowej szko∏y.

Tel. 660 473 628
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SP 171 Liderem Varsavianistycznej Szko∏y
W dniu 12.06.2017 r. Zarzàd G∏ówny Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy zaprosi∏ szko∏y i placówki oÊwiatowe do Urz´du Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy na uroczyste podsumowanie
czwartej edycji projektu „Varsavianistyczna Szko∏a”, podczas którego wr´czono certyfikaty. W roku 2016/2017 projekt ukoƒczy∏y i otrzyma∏y certyfikaty 104 placówki oÊwiatowe, w tym 60
szkó∏. Nasza szko∏a otrzyma∏a ju˝ po raz drugi taki certyfikat. W tym roku zostaliÊmy wyró˝nieni,
jako Liderzy Varsavianistycznej Szko∏y. Naszych 28 uczniów otrzyma∏o Odznaki M∏odego
Przyjaciela Warszawy. Certyfikat przyznawany
jest szko∏om i placówkom oÊwiatowym przez
Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy mi´dzy innymi
za: upowszechnianie wÊród uczniów wiedzy

i wspó∏prac´ ze Êrodowiskiem lokalnym oraz instytucjami dzia∏ajàcymi na rzecz edukacji varsavianistycznej. UroczystoÊç zaszczyci∏ swojà obecnoÊcià Zast´pca Prezydenta m.st. Warszawy Pan
W∏odzimierz Paszyƒski, który pogratulowa∏
wszystkim osobom zaanga˝owanym w projekt
varsavianistyczny. Certyfikat dla naszej szko∏y
odebra∏y Dyrektor SP171 Pani Bogumi∏a Banasiak
i koordynator varsavianistycznej szko∏y Pani Ewa
Kacprzak z ràk Prezesa TPW Pani Beaty Michalec,
Burmistrza Dzielnicy Targówek Pana S∏awomira
Antonika i Przewodniczàcego Rady Dzielnicy Targówek Pana Krzysztofa Miszewskiego.
o Warszawie, podnoszenie atrakcyjnoÊci pracy
dydaktycznej zwiàzanej z poznawaniem w∏asnego miasta, integrowanie spo∏ecznoÊci szkolnej

Ewa Kacprzak
Koordynator varsavianistycznej szko∏y w SP171

Âwi´to Szko∏y w SP 353
W roku szkolnym 2016/2017 realizowaliÊmy
has∏o b´dàce cytatem z Pabla Picassa „Dzia∏anie
jest podstawowym kluczem do ka˝dego sukcesu”. W zwiàzku z tym zorganizowaliÊmy dla
uczniów wiele zaj´ç pobudzajàcych kreatywnoÊç. Dzieci malowa∏y talerze, przygotowa∏y
wielkoformatowe kostiumy z tektury, jadalne obrazy, ruchome rzeêby. SzóstoklasiÊci stworzyli kubistyczne murale na Êcianach szko∏y i mozaiki
wmontowane w chodnik na dziedziƒcu. Odby∏y
si´ konkursy plastyczne, których efekty mo˝na
by∏o podziwiaç na wernisa˝u w ODT „Pogodna”.
Zwieƒczeniem dzia∏aƒ by∏o Âwi´to Szko∏y.
9 czerwca 2017 r. spotkaliÊmy si´ na uroczystoÊci z okazji imienin tegorocznego patrona –
Pabla Picassa, który mo˝e byç dla nas wzorem
w dziedzinie odkrywania. ObejrzeliÊmy prezentacj´ ukazujàcà dzia∏ania, które stawa∏y si´ klu-

czami do odnoszonych przez uczniów sukcesów. PrzedstawiliÊmy program artystyczny inspirowany dokonaniami Pabla Picassa.
PublicznoÊç wzruszy∏a si´, oglàdajàc nawiàzujàcy do b∏´kitnego okresu twórczoÊci
malarza uk∏ad taneczny w wykonaniu
dziewczynek z klas 0–III. Z zapartym tchem
widzowie podziwiali pokaz akrobatyczny
do muzyki z musicalu „Metro”, ekspresyjny
taniec nowoczesny w wykonaniu Oli z klasy VIc oraz sprawnoÊç srebrnych i czarno-bia∏ych tancerzy breakdance. Z niedowierzaniem wszyscy spoglàdali na Pol´ z Ic, która
z ogromnym wdzi´kiem zaprezentowa∏a pi´kny
program gimnastyki artystycznej. Do wspólnej
zabawy przy afrykaƒskich rytmach porwali nas
uczniowie z klasy II a, zwracajàcy na siebie uwag´ oryginalnymi strojami.

