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Seniorzy seniorom, ku wspólnej radoÊci
23 wrzeÊnia nale˝a∏ w Weso∏ej do seniorów. Tego dnia mia∏o miejsce wydarzenie, które
od A do Z przygotowali seniorzy, aby zaprosiç na nie swoich rówieÊników w celu wspólnego Êwi´towania Warszawskich Dni Seniora. Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej Zarzàd
Weso∏a, g∏ówny organizator Senioralnych Spotkaƒ Pokoleniowych, zapewni∏ nawet dobrà
pogod´! Mimo ˝e w tygodniu poprzedzajàcym imprez´ by∏o zimno i deszczowo, w sobot´ wysz∏o s∏oƒce, a temperatura powietrza by∏a w sam raz na spotkania w plenerze.
O sfinansowanie organizacji tego wydarzenia
zatroszczy∏ si´ Urzàd Miasta Sto∏ecznego Warszawy poprzez dotacj´ na realizacj´ zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, wg projektu opracowanego wczeÊniej przez PKPS. Znaczàco dopomogli tak˝e sponsorzy: Ochotnicza
Stra˝ Po˝arna, Stowarzyszenie Alter Ego, Piekarnie Cukiernie Putka.
Na terenie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej przy ul.
1 Praskiego Pu∏ku wyros∏a profesjonalna scena,
namioty partnerów wydarzenia: Corpomedu, pisma „G∏os Seniora”, klubu Mrs.Sporty, Biblioteki
Publicznej, Policji, Centrum Medycznego Synexus
i firmy Kind (aparaty s∏uchowe), a za scenà punkt
gastronomiczny z domowej roboty sa∏atkami,
pysznymi pajdami chleba ze smalcem, parówka-

mi na ciep∏o, ciastami, kawà i herbatà oraz kie∏baskami prosto z grilla, nad którym piecz´ sprawowali harcerze (Szczep 420 Warszawskich Dru˝yn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. Pu∏ku
Armii Krajowej „Baszta”). Przed scenà przygotowano „dechy” do taƒca, które przyda∏y si´ od samego poczàtku imprezy :-).
Program Senioralnych Spotkaƒ Pokoleniowych
zapewnia∏ szereg atrakcji od po∏udnia do wieczora. Wszystko zacz´∏o si´ od wyst´pów artystycznych, które zainaugurowa∏ dobrze ju˝ w Weso∏ej
znany i lubiany zespó∏ Praskie Ma∏mazyje pod kierunkiem pani Doroty Czajkowskiej, mieszkanki naszej dzielnicy. Jak podkreÊli∏a Pani Dorota, przed-

Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej Zarzàd
Weso∏a sk∏ada najserdeczniejsze podzi´kowania wszystkim, którzy przyczynili si´ do
powstania i realizacji wydarzenia „Senioralne
Spotkania Pokoleniowe”.
Dzi´kujemy:
• pracownikom Urz´du Miasta Sto∏ecznego
Warszawy i Urz´du Dzielnicy Weso∏a,
• wspó∏organizatorowi – OÊrodkowi Kultury
w Dzielnicy Weso∏a,
• Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Weso∏a,
• patronom naszych dzia∏aƒ: Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej, Stowarzyszeniu
Alter Ego, firmie Piekarnie Cukiernie Putka,
• fundatorom nagród w konkursach: Klubowi Mrs.Sporty, Gabinetowi Kosmetycznemu „Kleopatra”,
• obecnym na pikniku firmom i instytucjom:
Centrum Rehabilitacji „Corpomed”, Centrum Medycznemu Synexus, firmie Kind,
• artystom uÊwietniajàcym imprez´ swoimi
wyst´pami: zespo∏owi Praskie Ma∏mazyje
pod kierunkiem pani Doroty Czajkowskiej
i zespo∏owi ArtyÊci ze Âwi´tojerskiej pod
kierunkiem pani Olgi B∏aszczyk,
• Paniom Piel´gniarkom z Przychodni Rejonowej nr 1 w Weso∏ej,
• Policji i Stra˝y Miejskiej za poczucie bezpieczeƒstwa,
• naszym kochanym harcerzom ze szczepu
420 Warszawskich Dru˝yn Harcerskich
i Gromad Zuchowych im. Pu∏ku Armii Krajowej „Baszta” przy Szkole Podstawowej
nr 174 im. Tadeusza KoÊciuszki z dru˝ynowym Micha∏em Âwi´cickim na czele,
• wszystkim seniorom i seniorkom, cz∏onkom wspania∏ego zespo∏u, za przygotowanie strony kulinarnej (sa∏atki, smalec, ogórki) oraz ca∏okszta∏t przygotowaƒ przed,
w trakcie i po imprezie,
• redakcjom „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
i „G∏osu Seniora”.
Helena Kaêmierczak
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Indyk w galarecie
cena za kilogram
Gobarto

9

9
9
1

1 szt.

49

2

1 szt.

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

49

3

1 szt.

89

6

1 szt.

Płatki
Corn Flakes

Kawa
Tchibo Family

250 g
Nestle Paciﬁc

250 g
Tchibo

39

5

1 szt.

2

1

1 szt.

Mleko UHT
Łaciate Junior
3,8%

Serek
Homogenizowany
waniliowy

1l
Mlekpol

200 g
Rolmlecz

69

39

79

1

1 szt.

62

9

1 szt.

1 szt.

Ogórki
konserwowe
Krakus

Ryż biały
Sonko

Coca Cola

Pizza Guseppe

870 g
Agros Nova

4 x 100 g
HFP

330 ml
Coca Cola

425 g
Dr Oetker

Zyskaj zdrowie - urodę - energię

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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BADANIE SŁUCHU
I KONSULTACJA GRATIS!!!
Aparaty słuchowe – z refundacją
Bezpłatne testowanie aparatów słuchowych
Naprawy i przeglądy wszystkich aparatów słuchowych
Baterie do aparatów 6 szt. – 12 zł
Terapia laserem – 1 zabieg tylko 10 zł
Szumy w uszach
Zapalenie zatok
Wizytę proszę ustalać telefonicznie:
●
●
●

Przychodnia Gocław, ul. Abrahama 16, tel. 22 671 03 44
Przychodnia Saska Kępa, ul. Saska 61, tel. 505 339 409
Gabinet Rembertów, ul. Chruściela 13, tel. 693 579 640

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
WrzeÊniowa sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´
21 wrzeÊnia br. Rozpocz´∏a si´ od spotkania
z
przedstawicielami
MPWiK oraz podsumowania zaawansowania
zaplanowanych na rok
bie˝àcy prac inwestycyjnych. WÊród wielu drobniejszych inwestycji,
dzi´ki którym systematycznie zmniejsza si´
liczba osób bez dost´pu do wodociàgów i kanalizacji, na uwag´ zas∏uguje mocno zaawansowany projekt w∏àczenia naszej lokalnej sieci
wodociàgowej do miejskiej sieci wodociàgowej. Dwa g∏ówne kolektory, od Marysina Wawerskiego do Zielonej oraz wzd∏u˝ P∏owieckiej
do Starej Mi∏osny, majà ju˝ wy∏onionych wykonawców (ten z Marysina jest ju˝ nawet w budowie). Planowane zakoƒczenie tego etapu to
rok 2019. Zostaje jeszcze spi´cie obu odcinków, tak by ca∏a dzielnica mia∏a zasilanie

w wod´ od obu stron. Dotychczasowe uj´cia
majà zostaç wy∏àczone, zaÊ SUW w Starej Mi∏oÊnie b´dzie przebudowany na stacj´ podnoszàcà ciÊnienie w sieci. Woda miejska w Warszawie od kilku lat jest coraz bardziej czysta.
Dzi´ki rygorystycznym normom i nowoczesnym technologiom wg MPWiK nadaje si´ nawet do picia bez przegotowania. W ciàgu 2 lat
ma trafiç tak˝e do naszych kranów.
W kolejnych punktach Rada zaopiniowa∏a
pozytywnie dwa pakiety korekt w tegorocznym
bud˝ecie dzielnicy, zapozna∏a si´ z rozliczeniem
Pikniku Weso∏a oraz skromnymi informacjami
dot. budowy WOW. Bo tak naprawd´ sprawa
nadal stoi w miejscu. Ciekawostkà za to mo˝e
byç odgrzebanie przez rzàd koncepcji tzw.
„wielkiej obwodnicy Warszawy”, przez Grójec
i Gór´ Kalwari´. Budowa tego po∏àczenia, majàcego przejàç ruch tranzytowy wschód-zachód, zdecydowanie zmieni∏aby charakter
WOW, która wówczas sta∏aby si´ w wi´kszym
stopniu jedynie cz´Êcià wewn´trznego ringu

Zielone arterie Weso∏ej
Choç na brak zieleni w Weso∏ej narzekaç nie
mo˝na, to tak˝e do nas ma dotrzeç sto∏eczny
projekt pn. #ZieloneUlice Warszawy. Warszawski ratusz wiosnà tego roku zainicjowa∏ akcj´,
która polega na wykonaniu nasadzeƒ drzew
wzd∏u˝ 76 du˝ych warszawskich ulic, w szczególnoÊci krajowych, wojewódzkich i powiatowych, którymi nie zarzàdza Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad. Oprócz walorów
estetycznych drzewa te spe∏niaç b´dà przede
wszystkim funkcj´ praktycznà, b´dàc elementem
walki ze smogiem. Na poczàtku wrzeÊnia og∏oszony zosta∏ przetarg na realizacj´ ostatniego
etapu tego projektu, etapu dotyczàcego po∏udniowych dzielnic Warszawy, czyli Mokotowa,
Ursynowa, Wilanowa, Wawra, Weso∏ej, Rembertowa i Pragi-Po∏udnie.
– To b´dzie zmiana i jakoÊciowy skok w kszta∏towaniu zielonych przestrzeni Warszawy. Chcemy, by miejska tkanka by∏a przyjazna, zielona

i u˝yteczna dla mieszkaƒców. W∏aÊnie og∏aszamy
ostatni przetarg, który wy∏oni projektantów
aran˝acji zieleni na 24 g∏ównych ulicach w siedmiu dzielnicach. Z niecierpliwoÊcià czekamy te˝
na wyniki poprzednich post´powaƒ, pierwsze
umowy i projekty – mówi Micha∏ Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.
W Weso∏ej nasadzenia majà si´ pojawiç
wzd∏u˝ dwóch naszych arterii: al. Jana Paw∏a II
i Traktu Brzeskiego. U naszych sàsiadów w Wawrze nowa zieleƒ pojawi si´ na Wale Miedzeszyƒskim i w ciàgu ulic P∏owiecka – Czecha, a pobliski Rembertów zyska nasadzenia przy ulicach
Marsa i Cyrulików.
Zwiàzane z projektem liczby sà imponujàce.
W ciàgu dwóch lat realizowania zaplanowanych nasadzeƒ stolica wzbogaci si´ o 18 tysi´cy drzew, a koszt projektu wyniesie ponad
20 milionów z∏otych. A plany sà jeszcze szersze: „Milion drzew dla Warszawy”! Pod takim

okalajàcego Warszaw´. Jednak do tego droga
bardzo daleka. Wi´cej nadziei pok∏ada∏bym
obecnie w sprawnie rozpocz´tej budowie POW
przez Wawer do Ursynowa. Po∏àczenie to powinno przejàç cz´Êç ruchu, który obecnie parali˝uje (szczególnie rano) Trakt Brzeski i sàsiednie uliczki osiedlowe. Jednak do pe∏nego rozwiàzania problemu rozje˝d˝ania naszej
dzielnicy niezb´dne jest pilne dokoƒczenie
WOW, szczególnie w kontekÊcie zbli˝ajàcej si´
wielkimi krokami budowy w´z∏a „Zakr´t”, który
p∏ynnie wprowadzi ca∏y ruch od Lublina i Siedlec na teren naszej dzielnicy.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana
jest na dzieƒ 19 paêdziernika br. Program sesji
b´dzie dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie. W szczególnoÊci, w porzàdku obrad b´dzie
punkt dotyczàcy zaopiniowania projektu bud˝etu naszej dzielnicy na rok 2018. Sesja rozpocznie si´ o godz. 14.00 w sali Rady w budynku
naszego Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych
serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

has∏em stolica zaprasza mieszkaƒców do w∏àczenia si´ w jej zazielenianie. WspominaliÊmy
ju˝ o tym na naszych ∏amach, ale dziÊ warto powiedzieç, ˝e akcja wcià˝ trwa. Polega ona na
przyjmowaniu przez Urzàd Miasta Sto∏ecznego
Warszawy sugestii mieszkaƒców, gdzie nale˝y
posadziç drzewo, i pozytywnym rozpatrywaniu
tych sugestii, jeÊli tylko nasadzenie w proponowanym miejscu jest mo˝liwe. Zg∏oszenia takie
przyjmowane sà przede wszystkim przez aplikacj´ „Milion drzew” (do pobrania z Google
Play i App Store), ale równie˝ przez aplikacj´
Warszawa 19115. Od czasu uruchomienia aplikacji „Milion drzew” pod koniec marca br. do
dziÊ wskazano ju˝ miejsca dla nasadzenia niemal 6750 drzew.
„Milion drzew” to równie˝ program, w którym
mieszkaƒcy i firmy mogà ufundowaç drzewa lub
w∏àczyç si´ w inne zielone inicjatywy, jak np.
ogrody spo∏ecznoÊciowe, wspólne akcje sadzenia drzew, czy otoczyç opiekà stare drzewa.
Hanna Kowalska

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
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Seniorzy seniorom, ku wspólnej radoÊci
cd. z I str. ok∏adki

rostek „Praskie” w nazwie zespo∏u nie ogranicza
si´ tylko do terenu administracyjnie nazywanego
Pragà, ale ma znacznie szersze znaczenie, gdy˝ zespó∏ sk∏ada si´ z osób z ró˝nych cz´Êci Warszawy
po tej stronie Wis∏y. Seniorzy z Praskich Ma∏mazyj
wykonali utwory bliskie sercom dojrza∏ych warszawiaków, jak choçby: „Warszawa da si´ lubiç”,
„Przygoda w Warszawie” czy „Tylko we Lwowie”.
Po pierwszym wyst´pie na scen´ zaproszeni zostali: pan Edward K∏os, burmistrz Dzielnicy Weso∏a, i pan Leszek Winiarski, wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a. Obaj panowie
z∏o˝yli seniorom najserdeczniejsze ˝yczenia
z okazji ich dni, jednoczeÊnie gratulujàc
wspania∏ej energii i aktywnoÊci, którà widaç
i na co dzieƒ, i od Êwi´ta wÊród mieszkaƒców Weso∏ej z grupy wiekowej 60+.
W tym czasie do wyst´pu przygotowywali si´ kolejni wykonawcy: grupa muzyczno-teatralna „ArtyÊci ze Âwi´tojerskiej” sk∏adajàcà si´ z podopiecznych
Dzia∏u Wsparcia Spo∏ecznego Centrum Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy ÂródmieÊcie im.
prof. Andrzeja Tymowskiego, pod kierunkiem pani Olgi B∏aszczyk. Zespó∏ ten zajà∏ pierwsze miejsce w V edycji konkursu „Seniorzy majà
talent”. W czasie Senioralnych Spotkaƒ Pokoleniowych artyÊci ze ÂródmieÊcia zaprezentowali
przedstawienie satyryczne „Senior i lato”.

W rozstawionych namiotach mo˝na by∏o skorzystaç z darmowych konsultacji specjalistów od
s∏uchu, fizjoterapii i dbania o dobrà form´, porozmawiaç o najnowszych publikacjach dost´pnych w naszej bibliotece, wziàç udzia∏ w konkursach, a tak˝e spotkaç si´ z... papugami. Barwne
ptaki dodawa∏y te˝ czasem swoje g∏osy do wy-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

st´pów artystycznych i ch´tnie pozowa∏y do
zdj´ç na ramieniu uczestników imprezy.
Po cz´Êci przygotowanej do s∏uchania nastàpi∏
czas na dzia∏anie! Biblioteka prowadzi∏a zaj´cia
z malowania na szkle (tak˝e malowania wazonów), wycinania pi´knych broszek z papieru,
a dzieciom (oraz innym osobom m∏odym duchem
:-) ) oferowa∏a malowanie twarzy. Odby∏y si´ konkursy z nagrodami: „Jaka to piosenka” oraz konkurs taneczny, w którym jedna para zdeklasowa∏a
wszystkich innych zawodników, taƒczàc niezmordowanie od samego poczàtku do samego koƒca
konkursu! Dzieci wzi´∏y udzia∏ w konkursie rysun-

kowym o bardzo lokalnej tematyce: „Weso∏a moja
ma∏a ojczyzna”. Nagrody dla zwyci´zców w konkursach prowadzonych podczas spotkania ufundowa∏ Klub Mrs. Sporty oraz Gabinet Kosmetyczny
„Kleopatra”. By∏y gry i warsztaty, a tak˝e zaj´cia
ruchowe. Goszczàca nas na swoim terenie stra˝
po˝arna zaprezentowa∏a sprz´t przeciwpo˝arowy,
nie zabrak∏o równie˝
ognia! Ten w bezpiecznej postaci ogniska
p∏onà∏ za scenà na istniejàcym tam palenisku. Po na∏o˝eniu sobie porcji sa∏atek i kie∏baski mo˝na by∏o jak
na biwaku porozmawiaç z innymi przy
trzaskajàcym ogniu.
Przygotowane
z rozmachem i dopi´te
na ostatni guzik wydarzenie mog∏oby pomieÊciç i ugoÊciç setki
seniorów, niestety

przysz∏o ich znacznie mniej. Ale ci, którzy byli, bawili si´ doskonale. Gratulujemy Polskiemu Komitetowi Pomocy Spo∏ecznej Zarzàdowi Weso∏a
oraz OÊrodkowi Kultury w Weso∏ej, który
by∏ wspó∏organizatorem, przygotowania
tak wspania∏ej imprezy, na której nie zabrak∏o niczego, co pozwala mi∏o sp´dzaç czas
w sàsiedzkim gronie: muzyki, taƒca, rówieÊników, ciekawych atrakcji, wartoÊciowych
porad, dobrych ksià˝ek, jad∏a i napoju.
Ale ˝adne takie wydarzenie nie mog∏oby si´ odbyç bez „anio∏ów stró˝ów” czuwajàcych nad zdrowiem i bezpieczeƒstwem uczestników. Na zdrowie wszystkich obecnych na pikniku baczy∏y Panie
Piel´gniarki z Przychodni Rejonowej nr 1
w Weso∏ej, a bezpieczeƒstwa strzegli Policjanci
z naszego komisariatu i Sta˝ Miejska.
Wszystkim zaanga˝owanym w przygotowanie
i przeprowadzenie oraz zabezpieczenie tej imprezy
sk∏adamy wyrazy uznania za tak dobrà realizacj´.
Hanna Kowalska
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nansowe na realizacj´ tych zadaƒ.
PodpisaliÊmy równie˝ umow´
z wykonawcà na przebudow´ kolektora deszczowego zlokalizowanego pomi´dzy ulicami Kiliƒskiego
i D∏ugà. Kolektor ten stanowi wa˝ny element w systemie odwodnienia pó∏nocnej
cz´Êci naszej dzielnicy. W wyniku przebudowy
wzroÊnie poziom zabezpieczenia przed zalewaniem ulic spowodowanym nawalnymi deszczami,
które w ostatnich latach zdarzajà si´ coraz cz´Êciej.
Wszystko wskazuje na to, ˝e po wielu trudach
uzgodniona zosta∏a lokalizacja przepompowni
Êcieków dla obszaru Groszówki pomi´dzy ulicami: Niemcewicza, 1 Praskiego Pu∏ku, Mickiewicza i Narutowicza. Budowa przepompowni wraz
z pierwszymi odcinkami sieci kanalizacyjnej zaplanowana jest na lata 2018–2019. Budowa sieci kanalizacyjnej otworzy równie˝ mo˝liwoÊç budowy dróg w tym rejonie.
Jeszcze w tym roku zostanie zmodernizowana
ulica Godebskiego. W ramach inwestycji zostanie przebudowany fragment wodociàgu oraz
po∏o˝ona nowa nawierzchnia asfaltowa.
Dla osiedla Stara Mi∏osna równie˝ zaplanowaliÊmy szeroki program budowy ulic. W tym roku
zosta∏y ju˝ zrealizowane trzy inwestycje drogowe:
budowa ulicy U∏aƒskiej na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Jeêdzieckiej, budowa ulicy Kamyk na
odcinku od ul. Grafitowej do ul. Jod∏owej oraz budowa ul. Mazowieckiej na odcinku od ul. 1 Praskiego Pu∏ku do budynku nowego przedszkola.
W paêdzierniku dobiegnie koƒca d∏ugo oczekiwana przez mieszkaƒców budowa ulicy Cieplarnianej na odcinku do ul. GoÊciniec do Kana∏u Wawerskiego wraz z mostem. Inwestycja nie
mog∏a byç dotàd zrealizowana ze wzgl´du na
niewystarczajàce Êrodki bud˝etowe.
Pod koniec wrzeÊnia rozpocznie si´ przebudowa
ulicy Dàbrowy, która potrwa ok. dwóch miesi´cy.
W uzgodnieniu z radnymi Rady Dzielnicy zaplanowane sà tak˝e najpilniejsze inwestycje drogowe w Starej Mi∏oÊnie, których realizacja przypadnie na rok 2018.
Na ukoƒczeniu jest projektowanie ulicy Nizinnej na odcinku od ul. Mazowieckiej do koƒca
w kierunku pó∏nocnym. W tym roku planujemy
uzyskanie pozwolenia na budow´, która powinna zakoƒczyç si´ w po∏owie 2018 roku.
W trakcie projektowania jest równie˝ budowa
zespo∏u ulic: Konwaliowej, Irysów, PoÊwiaty
i Sasanki. Budowa tych ulic przewidziana jest na
rok 2018.
Na rok 2018 planowana jest równie˝ budowa
ulic: Klonowej, Cedrowej oraz Dolomitowej.
W koƒcówce tego roku projektanci powinni
przedstawiç koncepcje dotyczàce budowy tych
ulic. Zgodnie z zasadami przyj´tymi w naszym

AktualnoÊci inwestycyjne

Inwestycje drogowe
W poprzednim numerze
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”
przedstawi∏em aktualny
stan inwestycji oÊwiatowo-kulturalnych. Czas na
cz´Êç drugà poÊwi´conà
inwestycjom drogowym.
Stan zaawansowania
inwestycji drogowych jest
zró˝nicowany. Cz´Êç z nich zosta∏a ju˝ zakoƒczona, cz´Êç jest w trakcie budowy, a cz´Êç na etapie projektowania.
Zakoƒczy∏a si´ przebudowa ulicy Sikorskiego na
odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Chodkiewicza.
Równolegle trwa projektowanie kolejnego odcinka
do ulicy Czarnieckiego. Przy okazji planujemy zmodernizowaç ulic´ Czarnieckiego i Starzyƒskiego,
a w szczególnoÊci budow´ skutecznego odwodnienia. Prawdopodobna realizacja w roku 2018.
W 2018 roku przystàpimy tak˝e do budowy
ulicy Berenta, przy której rozpocz´∏a si´ w∏aÊnie
budowa budynku mieszkalnego komunalnego.
W tym roku zaplanowana zosta∏a tak˝e przebudowa ulicy ˚ó∏kiewskiego na odcinku od ulicy
G∏owackiego do ulicy Armii Krajowej. Obecnie
trwa procedura wy∏aniania wykonawcy.
Na poczàtku sierpnia rozpocz´∏a si´ przebudowa ulic: Chopina i Kwiatowej. Prace budowlane
sà ju˝ na ukoƒczeniu.
W latach 2017–2018 zostanà zmodernizowane kolejne ciàgi komunikacyjne na osiedlu Plac
Wojska Polskiego, zgodnie z propozycjami zg∏oszonymi przez radnych.
W osiedlu Zielona prowadzone sà budowy ulic:
Krótkiej, ˚eglarskiej i Nowej. W ramach inwestycji
budowana lub przebudowywana jest równie˝ infrastruktura podziemna (woda, kanalizacja, gaz)
oraz instalacja oÊwietleniowa. Budowa tych ulic
zostanie zakoƒczona w paêdzierniku tego roku.
W najbli˝szych dniach zostanà podpisane
umowy z wykonawcami wy∏onionymi w trybie
przetargowym na budow´ ulicy Zau∏ek oraz drogi osiedlowej wewn´trznej od ulicy Uroczej.
Obie inwestycje przewidziane sà do realizacji
jeszcze w bie˝àcym roku.
Na etapie projektowania sà ponadto ulice:
Szeroka, S∏owicza i Zachodnia, przewidziane do
realizacji w 2018 roku.
Na lata 2018–2019 zaplanowaliÊmy zlecenie
projektowania, a nast´pnie budow´ kolejnych ulic
w osiedlu Zielona: Jagodowej, Borowika oraz Za
D´bami. W bud˝ecie zarezerwowaliÊmy Êrodki fi-

urz´dzie, niezw∏ocznie po otrzymaniu zaproponowanych koncepcji zapoznamy z nimi zainteresowanych mieszkaƒców.
Jeszcze w tym roku zlecimy zaprojektowanie
du˝ego kolektora deszczowego ∏àczàcego ulic´
Piotrusia Pana z Kana∏em Wawerskim. Kolektor
zostanie poprowadzony ulicami Marmurowà, Jutrzenki i Z∏otej Jesieni. Projekt b´dzie obejmowa∏
równie˝ budow´ tych ulic. Inwestycja, której realizacja nastàpi w 2018 roku, jest niezb´dna,
aby otworzyç w nast´pnej kolejnoÊci mo˝liwoÊç
odwodnienia do powsta∏ego kolektora wszystkich ulic do niego poprzecznych.
Na 2018 rok planujemy równie˝ zaprojektowanie
i wybudowanie ∏àcznika pomi´dzy ulicami Ptasià
i Borkowskà, co pozwoli na lepsze skomunikowanie
mieszkaƒców tych rejonów z ulicà Granicznà.
W 2018 roku planujemy jeszcze zleciç projektowanie ulic: Agawy, KoÊciuszki i Asnyka. Ârodki
finansowe na budow´ tych ulic mamy zapisane
w bud˝ecie 2019 roku.
Ale to jeszcze nie wszystko.
Uczestniczymy równie˝ jako dzielnica w programach wdro˝onych przez Miasto Sto∏eczne.
W latach 2017–2018 kontynuowany jest
program budowy oÊwietlenia ulic gminnych. W ramach tego programu brakujàce oÊwietlenie zostanie wybudowane na nast´pujàcych ulicach: Berenta, Forsycji, Literackiej, Lirycznej, M. Rodziewiczówny, Brylantowej, Nefrytowej, Kamiennej,
Wapiennej, Wczasowej, Agawy, Morelowej, Olchy,
Marmurowej, Krokusów, Sarenki, Narutowicza.
Równie˝ na lata 2017–2018 zg∏osiliÊmy do
miejskiego programu poprawienia jakoÊci eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych ponad 30 dróg
gminnych z obszaru dzielnicy Weso∏a. Po przeanalizowaniu przez s∏u˝by miejskie mo˝liwoÊci technicznych zatwierdzono do utwardzenia nast´pujàce ulice: Szerokà na odcinku od ul. ¸aguny do koƒca zabudowy, ˚ó∏kiewskiego na odcinku od ul.
Armii Krajowej do p´tli autobusowej, GoÊciniec na
odcinku od ronda Józefa Maroszka do Szosy Lubelskiej, Cienistà, Mazowieckà na odcinku od ul. Pi∏sudskiego na wschód do granic dzielnicy, Wschodnià od ul. Kasprowicza na wschód oraz Poezji.
Oczekujemy ˝e zakwalifikowanie do programu kolejnych dróg rozstrzygnie si´ w przysz∏ym roku.
Przedstawione powy˝ej zamierzenia inwestycyjne zosta∏y zaplanowane na miar´ posiadanych przez Dzielnic´ Êrodków bud˝etowych.
Mam nadziej´, ˝e katalog przedstawionych inwestycji nie jest zamkni´ty. W momencie pojawienia si´ dodatkowych Êrodków bud˝etowych
b´dziemy w porozumieniu z radnymi Rady Dzielnicy Weso∏a proponowaç realizacj´ kolejnych inwestycji drogowych.
Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza ds. Inwestycji

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

oraz dzienny
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K àcik seniora
Ostry start UTW Weso∏a
Jeszcze nie Êwi´towaliÊmy inauguracji nowego roku akademickiego,
a ju˝ dzieje si´.
2 wrzeÊnia odby∏a si´
wycieczka do ¸odzi szlakiem Reymonta i Tuwima. Projekt zosta∏ zrealizowany wspólnie z Bibliotekà Publicznà w Weso∏ej. Wyjazd,
pomimo z∏ej pogody, jak zwykle by∏ udany.
29 wrzeÊnia wyruszamy do Czerska, Góry
Kalwarii i Warki. Ten ekoplener poprowadzi nasz ulubiony Piotr Kociszewski.
1 paêdziernika 70 osób weêmie udzia∏
w pierwszym po wakacjach „Ostrym dy˝urze poetyckim” w Teatrze Narodowym. Jednym z goÊci spektaklu b´dzie Magdalena
Zawadzka, z którà spotkamy si´ 27 wrzeÊnia w Bibliotece Publicznej w Weso∏ej.
4 paêdziernika w ODT Pogodna odb´dzie
si´ walne zebranie cz∏onków UTW Weso∏a.
7 paêdziernika o godz. 11.00 w szkole
przy ulicy Krótkiej w Zielonej odb´dzie si´
uroczysta inauguracja roku akademickiego
2017/2018.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Dzielnicowe Obchody
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci

14 paêdziernika na terenie OSP Weso∏a
Centrum odb´dzie si´ spotkanie integracyjne przy ognisku.
18 paêdziernika o godz. 18.00 w ODT Pogodna spotkamy si´ na pogaduchy, a potem
obejrzymy wystaw´ prac malarskich z pracowni „Surreal” Marii Surawskiej pt. „Kolory z∏otego wieku”.
UFF!! Takà kondycj´ çwiczymy w klubach „Mambo” i „Fitness Art”. Inne formy
to gimnastyka umys∏u, j´zyk angielski, w∏oski, hiszpaƒski, niemiecki, trening pami´ci,
komputer. B´dzie te˝ kontynuacja ulubionych spotkaƒ z „Wiza˝u”.
Wszystkie informacje mo˝na uzyskaç
u naszej niezastàpionej sekretarki Joli Gilewskiej pod numerem 519 173 672, lub
w czasie dy˝urów w ODT Pogodna (poniedzia∏ki, wtorki) oraz w budynku OSP
Weso∏a (Êrody, czwartki, piàtki) w godz.
12.00–14.00.
Wszystkich smutnych i samotnych lub radosnych i aktywnych ZAPRASZAMY.
DO¸ÑCZCIE DO NAS.

Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy, OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz Proboszcz Parafii Êw. Brata Alberta zapraszajà na Dzielnicowe Obchody
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, które odb´dà
si´ w dniu 11 listopada 2017 r. W programie m.in. uroczysta Msza Âwi´ta,
przemarsz uczestników wydarzenia
pod pomnik Polskiej Organizacji
Wojskowej oraz tradycyjne uroczystoÊci pod pomnikiem.
OK Weso∏a

Gra˝yna Weber
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45-lecie Rodzinnego Ogrodu Dzia∏kowego
„ZACH¢TA” Êwi´towaliÊmy piknikowo!
30 wrzeÊnia br. na terenie ogródków dzia∏kowych „ZACH¢TA” w Weso∏ej odby∏ si´ w ramach
inicjatywy lokalnej, przy wspó∏pracy z Urz´dem
Dzielnicy Weso∏a, festyn Dzieƒ Dzia∏kowca. Ka˝dy uczestnik ma∏y czy du˝y otrzyma∏ kotylion
upami´tniajàcy jubileusz ROD „ZACH¢TA”.
Festyn rozpoczà∏ si´ szkoleniem z pierwszej
pomocy, które prowadzi∏ lek. med. Pan Micha∏
Paszkowski. Na szkoleniu dzia∏kowcy nauczyli

si´, jak post´powaç w przypadku zagro˝eƒ takich jak ukàszenie przez kleszcza czy ˝mij´ oraz
co zrobiç, gdy poczujemy si´ s∏abo. Ka˝dy
z uczestników otrzyma∏ certyfikat i apteczk´
pierwszej pomocy. JednoczeÊnie odbywa∏o si´
szkolenie dla najm∏odszych uczestników pikniku,
dzieci dowiedzia∏y si´, jak bezpiecznie przebywaç nad wodà. Szkolenie dla dzieci prowadzili

wolontariusze z Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej, którego prezesem jest pan Micha∏ Guzik.
Literaci, pisarze i poeci zaprezentowali swoje dzie∏a. WÊród nich byli
Jan ChruÊliƒski, Bo˝ena Stefaƒska,
Maria Rafanowicz.
Rodzinny Ogród Dzia∏kowy „ZACH¢TA” obchodzi∏ jubileusz 45-lecia
istnienia. Prezes Okr´gowego
Zwiàzku Mazowieckiego PZD pan
Krzysztof Podlewski wr´czy∏ puchary z okazji jubileuszu oraz przekaza∏
gratulacje i ˝yczenia, by∏ tak˝e pod
ogromnym wra˝eniem organizacji pikniku. Przyszed∏ czas na uroczysty tort, dzia∏kowcy, mieszkaƒcy osiedla i dzielnicy Weso∏a razem Êwi´towali t´ wdzi´cznà rocznic´.
Festyn zakoƒczy∏ si´ dyskotekà, którà prowadzi∏ DJ Miro, zabawa trwa∏a do póênych godzin
wieczornych.
Podczas ca∏ego festynu mieszkaƒcy dzielnicy
mogli skosztowaç przepysznych ciast, które
upiek∏y panie dzia∏kowiczki, bigosu z dziczyzny
i kie∏baski z grilla ufundowanej w ramach inicjatywy lokalnej Dzieƒ Dzia∏kowca – festyn mi´dzypokoleniowy oraz podziwiaç r´kodzie∏o
dzia∏kowców.
Ogromne podzi´kowania dla wszystkich pomagajàcych w organizacji festynu, a w szczegól-

Karta Biznes Benefit dla Ciebie!
Rozwa˝a∏eÊ kiedyÊ reklam´ na naszych ∏amach bàdê stronie internetowej albo ju˝ si´ u nas reklamujesz?
Mamy dla Ciebie Êwietnà propozycj´!
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” do∏àczy∏y
do programu partnerskiego Biznes
Benefit, który gwarantuje reklamodawcom atrakcyjne zni˝ki nie tylko
na reklamy u nas, ale i w szeregu
miejsc us∏ugowych na terenie ca∏ej
Warszawy (restauracje, salony SPA
i urody, warsztaty samochodowe,
us∏ugi medyczne, dietetyczne i inne).
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noÊci dla: Zarzàdu ROD „ZACH¢TA”, Moniki
Adamczyk, Tomasza Filipowskiego, Adama
Szcz´snego, Ani i Grzegorza Pastuszaków, Ma∏gosi i Jarka Zaborowskich, Sylwii Galon, Eli Ma∏kowskiej-CieÊlak, Ma∏gosi i Franka Sto∏owskich,
Beaty Zawistowskiej, UKS Weso∏ek.
Osobne podzi´kowania dla pana Bogdana
Wilka za ufundowanie ksià˝ek i dla pani Jadwigi
Roli za zakup namiotów dla ROD ZACH¢TA oraz
dla Urz´du Dzielnicy Weso∏a za dofinansowanie
projektu w ramach inicjatywy lokalnej.
Atmosfera by∏a wspania∏a, mieszkaƒcy bawili
si´ Êwietnie, a kolejne spotkanie w sylwestra.
Dzi´kujemy
Lidia Mierzejewska
prezes ROD „ZACH¢TA” w Weso∏ej

Wystarczy, ˝e wykupisz u nas reklam´
o wartoÊci minimum 300 z∏ netto*,
a otrzymasz takà kart´.
Szczegó∏owych informacji udzieli Paƒstwu nasz przedstawiciel handlowy:
Bo˝ena Dole˝a∏, tel. 607-306-979,
e-mail: reklama.wesola@wiadomosci
sasiedzkie.pl, a o samej karcie i punktach,
w których funkcjonuje, mo˝na przeczytaç
na stronie: https://www.biznesbenefit.pl/.
Hanna Kowalska
* nie musi to byç jednorazowa reklama,
podana kwota mo˝e byç sumà zamówieƒ
z 3 miesi´cy lub kilku wydaƒ naszych gazet.
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UKS VOLTEO
ogłasza nabór

do grup zaawansowanych
klubu!!!
Kryteria:
- przedział wiekowy 8–16 lat
- zaawansowane, średnio-zaawansowane
umiejętności z zakresu akrobatyki,
gimnastyki sportowej
Gwarantujemy:
- treningi z zakresu woltyżerki sportowej
2, 3 x w tygodniu (Hipodrom Stara Miłosna)
- udział w zawodach Ogólnopolskich i Międzynarodowych
- udział w zgrupowaniach i szkoleniach sportowych w kraju i za granicą
Klub dysponuje niezbędną infrastrukturą, wykwaliﬁkowaną kadrą
i specjalnie wyszkolonymi końmi.
Nasi zawodnicy to Kadra Narodowa Polskiego Związku Jeździeckiego
reprezentująca kraj na Mistrzostwach Europy i Świata!

NABÓR OTWARTY: 21.10.2017, godz.12.30
Hipodrom Stara Miłosna (ul. Szkolna 14, 05-077 Warszawa)

ZAPRASZAMY!!!
www.volteo.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

tel. 664 720 615
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Po∏udniowa Obwodnica Warszawy: zezwolenie na „nasz” odcinek
26 wrzeÊnia br. Wojewoda Mazowiecki wyda∏
zezwolenie na budow´ ok. 7,5-kilometrowego
odcinka Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy, który
przebiegaç b´dzie przez dzielnic´ Wawer i gmin´
Wiàzowna. W zwiàzku z wielomiesi´cznymi protestami mieszkaƒców Wawra, którzy nie godzili si´
na otwartà „wann´” pod torami w w´êle Patriotów
(zamiast redukujàcego ha∏as i emisj´ spalin tunelu)
ani na krótkie estakady nad Mazowieckim Parkiem
Krajobrazowym (w sytuacji, gdy mo˝liwa by∏a
jedna d∏uga estakada, minimalizujàca ingerencj´
w Êrodowisko), Regionalna Dyrekcja Ochrony Ârodowiska w sierpniu br. dokona∏a ponownej oceny

oddzia∏ywania tego przedsi´wzi´cia na Êrodowisko
i zaopiniowa∏a, ˝e wariant oprotestowany przez
wawerczyków nie budzi zastrze˝eƒ. To otworzy∏o
drog´ do wydania zezwolenia na budow´ przez
Wojewod´ i pod koniec wrzeÊnia sta∏o si´ ono faktem. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalnoÊci. Zgodnie z warunkami kontraktu wykonawca
rozpocznie roboty zaczynajàc od prac przygotowawczych, jak na przyk∏ad wycinka drzew czy te˝
budowa tymczasowych dróg dojazdowych. Jak informuje Ma∏gorzata Tarnowska, rzecznik prasowy
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
trasa drogi ekspresowej S2 przejdzie pod ulicà Pa-

triotów w tzw. wannie szczelnej przykrytej trzema
obiektami (dwa obiekty to dwie jezdnie ul. Patriotów, a trzecim obiektem b´dà przechodziç tory
kolejowe), zaÊ przez tereny MPK b´dzie przebiega∏a na nasypach oraz estakadach (d∏. ok. 0,5 km). Na
omawianym odcinku trasy S2 wybudowane zostanà 2 jezdnie po 3 pasy ruchu od w´z∏a Wa∏ Miedzeszyƒski (bez w´z∏a) do w´z∏a Lubelska (bez w´z∏a).
Przebieg i inne szczegó∏y tego odcinka POW
znajdziecie Paƒstwo na mapce pod adresem:
http://www.pulawska-lubelska.pl/mapa_POW/
index.html.
Hanna Kowalska

Trening pami´ci oraz spotkanie dla
opiekunów osób niepe∏nosprawnych
Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicach Wawer i Weso∏a
uprzejmie informuje, ˝e w paêdzierniku
dy˝ury dla mieszkaƒców b´dà pe∏nione
wed∏ug poni˝szego harmonogramu:
■

■

■

■

11 paêdziernika, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. 1 Praskiego Pu∏ku
róg al. Armii Krajowej)
18 paêdziernika, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)
25 paêdziernika, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona
(spotkanie na ul. Wspólnej róg
ul. Brata Alberta – parking przy
sklepie K&M)
30 paêdziernika, godz. 16.00–18.00
– dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy Weso∏a (Urzàd Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy, ul.
1 Praskiego Pu∏ku 33, pok. –111).

Podczas dy˝urów mogà Paƒstwo
zg∏aszaç wszelkie nieprawid∏owoÊci
wp∏ywajàce na poczucie Paƒstwa
bezpieczeƒstwa, zagra˝ajàce ˝yciu lub
zdrowiu czy wynikajàce z wandalizmu
i innych negatywnych zjawisk.

OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21 a, zaprasza mieszkaƒców powy˝ej 55 roku ˝ycia na cykl
bezp∏atnych warsztatów „Trening pami´ci”. Majà
one na celu poprawienie zdolnoÊci pami´ciowych,
intelektualnych oraz koncentracji uwagi. Zaj´cia
odbywaç si´ b´dà w paêdzierniku i listopadzie
w siedzibie OÊrodka. Zapisy w sekretariacie OÊrod-

ka lub pod numerem telefonu 22 773 44 12.
Na kolejne ju˝ spotkanie zapraszamy opiekunów osób niepe∏nosprawnych 17 paêdziernika
2017 r. o godzinie 10.00. Osoby zainteresowane
b´dà mog∏y skorzystaç z porad dietetyka.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

26 października 2017 r. w godzinach od 900 do 1500
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wesoła odbędą się konsultacje
prowadzone przez pracowników II Oddziału ZUS w Warszawie.
Konsultanci udzielą odpowiedzi m.in. na pytania z zakresu:
• podlegania ubezpieczeniom,
• wdrożenia e-składki,
• zasad przyznawania emerytur i rent w tym obniżenia wieku emerytalnego.

Każdy, kto odwiedzi w tym dniu Urząd, będzie mógł na miejscu założyć i potwierdzić proﬁl do swojego konta na Plaormie Usług Elektronicznych (PUE).
To nowoczesny portal, który bez wychodzenia z domu umożliwia wgląd w informacje zapisane na osobistym koncie w ZUS. PUE pozwala m.in. zobaczyć, czy
jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczeń, czy pracodawca opłaca za nas składki, wysłać
interesujące nas wnioski i śledzić stan ich realizacji.
Zapraszamy

II Oddział w Warszawie
REKL AMA

PROJEKTY BUDYNKÓW, WN¢TRZ

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

tel. 604-276-954
www.eurekaarchitekci.info
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– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI
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Ruszmy si´!
AktywnoÊç fizyczna powinna byç istotnym elementem ˝ycia codziennego
ka˝dego cz∏owieka. Wiemy, wiemy,
ale co z tym robimy? Du˝à cz´Êç
czasu sp´dzamy w pracy, szkole,
na uczelni, a po powrocie do domu niewielu z nas wybiera ruch
i zaj´cia sportowe, a jak dobrze
wiemy, nie powinniÊmy rezygnowaç z wysi∏ku fizycznego, gdy˝ jest
on gwarantem naszego zdrowia!
Zgodnie z zaleceniami Âwiatowej
Organizacji Zdrowia (WHO) z 2002
roku ka˝dy cz∏owiek powinien poÊwi´ciç minimum 30 minut dziennie na umiarkowanà aktywnoÊç. Podobne rekomendacje zosta∏y wydane przez Nordic Nutrition Recommendation w 2004 roku. W zaleceniach tych
uwzgl´dniono tak˝e grup´ dzieci i m∏odzie˝y,
w których przypadku rekomendacje ró˝nià si´
od tych proponowanych osobom doros∏ym.
Zgodnie z tymi zaleceniami dzieci i m∏odzie˝ powinni przeznaczaç co najmniej 60 minut dziennie na çwiczenia o umiarkowanej intensywnoÊci. Inaczej sprawa wyglàda w przypadku osób
z tendencjà do nadwagi i oty∏oÊci. Osobom tym
zaleca si´ 1–1,5 godziny umiarkowanych çwiczeƒ fizycznych dziennie (dane opublikowane
przez International Association for Study of
Obesity, 2002 rok).
Ruszmy si´! Sport warto postrzegaç jako regularnie podejmowanà aktywnoÊç fizycznà z akcentem rywalizacji ukierunkowanej na pokonywanie swoich s∏aboÊci i realizowanà w celu
osiàgni´cia korzyÊci, g∏ównie w aspekcie prozdrowotnym! Jest to szczególnie wa˝ne w dzieciƒstwie i m∏odoÊci – to kluczowy czynnik warunkujàcy prawid∏owy rozwój organizmu!
AktywnoÊç fizyczna stymuluje wzrastanie cia∏a
(m.in. przez mechaniczny nacisk na chrzàstki
wzrostowe, zwi´kszenie wydzielania hormonu
wzrostu), sprzyja harmonii rozwoju (proporcjonalne przyrosty masy cia∏a, korzystny jego
sk∏ad), rozwojowi mi´Êni i funkcji zaopatrzenia
tlenowego. Wspomaga rozwój motoryczny –
umo˝liwia uzyskanie odpowiedniego poziomu
sprawnoÊci fizycznej i harmonijny rozwój
wszystkich jej sk∏adowych cech, dzi´ki którym
dziecko mo˝e radziç sobie w ró˝nych sytuacjach
w codziennym ˝yciu i unikaç zagro˝eƒ.
AktywnoÊç fizyczna jest bardzo wa˝na dla rozwoju intelektualnego, psychicznego i spo∏ecznego – umo˝liwia poznawanie najbli˝szego Êrodowiska, przedmiotów, zjawisk, stwarza sytuacje,
w których dziecko uczy si´ pokonywaç trudnoÊci, radziç sobie ze zm´czeniem, prze˝ywaç sukcesy i pora˝ki, kontrolowaç emocje, oraz sprzyja kszta∏towaniu relacji z innymi, umiej´tnoÊci
wspó∏pracy, negocjacji i samokontroli.
Sport to równie˝ adaptacja do ró˝norodnych
bodêców i zmian Êrodowiska fizycznego (np.
zmian temperatury – hartowanie), to kompensacja niekorzystnych zjawisk wspó∏czesnego ˝ycia:
nadmiernego unieruchomienia zwiàzanego z na-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ukà w szkole, odrabianiem lekcji, oglàdaniem telewizji, pracà przy komputerze oraz zapobieganie
zaburzeniom rozwoju i zdrowia, w tym
zw∏aszcza oty∏oÊci, zaburzeniom uk∏adu ruchu!
Jakà form´ aktywnoÊci wybraç? Nale˝y uwzgl´dniç zainteresowania,
poniewa˝ trening zdrowotny
nie powinien byç przymusem
i re˝imem wywo∏ujàcym stres,
a sposobem przyjemnego i po˝ytecznego sp´dzania czasu.
Mo˝liwoÊci w okolicy miejsca zamieszkania jest wiele! Mamy sporty walki – m.in. judo, karate – to
zawsze solidne przygotowanie
ogólnorozwojowe; sporty rakietowe – m.in. tenis, badminton, tenis sto∏owy – zapewnià wszechstronny rozwój i uporajà si´
z wi´kszoÊcià trudnoÊci zwiàzanych z integracj´

sensorycznà. Sà równie˝ sporty dru˝ynowe – pi∏ka no˝na, koszykówka, pi∏ka r´czna czy siatkówka – w zespole zawsze raêniej; sporty, gdzie rówieÊników nie zabraknie, a o atrakcyjnoÊç zaj´ç
zadbajà wykwalifikowani trenerzy, to taniec,
szermierka, jazda konna – odpowiednio spo˝ytkujà energi´. Wyjàtkowym sportem jest p∏ywanie – zalet wiele, ale najwa˝niejsze to odcià˝enie
stawów, praca wszystkich mi´Êni, doskona∏a
forma treningu korekcyjno-kompensacyjnego
i gwarancja bezpieczeƒstwa nad wodà!
Wi´c jak? Ruszmy si´ i nie zapominajmy
o podstawowych zasadach prozdrowotnej aktywnoÊci fizycznej! Wszechstronnie, systematycznie, stopniujàc intensywnoÊç i dopasowujàc
jà do swoich mo˝liwoÊci! Piona i do zobaczenia
na treningach ;)
Tomasz Urbanek
Koordynator sportowy Klubu Sportteam
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Za nami sezon startowy 2017,
a przed nami wielkie wyzwanie!
Dru˝yna seniorska UKS Volteo ma za sobà
kolejny bardzo udany sezon startów mi´dzynarodowych. W maju i czerwcu tego roku
zespó∏ wzià∏ udzia∏ w trzech zawodach mi´dzynarodowych CVI Ebreichsdorf (Austria),
CVI Pezinok (S∏owacja) oraz CVI Frenstat
(Czechy), osiàgajàc bardzo satysfakcjonujàce
wyniki. Ponadto na zawodach w Czechach
zawodnicy klubu rywalizowali tak˝e w kategoriach indywidualnych, zdobywajàc miejsca na podium. Bardzo udany debiut na tych

zawodach mia∏a nasza nowa klacz Siwa, która okaza∏a si´ prawdziwym typem startowym. Dru˝yna nie zwalnia tempa i pracuje
dalej, gdy˝ przed nià wielkie wyzwanie
– kwalifikacja na WEG 2018 (Mistrzostwa
Âwiata wszystkich dyscyplin jeêdzieckich),
które odb´dà si´ w Stanach Zjednoczonych
we wrzeÊniu przysz∏ego roku.
Aleksandra Wolniewicz
zawodnik, trener UKS VOLTEO