Piknik Szkolny w SP 174
Dnia 3 czerwca 2017 r. odby∏ si´ Piknik Szkolny. Przy zaanga˝owaniu
i wspó∏pracy Rady Rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników szko∏y
zorganizowane zosta∏o spotkanie szkolnej spo∏ecznoÊci. ZadbaliÊmy o to, aby
ten dzieƒ by∏ wyjàtkowy dla wszystkich. Pomagali nam w tym dniu oczywiÊcie ˝o∏nierze, zapewniajàc transport
sprz´tu i namioty oraz atrakcje.
Piknik rozpoczà∏ si´ w sali gimnastycznej przedstawieniem dla dzieci
przygotowanym przez nauczycieli i rodziców uczniów oddzia∏u przedszkolnego pt. „Zamieszanie w krainie bajek”. Potem aktorzy razem z dzieçmi przeszli na teren boiska
szkolnego, gdzie czeka∏a moc atrakcji. W kulinarnych kàcikach dzieci mog∏y zjeÊç wat´ cukrowà,
lody, gofry. By∏ grill, grochówka, smalec i ogórki,
ciasta domowe. Na scenie prezentowali swoje
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zdolnoÊci uczniowie naszej szko∏y. Wystàpi∏ te˝
zespó∏ „Malu” z wokalistkà Gabrysià, uczennicà
klasy III. Dzieci puszcza∏y baƒki mydlane, bra∏y
udzia∏ w warsztatach mydlarskich. W kàciku plastycznym by∏y zaj´cia origami, malowanie buziek. W loterii fantowej mo˝na by∏o zdobyç cen-

Niejeden z nas chcia∏by osiàgnàç chocia˝by
czàstk´ z tego, co Pablo Picasso. Jego dzia∏ania
sà dla uczniów wzorem w zdobywaniu wiedzy
i odkrywczych poszukiwaniach.
Agnieszka Reszczyƒska-Urban
nauczycielka j´zyka polskiego

ne nagrody, a w licytacji niecodzienne okazy.
Odby∏y si´ warsztaty ceramiczne poprowadzone
przez „Glinianà Bab´”. Bardzo
atrakcyjne by∏o spotkanie ze zwierz´tami w Ma∏ym ZOO. Fundacja
„Uczeƒ XXI wieku” prowadzi∏a zaj´cia plastyczne dla Ma∏ych i Du˝ych,
kolejka do malowania buzi te˝ by∏a
d∏uga. Odby∏ si´ pokaz zumby zorganizowany przez Fitness Art, pokaz tai-chi, metamorfozy dla paƒ
(makija˝ i stylizacja), przeja˝d˝ka
˝ukiem, prezentacja drona. Po raz
kolejny przekonaliÊmy si´, ˝e
wspólny wysi∏ek przynosi fantastyczne efekty. Atmosfera pikniku
by∏a ciep∏a, ˝yczliwa, serdeczna. Taka wspólna integracja ma wartoÊç samà w sobie.
Cieszymy si´, ˝e wszyscy dzia∏amy dla wspólnego dobra. Serdeczne podzi´kowania dla Rady Rodziców, wszystkich zaanga˝owanych oraz goÊci.
Marzena Delak
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US¸UGI GEODEZYJNE

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

•
•
•
•
•
•

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

wielospecjalistyczny

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

GABINET DENTYSTYCZNY

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

dr Maria Dawyniak

&

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

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

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

Us∏ugi hydrauliczne

Periodontolog

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

tel.

662 822 340

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

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

Tel. 602-174-916

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

503 065 403

TRAWNIKI
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

tel. 694-747-213

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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WieÊci z SP 173
Czas wakacji przed nami! ˚eby odpoczàç, nie
musimy planowaç podró˝y w odleg∏e egzotyczne kraje, pakowaç walizki i czekaç na samolot.
Wystarczy usiàÊç wygodnie w fotelu, przymknàç
oczy i przenieÊç si´ w Êwiat dêwi´ków i s∏ów
wyczarowany przez dzieci ze Szko∏y Podstawowej nr 173 im. Górników Polskich. OczywiÊcie
czary nie by∏yby mo˝liwe bez pomocy doros∏ych. To oni najlepiej wiedzà, co gra w dzieci´cej duszy, i pomagajà spe∏niaç marzenia. Owocem wspólnej pracy „ma∏ych” i „du˝ych” jest
p∏yta „Mruczy winyl” wydana w∏asnym nak∏adem w styczniu 2017 r. Znalaz∏y si´ na niej
utwory wykonywane przez uczniów – licznych
laureatów konkursów recytatorskich i wokalnych. Projekt dojrzewa∏ pod czujnym okiem Pani Emilii Lisieckiej. W realizacji pomys∏u pomaga∏y: Pani Dyrektor Lidia Chmielewska i Pani Wicedyrektor Ewa Walczuk. Wsparcia udzieli∏a
Rada Rodziców. Za realizacj´ nagraƒ – w profesjonalnym studio – odpowiedzialni byli Pan
Adam G∏ogowski oraz Pan Pawe∏ Sitkiewicz, na
co dzieƒ zajmujàcy si´ produkcjà filmowà. Szat´
graficznà p∏yty zaprojektowa∏a Pani Anna Lisiec-

ka. Wszyscy bezinteresownie poÊwi´cili swój
czas i energi´. Rezultaty sà wspania∏e. Tytu∏owy
utwór Mruczy winyl skrywa refleksyjne przes∏anie, co tak naprawd´ w ˝yciu jest wa˝ne. Tajemniczy Wóz zabiera w podró˝ pe∏nà magii i cza-

rów. Wizyta na Zielonym Wzgórzu koƒczy si´
lekcjà dobrych manier. Ryzykowne okazuje si´
budzenie Âpiàcej Królewny. A jeÊli kiedykolwiek
Êwiat wydawa∏ nam si´ odrobin´ dziwny, poznamy sprawc´ ca∏ego zamieszania... W tak powa˝nym przedsi´wzi´ciu nie mog∏o zabraknàç

Piknik Szkolno-Rodzinny i uroczystoÊç
wr´czenia nagród w ZS 94
W pi´knà, s∏onecznà sobot´ 10 czerwca w naszej szkole odby∏ si´ kolejny, tradycyjny ju˝, Piknik Szkolno-Rodzinny. Wszyscy pracownicy szko∏y pod kierunkiem Pani Dyrektor Katarzyny Paroƒ-Bry∏y ze wsparciem koordynatora pikniku
– Pana Leszka Winiarskiego oraz rodzice, we
wspó∏pracy z Radà Rodziców ZS 94, nie szcz´dzili si∏ i przygotowali moc atrakcji. Ró˝norodnoÊç
i dost´pnoÊç piknikowych atrakcji
by∏a mo˝liwa dzi´ki licznym sponsorom. Partnerem Pikniku by∏ OÊrodek Kultury w Weso∏ej z Dyrektorem Edwardem Kaliszem, dzi´ki
któremu mieliÊmy zapewnione
profesjonalne nag∏oÊnienie imprezy oraz wyst´p zespo∏u wokalnego
SONANTO. Patronat medialny obj´∏a redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Serdecznie dzi´kujemy
wszystkim za wsparcie.
Po oficjalnym otwarciu Pikniku
odby∏o si´ wr´czenie medali i dyplomów zdobywcom czo∏owych
miejsc w sportowych konkurencjach piàtkowego Szkolnego Dnia
Sportu. Potem obejrzeliÊmy wyst´py: Pani Moniki Cegliƒskiej i kierowanego przez nià szkolnego
zespo∏u wokalnego, szkolnych gimnastyczek
sportowych trenowanych przez Panià Bo˝en´
Borys, Huberta Szora i jego partnerki w taƒcu towarzyskim, Klaudii Jankowskiej pi´knie Êpiewajàcej po angielsku piosenk´ z filmu „Pocahontas”, szkolnego zespo∏u tanecznego „W magicz-
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nym rytmie taƒca” kierowanego przez Panià Ann´ P∏oƒskà, grupy uczniów taƒczàcych w Happy
Dance Studio – Street Dance trenowanych przez
Panià Zuzann´ Kwiatkowskà, gimnastyczek z zespo∏u GIMFIT – tegorocznych mistrzyƒ Polski
i Europy. G∏ównà atrakcjà artystycznà pikniku by∏
wyst´p zespo∏u SONANTO w wiàzance „Zwariowane przeboje z lat 50., 60., 70.”.