Polska z∏ota jesieƒ i ostatnie rundy PWiM w RJnO
ZakoƒczyliÊmy wrzeÊniowy, bardzo bogaty
cykl startów w rowerowej jeêdzie na orientacj´
na Mazowszu. Oprócz dwóch rund Pucharu Warszawy i Mazowsza w RJnO by∏a tak˝e impreza
z kalendarza centralnego, czyli zorganizowana
w Weso∏ej przez Team 360° trzyetapowa Mazovia Cup, która by∏a jednoczeÊnie
Mistrzostwami Polski na dystansie
klasycznym i Êrednim. Regularni
uczestnicy naszego Pucharu pokazali si´ z bardzo dobrej strony, zdobywajàc ca∏y worek ró˝nokolorowych medali. Dodatkowà atrakcjà
wrzeÊniowych etapów by∏ start
w nich dwójki zawodników ze stolicy Syberii Nowosybirska. Byli zadowoleni i bardzo si´ im podoba∏
pobyt w naszym kraju.
Paêdziernik, czyli ju˝ z∏ota polska jesieƒ, zapowiada si´ równie
bogato, bowiem mamy do rozegrania trzy kolejne, ostatnie ju˝
w tym roku, rundy PWiM, z których jedna b´dzie równoczeÊnie
zaliczana do klasyfikacji Grand Prix
Dzielnicy Wawer Miasta Sto∏ecznego Warszawy w RJnO. Pierwsze
zmagania odb´dà si´ w dniach
7–8.10.2017: w sobot´ zawodnicy
b´dà si´ Êcigaç w Choszczówce na
dystansie klasycznym, a w niedziel´ w Koby∏ce,
gdzie czeka na nich sprint i dystans Êredni.
W dniach 21–22.10.2017 XI Runda rozegrana
zostanie na terenach dzielnic Wawer i Weso∏a –
czyli praktycznie pod nosem. Sobota 21.10 to starty na dystansie sprinterskim i Êrednim w Mi´dzyle-

siu, a niedziela – dystans klasyczny ze startem
w Êrodku lasu nad Czarnym Stawem dok∏adnie na
przebiegu granicy pomi´dzy oboma dzielnicami.
Natomiast w ostatni weekend paêdziernika,
28–29, zawitamy z RJnO na plebani´ Ojca Mateusza do Glinianki – bowiem w∏aÊnie w tamtej-

szych lasach odb´dzie si´ ostatnia tegoroczna
Runda PWiM w RJnO. Miejsce na pewno warte
odwiedzenia, a na uczestników w sobot´ b´dzie
czekaç wiele dodatkowych atrakcji w postaci
ogniska i kie∏basek, zwiedzania Regionalnej Izby
Pami´ci oraz zabytkowego drewnianego koÊcio-

∏a, który s∏u˝y filmowym realizacjom kolejnych
odcinków serialu „Ojciec Mateusz”. Wszystko
naprawd´ blisko i warte zobaczenia.
Podczas paêdziernikowych rund zapadnà rozstrzygni´cia decydujàce o wynikach klasyfikacji
generalnej w poszczególnych kategoriach wiekowych i mam nadziej´, ˝e wzorem
poprzednich lat zaci´ta rywalizacja
b´dzie trwaç do ostatniego startu
w ostatnià niedziel´ tego miesiàca.
Podsumowanie ca∏ego tegorocznego cyklu nastàpi ju˝ w dniach
5–6.11.2017 – i tradycyjnie w sobot´ start w mini maratonie, a niedziela to scorelauf czasowy (to coÊ takiego, ˝e wszyscy uczestnicy majà godzin´ czasu, w której muszà znaleêç
jak najwi´cej punktów kontrolnych,
przekroczenie czasu oznacza, ˝e jest
si´ niesklasyfikowanym). Naprawd´
fantastyczna zabawa, po której jak
co roku nastàpi uroczyste wr´czenie
medali, dyplomów i nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych, a na koniec losowanie roweru
firmy Heller Polska, w której siedzibie odbywaç si´ b´dzie Zakoƒczenie
Sezonu w dniu 6.11.2017.
Ju˝ teraz serdecznie zapraszamy
wszystkich do aktywnego wypoczynku na Êwie˝ym powietrzu.
Wszystkie szczegó∏y na stronie internetowej
www.orienteering.waw.pl.
Jan Cegie∏ka
Fot. Andrzej Krochmal

REKL AMA

PEDAGOG–ANGLISTA

LEKCJE ANGIELSKIEGO
Zakres: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum

Stara Miłosna, tel: 733 250 300
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Wyjazd: 7 grudnia (czwartek), godzina 16.00,
parking przy ul. Klimatycznej pod Szko∏à
Podstawowà 385 (d. Gimnazjum 119).
Powrót: 10 grudnia oko∏o 23.00.
Wpisowe: doroÊli 410 z∏, m∏odzie˝ do 15 roku
˝ycia 370 z∏ p∏atne do 20 listopada br., zaliczka
w wysokoÊci 100 z∏ w terminie 14 dni od zg∏oszenia.
Noclegi, Êniadania i obiadokolacje: OÊrodek
Wypoczynkowy „Iskra” w Piwnicznej,
http://www.iskra.piwniczna.com/
Zg∏oszenia: za poÊrednictwem naszej strony internetowej, najpóêniej do dnia 20 listopada br.
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski, tel.
601 31 48 22.
Liczba miejsc: 50
Data: 7 grudnia – 10 grudnia 2017. Wyjazd
w czwartek o 16.00, warto ju˝ teraz zarezerwowaç sobie dzieƒ urlopu na piàtek 8.12.

PTTK Weso∏a zaprasza:

Zimowa wyprawa
w Beskid Sàdecki

„DoÊç wytoczyli baƒ pró˝nych przed domy kalecy
˚yjà jak ˝yli, bezwolni, g∏usi i Êlepi
Nie wspó∏czuj, szkoda ∏ez i ˝alu
Bezbarwni sà, bo chcà byç szarzy
Ty wy˝ej, wy˝ej bàdê i dalej
Ni˝ ci, co si´ wyzbyli marzeƒ”.
Góry sà pi´kne o ka˝dej porze roku. Wiosnà,
gdy rozkwitajà Êwie˝à zielenià budzàcej si´ przyrody. Latem, gdy mieniàce si´ w blasku s∏oƒca
strumyki stajà si´ êród∏em och∏ody. Jesienià, gdy
rozkwitajà czerwienià bukowych liÊci. Jednak nic
nie przebije widoku górskiego szlaku, zdobnego
w grubà czap´ bialuteƒkiego, Ênie˝nego puchu.
Nic nie jest w stanie opisaç w´drówki nieprzetartym szlakiem. Trzeba to prze˝yç samemu. I na takà
przygod´ teraz Paƒstwa serdecznie zapraszamy.
Tym razem jej mottem sà s∏owa piosenki „Bukowina II”, autorstwa Wojtka Bellona, Êpiewanej przez
Wolnà Grup´ Bukowina. A trasy naszych w´drówek poprowadzà szlakami Beskidu Sàdeckiego.
Góry nigdy nie tolerujà nonszalancji i amatorstwa. Dla ludzi zupe∏nie nieprzygotowanych mogà byç niebezpieczne. Jednak w´drówka, którà
dla Paƒstwa przygotowaliÊmy, nie jest pomyÊlana jako szko∏a ˝ycia. Trasy sà dostosowane
nawet dla niezbyt wytrawnych turystów, tak˝e
starszych dzieci. OczywiÊcie, jako ˝e to jednak sà
góry, wymagana jest minimalna sprawnoÊç fizyczna i kondycja. Poni˝ej podajemy parametry
tras, przed decyzjà o zapisaniu prosimy si´ z nimi zapoznaç.
Organizatorzy zastrzegajà sobie prawo do ich
modyfikacji ze wzgl´du na zastane warunki terenowe i atmosferyczne, tak by wyprawa by∏a
przyjemnym doÊwiadczeniem, a nie forsownym
wyczynem.

Sobota, 9.12 – II dzieƒ:
■
■

■
■

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 innych wycieczek.

Transfer autokar: Piwniczna – Krynica
W´drówka piesza: Krynica Zdrój (zielony) – Dolina Czarnego Potoku
(zielony szlak lub alternatywnie
mo˝liwoÊç wjazdu kolejà gondolowà na Jaworzyn´) – schronisko
PTTK Jaworzyna Krynicka – Muszyna, Z∏ockie, koÊció∏ – 12,5 km/
736 mp/4:20 h
Transfer autokar: Muszyna – Piwniczna
Kolacja grillowa, Êpiewy itp.

Niedziela, 10.12 – III dzieƒ:
■

■

W´drówka piesza: miejsce noclegu – Niemcowa (czerwony) – schronisko Kordowiec (czerwony) – Rytro – 11 km/675 mp/4:00 h
PrzyjÊcie na miejsce obiadu (Rytro), powrót do
Warszawy

JednoczeÊnie przypominamy,
˝e zosta∏o jeszcze kilka wolnych
miejsc na wycieczk´ „Szlakiem zabytków techniki Górnego Âlàska”, o której pisaliÊmy w poprzednim numerze. Zapraszamy!
W imieniu Zarzàdu Ko∏a
Marcin J´drzejewski

REKL AMA

Piàtek, 8.12 – I dzieƒ:
■
■

■
■

Transfer autokar: Nocleg – Piwniczna
W´drówka piesza: Piwniczna (˝ó∏ty) – Hala Pisana (czerwony) – schronisko PTTK Cyrla
(czerwony) – Rytro – 15 km/743 mp/5:10 h
Transfer autokar: Rytro – nocleg
Mo˝liwoÊç wyjazdu na saunowanie w oÊrodku Hedoni SPA Piwniczna

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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QLTURKA

Nolan na wojnie –
recenzja Dunkierki
UWAGA SPOILERY! W tekÊcie przedstawiono niektóre rozwiàzania fabularne.
Poni˝sza recenzja zaplanowana by∏a do publikacji
tu˝ po wakacjach, ale to
nie jest film, o którym pisze
si´ krótko, a wrzeÊniowy
numer WS mia∏ na „Qlturk´” znacznie mniej miejsca ni˝ paêdziernikowy. Dlatego wra˝eniami
z Dunkierki dziel´ si´ teraz. ˚ycz´ mi∏ego czytania!
Dorobek filmowy Nolana robi wra˝enie. Ka˝dy
jego film jest unikalnà opowieÊcià. Tajemnicà,
która stopniowo si´ rozwik∏uje, by znów nas zaskoczyç w najmniej spodziewanym momencie.
Dunkierka – to pierwszy raz, kiedy re˝yser zdecydowa∏ si´ nakr´ciç film o wojnie. Warto podkreÊliç, ˝e film o wojnie jest tutaj trafniejszym
okreÊleniem, ni˝ film wojenny. Dzie∏o Anglika
dalece odbiega od tego, do czego przyzwyczai∏
nas ten gatunek. Nie uÊwiadczymy w Dunkierce
monumentalnych scen batalistycznych, nie spojrzymy zza ramienia heroicznego ˝o∏nierza na
us∏ane trupami pole bitwy. Wojna z perspektywy
Nolana nie jest okazjà do zdobycia chwa∏y, a tragedià ludzi chcàcych przede wszystkim ratowaç
˝ycie. Najcz´Êciej swoje. Taki pomys∏ jest naprawd´ odÊwie˝ajàcy. Rezygnacja ze wszechobecnego patosu sprawia, ˝e gdy ju˝ poczujemy
wznios∏y nastrój w jakiejÊ scenie, o wiele ∏atwiej
nam w niego uwierzyç.
Film podzielony jest na trzy segmenty. Akcja
rozgrywa si´ na làdzie, na morzu i w powietrzu.
Przedstawione z tych perspektyw wydarzenia
trwajà odpowiednio jeden tydzieƒ, jeden dzieƒ
i jednà godzin´. Dzi´ki temu Nolan mo˝e zrezygnowaç z chronologii na rzecz bardziej emocjonalnego sposobu snucia opowieÊci. O tym, ˝e
w takim trybie czuje si´ on jak ryba w wodzie,
przekonaç mo˝na si´ by∏o ju˝ 17 lat temu, przy
okazji fenomenalnego Memento. Dunkierka jedynie to potwierdza.
Ulotka schwytana przez ˝o∏nierza w opustosza∏ym mieÊcie informuje, ˝e niemieckie wojska
otoczy∏y aliantów. Cz´Êciowo powodzenie Operacji Dynamo (26 maja – 4 czerwca 1940), o której opowiada film, mo˝liwe by∏o dzi´ki temu, ˝e
Hitler zrezygnowa∏ ze szturmu na ewakuujàcych
si´ kana∏em La Manche Brytyjczyków i Francuzów. WÊród powodów takiej decyzji historycy
wskazujà na mo˝liwoÊç poniesienia ci´˝kich
strat lub polityczne plany wykorzystania ˝o∏nierzy jako zak∏adników do zawarcia pokoju z Wielkà Brytanià. Zgromadzonych na pla˝y wojskowych dr´czy∏y za to bombardowania z powietrza. Nalot wywo∏uje groz´. D∏ugie kolumny
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kolejek rozpraszajà si´. KtoÊ bez powodzenia
próbuje strzelaç do samolotów z karabinu. Ludzie padajà na piasek zakrywajàc uszy, nie
chcàc s∏yszeç nie tylko samego wybuchu, ale te˝
z∏owieszczego Êwistu, jaki przed upadkiem wydaje z siebie bomba. Po chwili ocaleli unoszà si´
i rozglàdajà. Trafieni nie wstanà ju˝ nigdy. I chocia˝ nie pokazuje si´ widzom oderwanych koƒczyn, mo˝na domyÊliç si´, co dzieje si´ z cia∏em,
które znajdzie si´ w strefie bezpoÊredniego wybuchu. ˚o∏nierze znów ustawiajà si´ w kolejkach. Ot, codziennoÊç.
Film zabiera nas do portu po drugiej stronie
morskiego kana∏u. Armia rekwiruje statki, by zapewniç Êrodek transportu dla uwi´zionych we
Francji. Stary kapitan typowo rekreacyjnej ∏odzi
motorowej nie zamierza jej oddaç. Zamiast tego
sam wyrusza na pomoc ˝o∏nierzom. Jak dowiemy si´ póêniej, konflikt odebra∏ mu ju˝ jedno
dziecko. Kierujàc si´ poczuciem obowiàzku i odpowiedzialnoÊci, podejmuje ryzyko, bo nie chce
byç biernym obserwatorem wydarzeƒ. Tak wyglàda prawdziwy patriotyzm, cechujàcy si´ czynem, a nie s∏owem. Do charyzmatycznego kapitana postanawiajà do∏àczyç syn i jego m∏odszy
kolega. Po drodze do Dunkierki natrafià na ˝o∏nierza, który przetrwa∏ atak U-Boota. Pogrà˝ony
w szoku m∏ody m´˝czyzna jest przera˝ony wizjà
powrotu do miejsca, z którego ucieka∏. Strach
przeradza si´ w agresj´, a jej konsekwencje sà
dla jednego z za∏ogantów tragiczne. Pozostali
potraktujà go jednak ze zrozumieniem i litoÊcià.
Przebaczenie to kolejna wartoÊç, jakà bez wàtpienia zaszczepi∏ w m∏odym pokoleniu ten zwyk∏y, dojrza∏y Brytyjczyk – za sterami ∏ódki równie
sprawny, co za sterami ˝ycia.
Sceny w powietrzu, gdzie towarzyszymy pilotom, to przede wszystkim Êwietny monta˝, bogactwo kolorów morza i nieba, wreszcie przenikajàca dusz´ muzyka Hansa Zimmera. Walka
z wrogiem, który mo˝e zniknàç z pola widzenia,
schowaç si´ w oÊlepiajàcym s∏oƒcu, w ka˝dej
chwili usiàÊç na ogonie myÊliwca, sama w sobie
dostarcza∏aby doÊç napi´cia. Nolan decyduje si´
do∏o˝yç do tego starcie z czasem, przypominajàc nam cz´sto o ograniczonym paliwie potrzebnym do utrzymania si´ w locie. Farrier, jeden
z pilotów, grany przez Toma Hardy’ego, b´dzie
z tym mia∏ szczególny k∏opot, gdy przestanie
dzia∏aç zamontowany w samolocie wskaênik.
Wybór aktora do tej roli wydaje si´ naturalny, jeÊli przeÊledziç dotychczasowà filmografi´ Hardy’ego. Odwa˝ny i nieugi´ty as realizuje powierzone mu zadanie. JeÊli Brytyjczycy z Dunkierki
potrzebowaliby opowiedzieç jakàÊ histori´ w celach propagandowych, to postawa Farriera
z pewnoÊcià pokrzepi∏aby wiele serc.
Tym co sprawia dla mnie, ˝e film jest tak wartoÊciowy, jest analiza ludzkiej psychiki w nim zawarta. Instynkt prze˝ycia i strach kierujà poczynaniami zebranych na pla˝y m∏odych ludzi. Ka˝da
z jednostek jest po prostu cz∏owiekiem, z doszytà ∏atkà ˝o∏nierza. ¸atwo nam o tym zapomnieç,
gdy pomyÊlimy o naszych oczekiwaniach dotyczàcych wojska. Dzielni, honorowi, twardzi