Na boisku szkolnym i w hali sportowej odby∏y
si´ pokazy judo, karate, badmintona, turniej tenisa ziemnego, turniej pi∏karski, mecz pi∏ki r´cznej RODZICE – DZIECI. Mo˝na by∏o uczestniczyç
w rodzinnych grach i zabawach sportowych i rekreacyjnych, wykonaç prace plastyczne w najró˝niejszych technikach, obejrzeç pokaz udzielania
pierwszej pomocy, wykonaç pod okiem florystki

elementu promocji. Prezentem dla uczniów
i opiekunów z okazji Dnia Dziecka by∏a wizyta
w Polskim Radio w Programie 1 Radio Dzieciom.
Na antenie radiowej opowiedzieli o wszystkich
projektach, w których efekcie powsta∏a p∏yta.
Na tym nie koniec artystycznych
przygód m∏odych adeptów sztuki
scenicznej z Weso∏ej. 11 czerwca chór
szkolny prowadzony przez Edyt´ Szambelan, Emili´ Lisieckà i Siostr´ Daniel´
Kindl´, który rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç
w ubieg∏ym roku z inicjatywy Dyrekcji
Szko∏y, wzià∏ udzia∏ w III Mi´dzynarodowym Festiwalu Poloneza w Polsce.
Dzieci mia∏y okazj´ zapoznaç si´ z kulturà szlacheckà, muzykà chóralnà i taƒcami narodowymi. Wspólnie z innymi
uczestnikami festiwalu przesz∏y w tanecznym korowodzie uliczkami Starego
Miasta, wzbudzajàc zachwyt przechodniów. M∏odzi wykonawcy mieli równie˝
okazj´ poznaç Panià Mari´ Czerwiƒskà, Kawalera
Orderu UÊmiechu i prezesa Fundacji Cze – ne – ka,
która zajmuje si´ pomocà osobom niepe∏nosprawnym. Te ciekawe doÊwiadczenia na d∏ugo
pozostanà w ich pami´ci.
Alicja ¸ubiƒska

kwietny stroik, ozdobiç twarz i paznokcie makija˝em, zjeÊç pyszne potrawy z grilla lub kawa∏ek
ciasta, napiç si´ kawy, herbaty, Êwie˝o wyciskanych soków, spróbowaç szcz´Êcia w loterii fantowej. Uczestnicy pikniku bawili si´ doskonale a˝
do godzin popo∏udniowych.
14 czerwca w auli naszej szko∏y odby∏a si´
mi∏a uroczystoÊç wr´czenia licznych nagród naszym uczniom – laureatom konkursów mi´dzynarodowych, ogólnopolskich i dzielnicowych.
Dyplomy i nagrody wr´czali Burmistrzowie
Dzielnicy Weso∏a – Pan Edward K∏os i Pan Marian Mahor oraz Pani Dyrektor Katarzyna Paroƒ-Bry∏a. Nagrody otrzymali laureaci, laureatki oraz zdobywcy wyró˝nieƒ w Dzielnicowym Konkursie Matematycznym dla
Gimnazjów, Polsko–Ukraiƒskim Konkursie Fizycznym „Lwiàtko”, Konkursie
Pi´knego Czytania w J´zyku Angielskim, Mi´dzynarodowym Konkursie
„Kangur Matematyczny”, I Dzielnicowym Konkursie „Geniusze polskiej nauki – odkryj ich wynalazki w XXI wieku”, I Szkolnym Rodzinnym Dyktandzie
o tytu∏ „Rodzinki Bezb∏´dnych”, Dzielnicowym Konkursie Origami „Bukiet
dla mamy”, I Ogólnopolskim Konkursie
Origami „Z papierem wÊród zwierzàt”.
UroczystoÊç wzbogaci∏y scenki z ˝ycia wynalazców, które zaprezentowa∏y zwyci´skie dru˝yny w kategorii klas m∏odszych
z ZS 94 i starszych z SP 353, oraz wyst´p szkolnej grupy tanecznej pod kierunkiem Pani Anny
P∏oƒskiej. UroczystoÊç zakoƒczy∏y wyrazy uznania i gratulacje, jakie nagrodzonym, ich rodzicom, nauczycielom i Pani Dyrektor z∏o˝y∏ Pan
Burmistrz Edward K∏os.
Zespó∏ Szkó∏ nr 94
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meble
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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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