obroƒcy, gotowi oddaç swoje ˝ycie za ojczyzn´,
za wolnoÊç, bo tak g∏osi rozkaz. Czy˝ to nie pi´kny etos? I wygodny. RzeczywistoÊç przedstawiona w Dunkierce otwiera nam jednak oczy. Ludzie
przej´ci groêbà Êmierci majà tendencj´ do szukania przynale˝noÊci do grupy, w której czujà si´
bezpieczniej. Widzimy to w filmie wielokrotnie.
Z poczàtku ewakuacjà obj´ci byli tylko ˝o∏nierze
brytyjscy. Na nic zdajà si´ protesty Francuzów,
chcàcych dostaç si´ na molo, z którego odp∏ywajà okr´ty do Anglii. „Macie swoje w∏asne statki!”
krzyczy jeden z pilnujàcych porzàdku ˝o∏nierzy.
„Tylko grenadierzy!” s∏yszy m∏ody ch∏opak, któremu przed chwilà uda∏o si´ pod ostrza∏em karabinów uciec z miasta na pla˝´, próbujàc ustawiç si´
w jednej z kolejek. Jego przybrany kompan, Francuz w zdj´tym z trupa mundurze, nieustannie
milczy, starajàc si´ nie zdradziç swojego pochodzenia. Do czasu gdy ten duet nie znajdzie si´
w unieruchomionym kutrze, który wraz z przyp∏ywem ma szans´ odp∏ynàç z pla˝y. Paranoiczne
podejrzenia innych obecnych tam ˝o∏nierzy doprowadzajà do wzi´cia go na muszk´ karabinu
i oskar˝enia o bycie niemieckim szpiegiem. Gdy
wydaje si´, ˝e ktoÊ musi opuÊciç statek, dla nale˝àcych do grupy racjonalnym jest, ˝e powinien
byç to ktoÊ spoza niej. W obronie Francuza stanie
jego towarzysz, tylko po to, by us∏yszeç, ˝e w razie czego jest nast´pny, bo nie nale˝y do tego samego oddzia∏u co reszta.
Re˝yser nap´dza nam klaustrofobii i l´ku
przed wodà. Wype∏niony ˝o∏nierzami niszczyciel
zostaje trafiony torpedà i zaczyna tonàç. Pod pok∏adem widaç panik´ i rozpaczliwà walk´ z ˝ywio∏em. Sytuacj´ wielu uwi´zionych na statku
ratuje wy˝ej wymieniony Francuz, który otwiera
z zewnàtrz ci´˝kie, metalowe drzwi. Ironicznie,
ten który ocali tylu ludzi przed utoni´ciem, sam
straci ˝ycie pod wodà w rozwiàzaniu poprzedniej opisanej przeze mnie sceny. Dryfujàcy na
wodzie ˝o∏nierze domagajà si´ zabrania ich na
p∏ynàcà do brzegu wios∏owà ∏ódk´. Nie ma dla
nich miejsca, jedynie obietnica, ˝e po nich wrócà. Zostajà w ciemnej toni. Pami´tam ciarki, które przesz∏y wtedy po moich plecach. Inna scena
rozgrywa si´ w nape∏niajàcej si´ wodà ciasnej
kabinie pilota myÊliwca. Powietrza ubywa jak
piasku z górnej cz´Êci klepsydry, a wyjÊcie zaci´∏o si´ i nie sposób go otworzyç. Brawo, brawo
i jeszcze raz brawo. Siedzàc w kinowym fotelu
sam czu∏em, jak zaczyna brakowaç mi tchu.
Fabu∏a w Dunkierce jest drugorz´dna. To bardziej pe∏na emocji relacja z ewakuacji ni˝ rozbudowana historia. Nie poznajemy bohaterów filmu od podszewki, o przesz∏oÊci lwiej cz´Êci
z nich nie wiemy zupe∏nie nic. Poznajemy ich
poprzez zdarzenia, w których uczestniczà, i wi´ê
z nimi mo˝emy poczuç tylko wtedy, gdy si´gniemy do pok∏adów naszej empatii wobec innego
cz∏owieka. Koszmar wojny nie tworzy herosów,
a doÊwiadcza ludzi g∏´bokà traumà. Wyciàga
z nich pierwiastek zwierz´cy – prymitywny i nieprzejednany p´d do zachowania swojego ˝ycia.
To antywojennoÊç Dunkierki sprawia, ˝e do∏àcza
do Full Metal Jacket Kubricka w czo∏ówce moich
ulubionych obrazów wojny. Brakowa∏o mi w filNr 195 / Paêdziernik 2017
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mie jedynie elementów gore’u, ukazania krwi,
potu i ekskrementów. Smrodu i mi´sa, nieod∏àcznie zwiàzanych ze zbrojnym konfliktem, który doprowadza do dehumanizacji, znieczulicy
i pe∏nej cierpienia Êmierci na wielkà skal´. Pozbawiona tego Dunkierka jako ca∏okszta∏t wypada troch´ zbyt poetycko, o krok za daleko od rze-

czywistoÊci. Wp∏yw na to mog∏a mieç kategoria
wiekowa (PG-13), w jakiej realizowany by∏ film.
Christopherowi Nolanowi pogratulowaç trzeba
za to decyzji o przedstawieniu jedynie wybranego wycinka z historii Operacji Dynamo. Na
tym skrawku pla˝y dostrze˝emy wi´cej cz∏owieka w cz∏owieku, ni˝ gdyby ukazaç szerokà per-

Biblioteka parafialna zaprasza – w nowym
miejscu, z coraz wi´kszymi zbiorami
Parafia NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Starej Mi∏oÊnie zaprasza mieszkaƒców
Weso∏ej i okolic do korzystania ze stale powi´kszajàcych si´ zbiorów Biblioteki parafialnej – ksià˝ek, p∏yt CD, MP3 i DVD. Aktualnie w Bibliotece obejrzeç mo˝na równie˝ 2 wystawy fotograficzne „RadoÊç
wiary” i „RadoÊç S∏owa” ze zdj´ciami nagrodzonymi w konkursach organizowanych

przez parafi´ w ubieg∏ych latach. Biblioteka
kilka miesi´cy temu zmieni∏a lokalizacj´
i obecnie znajduje si´ w nowym, murowanym koÊciele, na I pi´trze nad zakrystià.
Otwarta jest w ka˝dà niedziel´ oraz
w pierwsze Êrody miesiàca.
Serdecznie zapraszamy!
Ewa Stolarz

spektyw´ tej ewakuacji na ogromnà skal´. Przytocz´ tu smutny cytat z Józefa Stalina „Âmierç
jednego cz∏owieka to tragedia. Âmierç milionów
ludzi to statystyka”. Pami´tajmy, by przez sposób naszego myÊlenia nie sta∏ si´ on prawdziwy.
Marcin Zajàc

Kàcik bibliofila
Rok Koguta
Tereza Bouckova
Jak˝e odmiennà
w formie powieÊç
zaprezentowa∏a
nam tym razem czeska pisarka Tereza
Bouckova. Dla Czytelników, którzy poznali jej poprzednie
pozycje, przeÊmiewcze, napisane
z ogromnà dawkà humoru, „Rok Koguta” b´dzie zaskoczeniem. Ksià˝ka z niezwyk∏à wnikliwoÊcià przedstawia codzienne, trudne ˝ycie rodziny, która zaadoptowa∏a dwóch romskich ch∏opców.
Drugim wàtkiem sà rozterki matki,
która jednoczeÊnie boryka si´ ze swoim problemem zawodowym, jest pisarkà i scenarzystkà, m´ki twórcze w naturalny sposób przeplatajà si´ z wàtpliwoÊciami natury wychowawczej.
Polecam!

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Bouckova T. – Rok Koguta
2. Gutowska-Adamczyk M. – Ciastko
z wró˝bà
3. Chaney J. – To, o czym nie wiesz
4. Grabowska A. – Ostatnia chowa
klucz
5. Thorne D. B. – Obserwator
6. Nesser H. – Oczy Eugena
Kallmanna

Literatura pi´kna dla dzieci
i m∏odzie˝y:
1. Napp D. – Pan Brumm jedzie
pociàgiem
2. Schaapman K. – Sam i Julia
w teatrze (Mysi domek)
3. Schneider L. – Zuzia uczy si´
taƒczyç

Literatura popularnonaukowa:
1. Rawlence B. – Miasto cierni
2. Storhaug H. – Islam: jedenasta
plaga
3. Surmiak-Domaƒska K. – Ku Klux
Klan: tu mieszka mi∏oÊç
Iza Zych

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Paêdziernik w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a
W tym miesiàcu zapraszamy dzieci do obejrzenia
i wys∏uchania koncertu Filharmonii Narodowej pt.
„Trzej Muszkieterowie”.
Klarnet, fagot i fortepian, niczym trzej muszkieterowie, posiadajà odmienne
w∏aÊciwoÊci, ale znakomicie brzmià razem i jako
zespó∏ znajdujà zastosowanie w ró˝nych gatunkach i stylach muzycznych. Grupy zorganizowane
obowiàzujà zapisy, ale zapraszamy równie˝
uczestników indywidualnych 13 paêdziernika
o godz. 10.50 do Filii „Pogodna” przy ul. Jana
Paw∏a II 25, a o godz. 11.50 do OÊrodka Kultury
przy ul. Starzyƒskiego 21.
Kolejnà propozycjà, jakà przygotowaliÊmy
w paêdzierniku, jest akustyczny koncert „W Kabarecie” w wykonaniu Katarzyny Michalskiej
przy akompaniamencie Stefana Stefaniaka.
W programie m.in. piosenki z repertuaru Miry Zimiƒskiej, Kabaretu Starszych Panów, Ewy Demarczyk i wielu innych wspania∏ych wykonawców. Na to wydarzenie zapraszamy w niedziel´
22 paêdziernika o godz. 17.00.
Paêdziernik zakoƒczymy pokazem slajdów
Micha∏a Przywuskiego, który opowie o swojej
samotnej wyprawie przez Atlantyk. O tym jak
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wyglàda∏y przygotowania, ile czasu trwa∏ rejs
oraz jakie przygody spotka∏y po drodze podró˝nika, dowiemy si´ 28 paêdziernika o godz. 17.00.

Ruszy∏ nabór do V edycji
Festiwalu PieÊni ˚o∏nierskich
i Patriotycznych!
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy ju˝ po raz piàty organizuje Festiwal PieÊni
˚o∏nierskich i Patriotycznych „Jak d∏ugo w sercach
naszych”. Celem tego wydarzenia jest m.in. pro-

mowanie patriotyzmu poprzez Êpiew i rozbudzanie uczuç patriotycznych, popularyzacja walorów
artystycznych i wychowawczych pieÊni i piosenek
patriotycznych. Do udzia∏u w Festiwalu zapraszamy dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych, zg∏aszajàcych si´
indywidualnie, jak i za poÊrednictwem instytucji
oÊwiatowych lub kulturalnych.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ mija 26 paêdziernika 2017 r. Przes∏uchania uczestników odb´dà
si´ w dniu 4 listopada br., a koncert galowy
z udzia∏em laureatów Festiwalu zaplanowaliÊmy
na 12 listopada br. Szczegó∏y znajdà Paƒstwo
w zak∏adce Konkursy na stronie internetowej:
www.domkulturywesola.net. Do∏àczcie do nas
i zaÊpiewajcie najpi´kniejsze polskie patriotyczne pieÊni. Zapraszamy indywidualnych wykonawców, zespo∏y i chóry!

Kulturalny paêdziernik
na Pogodnej
Mi∏oÊników gier planszowych zapraszamy 7
i 21 paêdziernika w godz. 13.00–17.00 na
spotkanie „Weso∏ej Kostki”. Posiadamy m.in.
takie tytu∏y jak: Legendary Encounters; Alien
Agricola, Kolejka, Cyklady, Spartakus, CV, Dobble, Koncept, Port Royal, Motto, Fasolki. Prowadzenie: Dominik Pietrzak.
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„Ma∏e rzeczy” to wystawa poÊwi´cona twórczoÊci ma∏ego formatu – osobistego, intymnego,
niepozornego i niereprezentacyjnego. To sztuka
niedu˝a i niewa˝na, a przez to bli˝sza naszym spojrzeniom i d∏oniom. Pokazujemy na niej rzeczy, które cz´sto nie zostajà mianowane dzie∏ami sztuki
– niewielkie ilustracje, zdj´cia wykonane camerà
obscurà skonstruowanà z pude∏ka od zapa∏ek, kola˝e. Prace prezentowane na wystawie zawierajà
w sobie wiele motywów i ró˝norodnych inspiracji,
jednak ∏àczy je to, ˝e jako prace ma∏ego formatu
w swojej surowoÊci i autentycznoÊci zazwyczaj sà

matrycà, na której zapisana jest pierwsza myÊl
artysty. Efektem jest próba jednoczesnego po∏àczenia spontanicznoÊci i troski o szczegó∏y. Prosimy podejÊç nieco bli˝ej. Wernisa˝ wystawy Laury
Przybylskiej i Anny Weksej – absolwentek Wydzia∏u Grafiki na Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie b´dzie mia∏ miejsce 14 paêdziernika
o godz. 18.00. Wystawa potrwa do 4 listopada.

koƒskich kopyt, niepokojàce odg∏osy wielkich kanionów czy plemienne zaÊpiewy, to tylko dzi´ki ich
niezwyk∏ej aurze. Koncert zespo∏u The Plantators
odb´dzie si´ 28 paêdziernika o godz. 19.00.
Podczas wydarzenia zapewniamy bezp∏atnà
opiek´ dla dzieci w wieku 3–10 lat.

Dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat i ich opiekunów
przygotowaliÊmy cykl spotkaƒ i warsztatów plastycznych pt. „BaÊniowa Sobota”. Us∏yszymy histori´ królewskiej pary, która nie mog∏a doczekaç
si´ upragnionego dziecka. Od czasu, kiedy za sprawà magii pojawi∏a si´ na Êwiecie ich córka ksi´˝niczka, rodzice, a zw∏aszcza matka nie widzieli ju˝
poza nià Êwiata. Jednak dziewczyna nie by∏a szcz´Êliwa. Co trapi∏o pi´knà Tawelero? Dowiemy si´
21 paêdziernika o godz. 16.00. Spotkanie poprowadzi Alicja Kubas. Liczba miejsc ograniczona.
Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru od 16 paêdziernika od godz. 16.00. To samo spotkanie BaÊniowej Soboty zostanie przeprowadzone 14 paêdziernika o godz. 16.00 w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy przy ul. Starzyƒskiego 21. Tam wejÊciówki b´dzie mo˝na
odbieraç od 9 paêdziernika od godz. 16.00.
Troch´ kowboje, troch´ Indianie, troch´ rockmani. Do koƒca nie wiadomo – wiadomo tylko, ˝e jest
ich czworo, majà dwa g∏osy, dwie gitary akustyczne, bas i cajon. JeÊli us∏yszysz w swym sercu t´tent

Najm∏odszych zapraszamy 29 paêdziernika
o godz. 16.00 na spektakl teatralny pt. „Pipi
w´drowniczka” w wykonaniu Teatru Urwis.
Sympatyczna, rudow∏osa Pipi odkrywa nieznany
dla niej Êwiat podczas poszukiwaƒ swojego taty
Pirata. Humorystyczna bajka uczy dzieci zaradnoÊci, samodzielnoÊci oraz daje mo˝liwoÊç poznania elementów kultury ró˝nych zakàtków
Êwiata. Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru od
23 paêdziernika od godz. 16.00.
Szczegó∏ów oraz plakatów informujàcych
o wydarzeniach organizowanych przez
OÊrodek szukajcie na stronie internetowej
oraz na fanpage'u w portalu Facebook:

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

REKL AMA

WYJAZDY
LATO i ZIMA

DLA DZIECI i MŁODZIE˚Y ORAZ RODZINNE
BIA¸E i ZIELONE SZKO¸Y
SPORTOWISKA
FAMILIADY
MAJÓWKI
EVENTY
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
Spotkanie o Starej Mi∏oÊnie
D∏ugo oczekiwana ksià˝ka o historii i dziejach
Starej Mi∏osny „Mi∏osna – Stara Mi∏osna
1887–2012” nareszcie si´ ukaza∏a!
19 wrzeÊnia 2017 mia∏ miejsce wieczór promujàcy ksià˝k´, Biblioteka ledwie pomieÊci∏a
przyby∏ych na spotkanie mieszkaƒców. Pani Barbara Buczek-P∏achtowa nie mog∏a pojawiç si´
w Bibliotece tego dnia. NieobecnoÊç autorki wype∏ni∏ Adam Cieçwierz – varsavianista, pasjonat

Ksià˝ka w ciekawy sposób opisuje histori´
Starej Mi∏osny i z pewnoÊcià warto jà przeczytaç.
Polecamy!
Dzi´kujemy Panu Adamowi za zaanga˝owanie
w promocj´ ksià˝ki i pomoc w organizacji spotkania. Najwi´ksze podzi´kowania nale˝à si´ autorce Pani Barbarze Buczek-P∏achtowej za jej tytanicznà prac´ na rzecz promocji wiedzy historycznej o naszej Ma∏ej Ojczyênie.
Ksià˝ki autorki sà dost´pne w naszych placówkach.
Informujemy te˝, ˝e mo˝na je nabyç w Bibliotece G∏ównej i u wydawcy – tel. 773 83 39.

Paêdziernik w bibliotece

historii lokalnej – który prezentujàc stare mapy
i zdj´cia, nawiàza∏ do nowej ksià˝ki Pani Barbary, a tak˝e tej poprzedniej „Dzieje dóbr Mi∏osna”. Barwne opowieÊci zach´ci∏y wielu do zakupu obu tytu∏ów.
Ksià˝ka „Mi∏osna – Stara Mi∏osna 1887–
–2012” jest ciekawà pozycjà przybli˝ajàcà dzieje Starej Mi∏osny. Autorka w pierwszym rozdziale swojej ksià˝ki przenosi nas do roku
1887, w którym to mia∏a miejsce parcelacja
dóbr Mi∏osna. Jest to rozdzia∏ poÊwi´cony
g∏ównie terenom folwarku wsi Mi∏osna. Tak zaczyna si´ ksià˝ka, w której przywo∏ywane sà
osoby zwiàzane z tym miejscem, historie ich ˝ycia i losy – cz´sto dosyç skomplikowane. Kolejny rozdzia∏ to czasy pierwszej wojny Êwiatowej. Nast´pne lata (okres mi´dzywojenny
1918–1939) to czas pokoju, wolnoÊci i rozwoju. To czas tramwaju konnego, szko∏y i lotniska
szybowcowego na wielkiej wydmie, a tak˝e
wspaniale prosperujàcej „Naszej Chaty” prowadzonej przez Antonin´ LeÊniewskà. Potem
nasta∏y czasy trudne i ci´˝kie – lata wojny
i okupacji niemieckiej. By∏ to równie˝ trudny
czas dla terenów opisywanych przez autork´.
Przez Starà Mi∏osn´ przebiega∏a linia frontu oddzielajàca dwie wrogie armie: niemieckà i radzieckà. Rok 1944 by∏ ci´˝ki i tragiczny, Stara
Mi∏osna znalaz∏a si´ w kleszczach dzia∏aƒ wojennych. Po wojnie Stara Mi∏osna by∏a bardzo
zrujnowana i musia∏a si´ „podnieÊç z gruzów”,
podobnie jak ca∏a Warszawa. Kolejny rozdzia∏
to lata powojenne i historia Starej Mi∏osny na
przestrzeni lat 1945–1989. Jeden z ostatnich
rozdzia∏ów poÊwi´cony jest dziejom Starej Mi∏osny w latach 1989–2012. Pojawiajà si´
w nim losy instytucji publicznych, m.in. szkó∏,
biblioteki, poczty czy przychodni lekarskiej.
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Spotkania z Fajnà Ferajnà
Na te spotkania ju˝ nie mo˝emy si´ doczekaç.
Ksià˝ka Moniki Kowaleczko-Szumowskiej to
wzruszajàce, barwne i niepozbawione humoru
wspomnienia dzieci z Powstania Warszawskiego. „Prze˝yli Powstanie Warszawskie, choç nieraz byli w powa˝nych opa∏ach. Halinka ratowa∏a psy i koty. „Kazimierz” przekazywa∏ meldunki
i roznosi∏ powstaƒczà pras´. „Hipek” pe∏ni∏ s∏u˝b´ w warszawskich kana∏ach...” – na paêdziernikowe spotkanie z m∏odzie˝à szkó∏ podstawowych nr 172 i 353 zaprosiliÊmy bohaterów
ksià˝ki „Fajna Ferajna”.
Wycieczka na Stare Powàzki – 14.10.2017
Biblioteka zaprasza wszystkich ch´tnych na
spacer po Starych Powàzkach z profesjonalnym
przewodnikiem – Wojciechem Bilskim. Cmentarz
b´dziemy zwiedzaç Êladem miejsc pochówku
znanych Polaków. Przewidywany koszt dwugodzinnej wycieczki (11.00–13.00) to ok. 10 z∏, dojazd na Powàzki we w∏asnym zakresie. Zapisy
i wp∏aty przyjmujemy do 12 paêdziernika w Bibliotece G∏ównej. Zapraszamy!
Wi´cej szczegó∏ów na stronie internetowej
www.wesola.e-bp.pl i pod numerem telefonu
22 773 40 08.

Gramy literatur´
Od tego miesiàca wznawiamy cykl czytania
ksià˝ek z ilustracjà muzycznà. Spotkania pod nazwà „Gramy literatur´” organizujemy w godzinach porannych raz w miesiàcu dla dzieci z klas
0–III szkó∏ podstawowych. Zostawiamy miejsce
dla dzieci obj´tych edukacjà domowà w naszej
dzielnicy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 22 773 40 08.
Zaproszenie na dwie wystawy
W paêdzierniku mo˝na obejrzeç dwie wystawy promujàce naszà dzielnic´. Jedna to malarska ods∏ona Weso∏ej, ukazujàca jej pi´kno, m.in.
stary i nowy koÊció∏ w parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie czy rezerwat
Bagno Jacka. Natkniecie si´ Paƒstwo na te obrazy, do koƒca wrzeÊnia odwiedzajàc Bibliotek´
G∏ównà w Weso∏ej, póêniej ekspozycja zostanie
przeniesiona do naszej Filii w Starej Mi∏oÊnie.

Druga wystawa to plansze przygotowane
z okazji 600-lecia Starej Mi∏osny. Ekspozycja prezentuje najwa˝niejsze wydarzenia z dziejów
Starej Mi∏osny, dokumenty, historyczne miejsca.
W paêdzierniku wystaw´ mo˝na oglàdaç przy ulicy Sagalli. Dzi´kujemy Ks. Proboszczowi – Krzysztofowi Cyliƒskiemu za udost´pnienie miejsca na
ogrodzeniu przy koÊciele parafialnym, a uczniom
Szko∏y Rodzinnej przy ulicy Kruszyny w Starej Mi∏oÊnie za pomoc przy monta˝u 12 tablic!
Justyna Kwiatkowska
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Spo∏eczeƒstwo obywatelskie.
Powstaje nowe Stowarzyszenie
W ostatnich miesiàcach wzrasta aktywnoÊç
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Coraz silnej anga˝ujà si´ w te dzia∏ania kolejne Êrodowiska i grupy
wiekowe. Dobry przyk∏ad stanowi fala protestów
wobec naruszania trójpodzia∏u w∏adzy, która mia∏a miejsce w lipcu i która zjednoczy∏a wiele ugrupowaƒ i inicjatyw spo∏ecznych. Coraz cz´Êciej dostrzegamy realne zagro˝enia dla naszego pe∏noprawnego cz∏onkostwa w NATO i UE.
Dlatego powstaje nowa inicjatywa spo∏eczna
o nazwie Stowarzyszenie Europejska Demokracja
– Nadzieja i OtwartoÊç (SEDNO). Stowarzyszenie
o zasi´gu ogólnopolskim swoje cele, g∏ównie
edukacyjne i informacyjne, b´dzie realizowa∏o
poprzez aktywizowanie ró˝nych Êrodowisk lokalnych i wspó∏prac´ z innymi inicjatywami spo∏ecznymi oraz z partiami politycznymi, przeciwnymi dewastowaniu demokratycznego porzàdku
prawnego Polski. Najwa˝niejsze fragmenty Deklaracji cz∏onków Stowarzyszenia prezentujemy
poni˝ej. Jej pe∏ny tekst jest dost´pny w wydaniu
internetowym „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
DEKLARACJA CZ¸ONKÓW
STOWARZYSZENIA EUROPEJSKA
DEMOKRACJA – NADZIEJA I OTWARTOÂå
W Polsce dokonywane sà zmiany polityczne
prowadzàce w kierunku wprowadzenia zmian
ustrojowych o charakterze autorytarnym. Rujnowany jest ∏ad konstytucyjny, podstawa demokratycznego paƒstwa prawa. Podwa˝ane sà fundamenty naszej obecnoÊci w jednoczàcej si´ Europie. Budzi to nasz rosnàcy niepokój.
[...] Polska racja stanu wymaga, aby nasze
uczestnictwo w Unii Europejskiej i NATO mia∏o
charakter podmiotowy, co jest mo˝liwe, jeÊli b´dziemy respektowaç przyj´te w tych organizacjach zasady i wartoÊci oraz ∏àczyç prawa, jakie
nam z tego tytu∏u przys∏ugujà, z zaciàgni´tymi
zobowiàzaniami. [...]
Nie godzimy si´ na wykluczanie kolejnych
grup spo∏ecznych, przy akompaniamencie k∏amliwej retoryki przywo∏ujàcej argument „sprawie-

dliwoÊci spo∏ecznej”. [...] Sprzeciwiamy si´ socjotechnicznym manipulacjom stale obni˝ajàcym
poziom wzajemnego zaufania pomi´dzy obywatelami RP, szczególnie w kontekÊcie naszego
bezpieczeƒstwa spo∏ecznego i narodowego. [...]
[...] Popieramy wszelkie formy edukacji spo∏ecznej, której g∏ównym celem powinno byç budowanie silnego i Êwiadomego swoich praw
i obowiàzków spo∏eczeƒstwa obywatelskiego,
reagujàcego krytycznie wobec dzia∏aƒ w∏adzy
odbierajàcej mu fundamentalne swobody.
Nie chcemy bezrefleksyjnego powrotu do Polski sprzed 25 paêdziernika 2015 roku. Po zmianie w∏adzy, w Polsce muszà dokonaç si´ powa˝ne i cz´sto trudne reformy. Musi je poprzedzaç
jednak naprawa tego, co zosta∏o zniszczone
w systemie ustrojowym demokratycznego paƒstwa prawa. Nieodzowne jest przywrócenie roli
i autorytetu podstawowych instytucji, w tym
szczególnie Trybuna∏u Konstytucyjnego. [...]
Mamy ró˝ne Êwiatopoglàdy, zró˝nicowany baga˝ doÊwiadczeƒ, wywodzimy si´ z ró˝nych Êrodowisk. Sà wÊród nas byli politycy i cz∏onkowie
partii politycznych, byli parlamentarzyÊci, dzia∏acze
opozycji demokratycznej z okresu PRL, byli dyplomaci, ludzie nauki, samorzàdowcy, przedsi´biorcy
i studenci. To, co nas ∏àczy – to troska o losy Polski
i przysz∏ych pokoleƒ naszych wspó∏obywateli. [...]
podkreÊlamy otwartoÊç naszego Stowarzyszenia
na wspó∏prac´ ze wszystkimi prodemokratycznymi
stowarzyszeniami, ruchami i inicjatywami spo∏ecznymi o zbli˝onych celach, wizjach i wyznawanych
wartoÊciach, a tak˝e na wspó∏prac´ z partiami politycznymi stojàcymi w rzeczywistej opozycji do
destrukcji demokratycznego paƒstwa prawa.
My cz∏onkowie Stowarzyszenia SEDNO, opowiadamy si´ za pe∏nà i aktywnà przynale˝noÊcià
Polski do obszaru euroatlantyckiego i do integrujàcej si´ Europy, co s∏u˝yç b´dzie naszemu bezpieczeƒstwu oraz utrwalaniu pokoju i stabilizacji
ca∏ego obszaru euroatlantyckiego. [...]
Cz∏onkowie Stowarzyszenia Europejska
Demokracja – Nadzieja i OtwartoÊç

WARTO ZOBACZYå:

15 Warszawskie Targi Sztuki w Arkadach Kubickiego
Od 13 paêdziernika
(piàtek) do 15 paêdziernika (niedziela)
2017 r. w Arkadach
Kubickiego Zamku
Królewskiego w Warszawie (Plac Zamkowy 4) odb´dà si´
15 Warszawskie Targi
Sztuki. Organizatorem jest Dom Aukcyj-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ny Rempex. Na Targach mo˝na b´dzie
porozmawiaç z w∏aÊcicielami galerii oraz
artystami, zobaczyç ponad 1000 dzie∏
sztuki. Jest to imponujàca liczba tak ró˝norodnych i unikatowych obiektów.
Udzia∏ wezmà wyselekcjonowane galerie
i antykwariaty, w sumie ponad 60. Co roku podczas wydarzenia prezentowane sà
prace artystów. W tym roku z okazji 100lecia awangardy polskiej wystawa towa-

Smutek
Smutek poranka jest szaroÊcià,
mg∏à s∏onecznego kr´gu spojrzeƒ,
przekazywanych nam z oddali
ciemnym kanionem dawnych wspomnieƒ.
Krzew gorejàcy krzywd doznanych,
nie zawsze tych, co si´ zdarzy∏y,
cz´sto z pozoru wydumanych,
które prawdziwie nas przykry∏y.
Smutek nas grodzi i oddala
pozostawiajàc samym sobie,
wpycha w obj´cia kanibala
zjadajàcego nas na co dzieƒ.
Rodzi si´ z l´ku i obawy
grajàc od zawsze z krnàbrnym losem,
chwyta za bary z niespe∏nieniem,
obdarza chandrà, jak lotosem.
Przyt∏umia zmys∏y, rani serce,
wali w skroƒ m∏otem kamieniarza,
odbiera pewnoÊç, gasi rozum,
roznieca stos z∏ego mocarza.
Smutek to ˝al i rozpacz czarna,
∏za spod twych oczu, która kona.
Doprawdy, czy jest tego warta?
Tak – odpowiadasz – bo jest... s∏ona.
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
www.tomaszwitkowskipoezja.pl

JeÊli w treÊci Deklaracji znajdujecie Paƒstwo
wartoÊci bliskie Waszemu postrzeganiu sytuacji
wewn´trznej Polski, tak˝e w kontekÊcie jej pozycji
i miejsca w Europie i Êwiecie, zach´camy do kontaktu pod adresem e-mail: stowarzyszenie.sedno
@gmail.com.
Tadeusz Korablin

rzyszàca b´dzie poÊwi´cona twórczoÊci
Witkacego (pod patronatem UNESCO).
Dost´pne b´dà publikacje artystyczne na
stoiskach wydawnictw: Zach´ta – Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Rzeêby
Polskiej w Oroƒsku i Arkady.
Podczas Targów po raz kolejny b´dà prowadzone zaj´cia edukacyjne oraz wyk∏ady
o sztuce i rynku sztuki. Specjalistyczne
wystàpienia dotyczyç b´dà m.in. awangardy, kolekcjonowania, aukcji sztuki, przepisów prawnych regulujàcych dzia∏alnoÊç
galerii i antykwariatów.
Maria Surawska
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SPÓ¸DZIELNIA KULTURY,
czyli moc dzielenia si´ w Warszawie
Mieszkanki i mieszkaƒcy cz´sto, próbujàc zorganizowaç lokalne wydarzenie, napotykajà na
wiele trudnoÊci natury technicznej. Brak sprz´tu,
odpowiedniej sali lub funduszy na zaproszenie
artysty, który uÊwietni spotkanie, mogà pokrzy˝owaç plany zaanga˝owanych inicjatorów. Z odsieczà przybywa jednak Spó∏dzielnia Kultury – nowa
internetowa przestrzeƒ m.st. Warszawy – tablica
og∏oszeƒ, gdzie instytucje, organizacje, grupy nieformalne i wszyscy ch´tni nieodp∏atnie dzielà si´
swoimi zasobami – przestrzenià, sprz´tem, produktami kultury. Zasoby udost´pniane sà na nie-

Sala widowiskowa

komercyjne dzia∏ania spo∏eczno-kulturalne, edukacyjne, otwarte
dla mieszkaƒców Warszawy.
Ka˝dy mo˝e dodaç swój zasób,
ka˝dy mo˝e skorzystaç z bazy
Spó∏dzielni. Ju˝ teraz jest tu ponad 120 zasobów ró˝nego typu.

Instrumenty muzyczne dla dzieci, nietypowe przebranie wiewiórki, musical, sale warsztatowe, widowiskowe, a nawet kuchnia – to tylko
niektóre z dodanych zasobów. W Rembertowie
znajdziemy np. bindownic´, a na Pradze-Po∏udnie wystawy malarskie
i fotograficzne, maszyn´
do przypinek, sztalug´, sto∏y
i krzes∏a, sale na spotkania i warsztaty.
Spó∏dzielnia powsta∏a
z inicjatywy dzielnicowych domów kultury ze wsparciem Centrum Komunikacji Spo∏ecznej m.st. Warszawy.
Z jednej strony to wynik ch´ci dzielenia
si´ tworzonymi przez siebie produktami
kultury, z drugiej budowanie mi´dzysektorowej sieci wspó∏pracy i otwieranie si´ na wsparcie lokalnych, oddolnych inicjatyw mieszkaƒców. Swoimi
zasobami dzielà si´
instytucje, domy sàsiedzkie, siedziby organizacji pozarzàdowych oraz prywatne
lokale, np. klubokawiarnie. Ró˝norodne
zasoby, które znaleêç
mo˝na w Spó∏dzielni
Maszyna do przypinek
Kultury, mogà pomóc

w organizacji oddolnych dzia∏aƒ, np. sàsiedzkiego pikniku, potaƒcówki, hobbistycznych warsztatów, spotkaƒ pasjonatów.
„Spó∏dzielnia skupia instytucje, organizacje,
miejsca, które chcà i mogà si´ dzieliç zasobami. Tworzy si´ w ten sposób
sieç wspó∏pracy, która mo˝e realnie pomóc i na pewno zainspirowaç do dzia∏ania.
Platforma jest pilota˝em
– zbieramy opinie i pomys∏y, po to by skutecznie jà ulepszaç, ale ju˝
teraz dostajemy sygna∏y, ˝e Spó∏dzielni dzia∏a,
udost´pnione sà sale,
wypo˝yczane wystawy,
a ostatnio najwi´kszym zainteresowaniem cieszy∏ si´
namiot piknikowy, który chroni
od deszczu” – podkreÊla Greta Droêdziel-Papuga, koordynatorka projektu.
Strona www.spoldzielniakultury.waw.pl jest
bardzo prosta i funkcjonalna. W ka˝dej chwili
mo˝na dodaç informacje o tym, czym chcemy si´
podzieliç. Zasobów szukamy, korzystajàc z filtra,
jakim jest mapa dzielnic (szukamy tam, gdzie
mamy blisko), lub filtra kategorii (szukamy konkretnych zasobów: przestrzeni, sprz´tu, koncertu/spektaklu, wystawy, umiej´tnoÊci lub czegoÊ
z szerokiej kategorii inne zasoby).
Informacji o projekcie udziela koordynatorka:
Greta Droêdziel-Papuga, greta@dorozkarnia.pl,
tel. 600 259 419. Projekt realizowany jest przez
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej oraz
Centrum Komunikacji Spo∏ecznej m.st. Warszawy.
Spó∏dzielnia Kultury

Konkurs S3KTOR rozstrzygni´ty!
15 wrzeÊnia w Domu Braci Jab∏kowskich w Przestrzeni Marzyciele i RzemieÊlnicy przy ul. Brackiej 25 odby∏o si´ uroczyste rozstrzygni´cie konkursu S3KTOR
2016, nad którym „WiadomoÊci SàsiedzP
kie” sprawujà patronat medialny. By∏a to
A
ju˝ VII edycja konkursu na najlepszà iniT
R
cjatyw´ pozarzàdowà w Warszawie.
O
W tej edycji z Weso∏ej zg∏oszona by∏a
N
jedna inicjatywa – „Co Kryje Las Milowy”
A
T
Stowarzyszenia Sàsiedzi dla Weso∏ej, jednak nie znalaz∏a si´ w zwyci´skim gronie.
Nagrodzone zaÊ zosta∏y:
■ za ca∏okszta∏t Grand S3KTOR: Stowarzyszenie
Lekarze Nadziei Oddzia∏ Warszawski,
■ w kategorii S3KTOR Aktywizujàcy: Klub Sportowy Akademia Pi∏karska Diamonds Academy
za projekt „Diamonds Academy” promujàcy
granie w pi∏k´ no˝nà przez dziewcz´ta (warto
dodaç, ˝e akademia dzia∏a po sàsiedzku –
w dzielnicy Wawer),
■ w kategorii S3KTOR Nowatorski: Fundacja Katalyst Engineering za projekt „Ogarnij In˝ynieN
A
S
Z
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ri´”, czyli bezp∏atny in˝ynieryjny program dla
szkó∏ podstawowych, integrujàcy technologi´
druku 3D z wiedzà z przyrody, matematyki, informatyki i techniki,
■ w kategorii S3KTOR Programowy: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej za projekt „Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie” s∏u˝àcy
budowaniu dialogu mi´dzypokoleniowego
i mi´dzykulturowego poprzez liczne dzia∏ania
zapoznajàce seniorów z innymi kulturami,
■ w kategorii Nagroda Mieszkaƒców: ponownie
projekt „Ogarnij In˝ynieri´” Fundacji Katalyst
Engineering,
■ w kategorii Nagroda Serwisu warszawa.ngo.pl:
Fundacja Ergo Sum za projekt „Klubokawiarnia ˚ycie jest Fajne”, w której zatrudnieni sà
doroÊli autyÊci. Fundacja tworzy tu miejsce,
w którym osoby z autyzmem znajdujà dostosowanà do swych mo˝liwoÊci prac´, a tak˝e
terapi´ i rozrywk´.
Wszystkim zwyci´zcom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za to, by w kolejnej edycji
konkursu pojawi∏o si´ jak najwi´cej inicjatyw

z naszej dzielnicy, a potem uzyska∏y jak najwi´cej g∏osów. Na jedno (zg∏oszenia inicjatyw) i drugie (g∏osowanie) ka˝dy z nas mo˝e mieç wp∏yw,
wi´c dzia∏ajmy! B´dziemy informowaç Paƒstwa
na bie˝àco tutaj lub na naszej stronie internetowej www.wiadomoscisasiedzkie.pl o etapach
nast´pnej edycji konkursu, w której b´dzie mo˝na zg∏aszaç wartoÊciowe inicjatywy pozarzàdowe realizowane w 2017 roku.
Wi´cej o konkursie na stronie: http://ngo.um.
warszawa.pl/s3ktor
Redakcja
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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
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„CyberKapturek” – zapowiedê
Ze zdj´cia do artyku∏u w dal patrzy Ola Twardowska, uczennica Szko∏y Podstawowej nr 172
w Weso∏ej. Wulkan energii i nies∏ychany zapa∏
do pracy po∏àczony z niewyobra˝alnà wytrwa∏oÊcià to jej znak firmowy. Przed wakacjami pisaliÊmy o rozpocz´tej przez naszà fundacj´ pro-

tu, otrzymawszy Êrodki na realizacj´ z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, zakasaliÊmy r´kawy i na przestrzeni trzech miesi´cy, od czerwca
do sierpnia, kolektywnym wysi∏kiem stworzyliÊmy film, który mamy nadziej´, przypadnie do
gustu zarówno m∏odszym, jak i nieco starszym

dukcji filmowej. Wychodzàc naprzeciw wyzwaniu, jakim jest przeciwdzia∏anie niew∏aÊciwym
praktykom w sieci, na warsztat wzi´liÊmy znanà bajk´ o Czerwonym Kapturku i dostosowaliÊmy jà do dzisiejszych realiów, tak by mora∏
dotyczy∏ niebezpieczeƒstw czyhajàcych w internecie. Istniejàcy do tej pory tylko na papierze
Cyberkapturek dzi´ki Oli o˝y∏ i przemówi∏. A my
wsparci przez licznà grup´ entuzjastów projek-

odbiorcom. Przy ograniczonym bud˝ecie porwaliÊmy si´ na karko∏omne przenoszenie cz´Êci akcji do wirtualnego Cyberlasu, zorganizowaliÊmy liczne plany zdj´ciowe, kreacje aktorskie stworzy∏ zespó∏ profesjonalistów
po∏àczony z wy∏onionymi w castingu w Weso∏ej dzieçmi ze szkó∏ podstawowych, nad monta˝em, udêwi´kowieniem, efektami wizualnymi oraz muzykà pracowali w pocie czo∏a, kosz-
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tem zarwanych nocy ludzie, którzy tak jak my
zarazili si´ entuzjazmem do tego projektu,
i efekty tego ju˝ niebawem b´dzie mo˝na podziwiaç na ekranach Paƒstwa domowych komputerów. Zanim jednak to nastàpi i og∏osimy na
naszej stronie, profilu FB i ∏amach „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” premier´ w Êwiecie realnym i wirtualnym, na zach´t´ zapraszamy do obejrzenia
trailera, czyli krótkiej zapowiedzi filmu, nie
ujawniajàcej meandrów scenariusza, a zach´cajàcej do obejrzenia. By trailer znaleêç, wystarczy na YouTube w polu wyszukiwania wpisaç „Cyberkapturek” lub zajrzeç na podany ni˝ej nasz profil spo∏ecznoÊciowy, gdzie
zamieszczamy wszystkie dotyczàce produkcji
bie˝àce informacje. Szczerze wierzymy, ˝e tego
typu produkcja du˝o skuteczniej przemówi do
odbiorców i nak∏oni do promocji poprawnych
zachowaƒ w sieci, a poÊwi´cony na obejrzenie
materia∏u czas zaprocentuje wi´kszà ÊwiadomoÊcià zagro˝eƒ. Ch´tnych do poszerzenia
swej wiedzy na ten temat zapraszamy na
warsztaty z projektu: 9 paêdziernika od godziny 17.00 w sali numer 5 Zespo∏u Szkó∏ nr 94
w Weso∏ej, przy ul. Krótkiej 1, które poprowadzà specjaliÊci i eksperci Fundacji CyberEtyka.
Aleksander Zawada, Adrian Pupek
Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl
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Okiem coacha

10 ZASAD
DOBREJ RELACJI
Podstawà udanych relacji, bez wzgl´du na to, czy sà one romantyczne, przyjacielskie czy tylko towarzyskie, a zarazem gwarancjà ich trwa∏oÊci jest fakt, ˝e obie strony czujà si´ w nich komfortowo i bezpiecznie. ˚e towarzyszy im zaufanie i brak presji.
Przyjrzyjmy si´ wi´c dziesi´ciu zasadom, które sprzyjajà
zbudowaniu dobrej relacji. Mo˝esz tak˝e sprawdziç, czy twoje
relacje je spe∏niajà.

˝enie kredytem. Chodzi o to, by obie strony
mia∏y ÊwiadomoÊç, ˝e ich komfort psychiczny i fizyczny jest jednakowo wa˝ny. Ta sama
zasada powinna obowiàzywaç w codziennych sprawach, które mogà jednak wp∏ynàç
na plany partnera. Ustalacie je na bie˝àco.

7. Prawo do w∏asnego zdania
Trudno oczekiwaç, byÊcie we wszystkim
byli jednomyÊlni. A wi´c nikt nie obra˝a si´
na nikogo za to, ˝e ma w∏asne zdanie. JeÊli
nie zgadzacie si´ w kwestiach Êwiatopoglàdowych itp., obowiàzuje was tolerancja dla
poglàdów partnera. W kwestiach spornych
wymagajàcych rozstrzygni´cia dà˝ycie do
kompromisu.

8. OtwartoÊç i wyrozumia∏oÊç
1. W∏aÊciwa motywacja

4. JesteÊcie zaanga˝owani w relacj´

To znaczy, ˝e spotykasz si´, przyjaênisz
lub tworzysz par´ z danà osobà, a ona z tobà wy∏àcznie z jednego powodu – bo tego
chcecie. Znacie siebie nawzajem oraz swoje dà˝enia i jest to wasz Êwiadomy wybór.
Wszelkie inne motywacje – poprawienie
notowaƒ towarzyskich, l´k przed samotnoÊcià, pragnienie bezpieczeƒstwa emocjonalnego, materialnego, zafascynowanie urodà,
ch´ç podniesienia presti˝u, statusu, zrobienia kariery, zaimponowania znajomym,
zdobycia kogoÊ niedost´pnego itp. – nie
obiecujà wiele.

Mimo ˝e ka˝de z was ma poczucie wewn´trznej wolnoÊci, ch´tnie i bez przymusu
inwestujecie w relacj´ swój czas, Êrodki, zaanga˝owanie, robicie wspólne plany. Bardziej cieszy was wolny dzieƒ sp´dzony
wspólnie ni˝ osobno, a osoba przyjaciela,
partnera jest naturalnym oÊrodkiem odniesienia do robienia planów. Jednak myÊli typu „czy on/ona b´dzie z tego zadowolony,
czy sprawi´ mu/jej przyjemnoÊç” sà bardziej budujàce ni˝ wynikajàce z obaw: „b´dzie z∏y/z∏a, gdy tego nie zrobi´”.

2. Nie próbujecie si´ nawzajem zmieniaç
I nie chodzi mi tu o sytuacj´, kiedy mówimy do przyjació∏ki „za∏ó˝ czasem coÊ innego ni˝ te bojówki, bo wyglàdasz jak z obrony terytorialnej” ☺, ale o podj´ty zamys∏, ˝e
zmienisz swojego przyjaciela lub partnera,
aby bardziej pasowa∏ do twoich oczekiwaƒ,
czyli zmodyfikowa∏ swoje upodobania, towarzystwo, przyzwyczajenia, kontakty z rodzinà, ambicje itp. Tym próbom towarzyszy
zazwyczaj presja i sugestie, ˝e ten ktoÊ nie
jest doÊç dobry i wymaga jakiejÊ naprawy.

5. Oboje szanujecie swojà przyjaêƒ
lub zwiàzek
To oznacza, ˝e nie wystawiacie go na próby, nie lekcewa˝ycie. To wspólna jakoÊç,
którà tworzycie, bo stanowi ona coÊ wa˝nego i cennego dla obu stron. Dlatego te˝ wasza troska o dobrà atmosfer´, o komfort
psychiczny przyjaciela, partnera nie stanowi
przykrego obowiàzku – jest troszczeniem
si´ o siebie wzajemnie. JesteÊcie zdolni do
poÊwi´ceƒ, lecz bez poczucia, ˝e p∏acicie za
to wysokà cen´.

3. Szanujecie wzajemnà wolnoÊç

6. Razem podejmujecie decyzje
dotyczàce obu stron

Czyli nie odbieracie sobie swojej przestrzeni. Ka˝da relacja jest dobrowolnà unià
dwojga ludzi, którzy majà prawo do realizacji swoich potrzeb. To nie oznacza lekcewa˝enia wzajemnych oczekiwaƒ i nie wyklucza
wzajemnych przys∏ug lub nawet poÊwi´ceƒ,
ale daje szans´ samorealizacji i zapewnia
wewn´trznà wolnoÊç, która jest silnym spoiwem dla ka˝dego zwiàzku.

Chodzi przede wszystkim o wa˝ne, „strategiczne” decyzje. JeÊli jesteÊcie przyjació∏mi i macie razem sp´dziç wakacje, planujecie je tak, aby ka˝dy by∏ usatysfakcjonowany. W bliskim zwiàzku wspólnie omawiajcie
plany, które zmieniajà rzeczywistoÊç, takie
jak choçby zmiana pracy, miejsca zamieszkania, d∏ugi wyjazd, zakup, którego konsekwencjà jest naruszenie bud˝etu lub obcià-

To nie oznacza totalnej pob∏a˝liwoÊci
i braku oczekiwaƒ, tylko umiej´tnoÊci dania
sobie nawzajem prawa do bycia niedoskona∏ym, do pope∏niania b∏´dów (jakkolwiek
warto wyciàgaç z nich wnioski). Chodzi
o to, by w waszym ˝yciu nie rzàdzi∏y sztywne regu∏y, ale by by∏o tam miejsce na eksperymentowanie.

9. Empatia
Czyli wzajemna ch´ç zrozumienia, wspó∏odczuwania i rozumienia nastroju partnera,
przyjaciela. Przydaje si´ tak˝e umiej´tnoÊç
rozmowy na trudne tematy bez oceniania,
narzucania swoich rozwiàzaƒ.

10. Wzi´cie odpowiedzialnoÊci za to,
co oboje tworzycie
To oznacza, ˝e ka˝de z was bierze odpowiedzialnoÊç za siebie, za swoje post´powanie i za to, kim jest. W trudniejszych sytuacjach nie szukacie winy po drugiej stronie,
nie u˝ywacie oskar˝ycielskich okreÊleƒ „to
przez ciebie”, gdy˝ macie ÊwiadomoÊç, ˝e
wszystko, co dzieje si´ mi´dzy wami, jest
wynikiem interakcji. Jako para czujecie si´
w równym stopniu odpowiedzialni za kondycj´ waszego zwiàzku.
To oczywiÊcie nie sà wszystkie zasady
– ale bez nich stabilna i wspierajàca relacja
nie wydaje si´ mo˝liwa.
JeÊli macie w∏asne albo z czymÊ si´ nie
zgadzacie – napiszcie do mnie.
Joanna Godecka
Terapeutka, life coach

REKL AMA

Us∏ugi hydrauliczne

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

tel. 694-747-213
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl
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Zdaniem trenera biznesu i rozwoju osobistego

Zachowanie kobiety biznesu
Wed∏ug badaƒ firmy Grant Thornton International „Women in Business 2015”
kobiety sà coraz bardziej doceniane w biznesie i cieszà si´ rosnàcym zaufaniem
wÊród prze∏o˝onych i podw∏adnych.
Wiem, ˝e w kobietach drzemie ogromny
potencja∏ i si∏a. Ne na darmo coraz wi´cej
kobiet rozpoczyna te˝ w∏asne biznesy oparte na swoich pasjach i odnoszà spektakularne sukcesy.
Problemem wielu kobiet stawiajàcych
pierwsze kroki w biznesie jest kwestia zachowania i biznesowych manier. Cz´Êç kobiet boi si´, ˝e nie b´dà traktowane powa˝nie i pozbywajà si´ kobiecych cech, upodabniajàc si´ do m´˝czyzn, cz´Êç zaÊ
próbuje kokietowaç podczas s∏u˝bowych
spotkaƒ i wykorzystywaç swoje kobiece
wdzi´ki do zdobycia przewagi. Oba zachowania nie sprawdzajà si´ na d∏u˝szà met´
i mogà spowodowaç znacznie wi´cej problemów ni˝ zysków w Êwiecie biznesu. Poni˝ej podaj´ kilka rad, które mogà byç przydatne w tych pierwszych krokach.

RównoÊç
Funkcjonujàc w Êrodowisku biznesowym,
kobieta ma takie same prawa i obowiàzki
jak m´˝czyzna. Nie powinna wi´c oczekiwaç szczególnych wzgl´dów ze strony panów. W relacjach biznesowych liczy si´ pozycja w hierarchii zawodowej, nie zaÊ p∏eç
czy wiek. Dotyczy to chocia˝by kolejnoÊci
podawania r´ki przy powitaniu, przechodzenia przez drzwi czy zasiadania przy stole. W kontaktach biznesowych stosuj zasad´ precedencji wynikajàcej z hierarchii
s∏u˝bowej. Nie podawaj r´ki do uca∏owania, nie czekaj, a˝ m´˝czyzna przepuÊci ci´
w drzwiach, nie pozwalaj, aby m´˝czyzna
zap∏aci∏ za ciebie w restauracji. Zachowania tzw. dobrego wychowania, które tradycyjnie przys∏ugujà kobiecie w kontaktach
REKL AMA

prywatnych, nie powinny mieç miejsca
w Êrodowisku biznesowym. W relacjach biznesowych obowiàzuje pe∏ny parytet. Kobieta p∏aci za siebie, jeÊli jest to spotkanie
z kolegami z pracy. Wyjàtkiem jest proszony lunch biznesowy, wtedy p∏aci strona zapraszajàca. JeÊli zgodzisz si´ na to, aby podczas s∏u˝bowego spotkania p∏aci∏ za ciebie
m´˝czyzna, aby ca∏owa∏ ci´ na powitanie
w r´k´ i podsuwa∏ krzes∏o, automatycznie
ustawiasz si´ w pozycji kobiety „zdobywanej” i tracisz równorz´dnoÊç w negocjacjach. Kobieta powinna staraç si´ zachowaç
równouprawnienie i nie dopuszczaç do sytuacji podkreÊlajàcych ró˝nic´ p∏ci na etapie codziennych manier biznesowych.

Empatia w zarzàdzaniu
Wiele badaƒ pokazuje, ˝e wprawdzie
mniejsza liczba firm jest zarzàdzana przez
kobiety, to jednak te firmy charakteryzujà
si´ bardziej przyjaznà i empatycznà atmosferà w pracy, ∏agodniejszymi obyczajami
i jednoczeÊnie wi´kszà elastycznoÊcià i gotowoÊcià na nowe wyzwania i innowacyjnoÊç. To wspania∏a wiadomoÊç.
Warto jednak podkreÊliç, ˝e w sytuacjach
zawodowych, gdy piastujesz kierownicze
stanowisko i gdy zespó∏ jest mieszany, powinnaÊ kierowaç si´ zasadami:
- Równo i sprawiedliwie traktuj wszystkich
wspó∏pracowników, bez wzgl´du na ich
wiek, narodowoÊç czy p∏eç. Stawiam ten
punkt jako pierwszy, poniewa˝ z przykroÊcià obserwuj´, ˝e cz´sto panie, które zajmujà wy˝sze stanowiska, dyskwalifikujà
inne kobiety w relacjach zawodowych,
preferujàc wspó∏prac´ z panami. Panie cz´sto mówià,
˝e z m´˝czyznami
wspó∏pracuje si´ im
∏atwiej, czujà si´ te˝
bardziej doceniane
jako pracownicy

przez m´˝czyzn ni˝ przez inne kobiety.
To przykre, bioràc pod uwag´ jak bardzo
panowie potrafià si´ wspieraç w biznesach, a ich rywalizacja ma „zdrowe”, a nie
podszyte zawiÊcià barwy.
- Zwracaj uwag´ pracownikowi, który zachowuje si´ w sposób przez ciebie nieakceptowany. Zachowuj si´ przy tym stanowczo i asertywnie, zachowujàc takt
i dyplomacj´. Postaraj si´ zaanga˝owaç
pracownika we wspólne rozwiàzanie zaistnia∏ego problemu.
- Bàdê uprzejma dla wszystkich w firmie,
zarówno dla prze∏o˝onych, podw∏adnych,
jak i pracowników innych dzia∏ów. Rozmawiaj z nimi, bàdê zainteresowana ich
sprawami zawodowymi oraz ˝yciem prywatnym, w stopniu, w jakim oni chcà ci´
dopuÊciç do swoich prywatnych spraw.
Taka empatyczna i opiekuƒcza postawa
∏agodzi obyczaje w pracy i pozwala w sposób bezkonfliktowy rozwiàzywaç trudne
sytuacje zawodowe.
Staraj si´ byç sobà, wzoruj si´ na autorytetach, korzystaj z porad specjalistów, ale
nikogo nie naÊladuj. OryginalnoÊç i autentycznoÊç jest dziÊ w cenie.
˚ycz´ ci, abyÊ odnios∏a zawodowy sukces
i abyÊ mia∏a odwag´ wspieraç w osiàganiu
sukcesu kolejne màdre i zdolne kobiety,
abyÊ wyzby∏a si´ niepotrzebnej zazdroÊci
i uwierzy∏a, ˝e razem mo˝ecie osiàgnàç wi´cej – i ty, i twoja wspó∏pracowniczka.

Autorka:
Renata Wrona, PR
managerka, trenerka
rozwoju osobistego
i biznesu, coach ICF.
Ekspertka w dziedzinie
budowania
marki
i kreowania marki osobistej, komunikacji interpersonalnej, public
relations, wystàpieƒ
publicznych, etykiety
w biznesie oraz budowania pewnoÊci siebie
i asertywnoÊci. Prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych
i mened˝erskich oraz sesje coachingowe, pomagajàc uczestnikom w osiàganiu najlepszej wersji
siebie samego (www.renatawrona.pl).
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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P.H.U. Topaz poszukuje:
● do swojego nowego sklepu w Galerii
Ferio Wawer (ul. Szpotaƒskiego 4)
● do nowo otwieranego sklepu – Warszawa-Rembertów (ul. Pociskowa 4)
pracowników na stanowiska:

KASJER-SPRZEDAWCA oraz
SPRZEDAWCA DZIA¸U MI¢SNO-W¢DLINIARSKIEGO
Nasze oczekiwania:
● dyspozycyjnoÊç i motywacja do pracy,
● komunikatywnoÊç i budowanie pozytywnych relacji z Klientami,
● aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowoÊç
do ich uzupe∏nienia,
● mile widziane doÊwiadczenie na podobnym stanowisku
Oferujemy:
umow´ o prac´ w pe∏nym wymiarze czasu,
● poza wynagrodzeniem – dodatki premiowe dla Pracowników,
● mo˝liwoÊç rozwoju i awansu zawodowego w stabilnej i dynamicznie
rozwijajàcej si´ firmie o silnej pozycji na rynku
●

CV mo˝na:
przes∏aç drogà elektronicznà na adres: rekrutacja@topaz24.pl w temacie
e-maila wpisujàc: Rembertów lub Wawer,
● przes∏aç przez formularz na stronie internetowej – www.topaz24.pl
(zak∏adka – praca w Topaz, w odpowiedzi na oferty do nowych sklepów
– Rembertów lub Wawer)
●

Prosimy o zamieszczenie w cv klauzuli: „Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb´dnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawà z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

MIESZKANIA
od 30 m2

w Starej Miłosnej
tel. 781-860-600
Licencja Min. Fin. 9131/98

•
•
•
•

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

Tel. 22 773-25-69, 500-036-889
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła, ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14

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

692 905 352
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Wrzesieƒ na Klimatycznej
Wraz z poczàtkiem nowego roku szkolnego
wokó∏ budynku szko∏y przy ulicy Klimatycznej zapanowa∏ gwar i ruch. Nowa szko∏a otworzy∏a
podwoje dla gimnazjalistów, uczniów klas
I–VII i dzieci z oddzia∏ów przedszkolnych.
Pierwsze trzy tygodnie to ewaluacja przyj´tych rozwiàzaƒ i pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczniów i rodziców. DziÊ wydaje si´, ˝e
kilka dni wystarczy∏o, by wszyscy poczuli si´
u siebie. Wprowadzone procedury zapewniajà
bezpieczeƒstwo ka˝dej grupie wiekowej, a zaproponowane zaj´cia nie pozwalajà si´ nudziç.
Za nami ju˝ kilka wa˝nych wydarzeƒ – uroczyste
rozpocz´cie roku szkolnego i spotkanie z nauczycielami i uczniami Pana Burmistrza M. Mahora, inauguracja Êwietlicy szkolnej i TPD, trzydniowy wyjazd
˝eglarski klasy usportowionej do I∏awy, uczestnictwo klas I–VI i oddzia∏ów gimnazjalnych w koncercie zorganizowanym we wspó∏pracy z filharmonià,
udzia∏ reprezentacji szko∏y w zawodach sportowych, apel dla gimnazjalistów i spotkanie dzieci
z oddzia∏ów „0” z zaprzyjaênionych szkó∏ z artysta-

mi muzykami, spotkania rodziców
z nauczycielami i ukonstytuowanie si´ nowej Rady Rodziców.
Przekazane opinie o pracy SP nr
385 Êwiadczà o zadowoleniu
uczniów i rodziców, a ciep∏e s∏owa
pod adresem pracowników szko∏y
dodajà nam si∏ do dzia∏ania. Dzi´kujàc za uznanie i konstruktywne
propozycje, zapewniamy, ˝e do∏o˝ymy staraƒ, by nie zawieÊç zaufania.
Kolejny tydzieƒ b´dzie obfitowa∏ w dzia∏ania
na rzecz integracji. Kl. VII – podobnie jak w latach ubieg∏ych ich starsi koledzy – wyjadà na
trzydniowy wyjazd integracyjny do Lidzbarka
Welskiego. W programie gry i zabawy, zawody
sportowe i zaj´cia z zakresu doradztwa zawodowego. W drodze powrotnej zaplanowano zwiedzanie twierdzy Modlin.
Dzia∏ania integracyjne dla kl. IV–VI zaplanowaliÊmy na ostatni czwartek wrzeÊnia, b´dzie to inauguracja ca∏orocznego cyklu zdarzeƒ pod tytu∏em

„Klimatyczne czwartki” – popo∏udniowych spotkaƒ
kulturalno-naukowo-rozrywkowych organizowanych w celu uaktywnienia uczniów naszej szko∏y.
Za pasem paêdziernik. Czas pasowania na
uczniów nowych cz∏onków naszej spo∏ecznoÊci,
wybory do samorzàdu uczniowskiego i pierwsze
konkursy kuratoryjne.
Relacje z tych wydarzeƒ przedstawià nasi
uczniowie.
Dyrekcja i grono pedagogiczne
SP 385 w Warszawie

Rozpocz´cie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole
Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców”
4 wrzeÊnia, po wielu dniach wype∏nionych
radoÊcià – opaleni, z uÊmiechami na twarzach,
ale przede wszystkim wypocz´ci i gotowi do podejmowania nowych wyzwaƒ powróciliÊmy do
naszej Szko∏y, aby uroczyÊcie powitaç rozpoczynajàcy si´ rok szkolny 2017/2018. Naszym tegorocznym patronem b´dzie Fryderyk Chopin,
a has∏o, które b´dzie naszà inspiracjà i zach´tà
do poszukiwania i realizowania nowych pasji,
to s∏owa J.Ch. Andersena: „Gdzie brak s∏ów,
tam mówi muzyka”. WÊród szanownych goÊci,
REKL AMA

którzy swojà obecnoÊcià uÊwietnili naszà uroczystoÊç, znaleêli si´: Przewodniczàcy Rady
Dzielnicy Weso∏a – Pan Marcin J´drzejewski,
proboszcz Parafii Êw. Hieronima Dariusz Marczak, a tak˝e cz∏onkowie Zarzàdu Rady Rodziców Szko∏y Podstawowej nr 353 im. „Wielkich
Odkrywców” – Przewodniczàcy Rady Rodziców
– Pan Dawid Carbonaro, Skarbnik RR – Pani
Wioletta Pisarek oraz Sekretarz RR – Pani Joanna Pieƒkowska. Podczas uroczystoÊci nie mog∏o
zabraknàç równie˝ Pani Prezes Fundacji Ma∏ego
Odkrywcy, która od wielu lat wspiera naszych
uczniów i sprawia, ˝e ich przygoda z edukacjà
jest jeszcze ciekawsza. Ca∏à uroczystoÊç oficjalnie rozpocz´∏a Pani Dyrektor naszej Szko∏y – Pani Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz, która wyjàtkowo serdecznie powita∏a naszych uczniów
oraz towarzyszàcych im rodziców. Po wystàpieniu Pani Dyrektor us∏yszeliÊmy wiele ciep∏ych
s∏ów od zaproszonych goÊci, którzy dodali nam
wiele otuchy na te najbli˝sze miesiàce. Nie mamy wàtpliwoÊci, ˝e ten rok pod wieloma wzgl´dami b´dzie wyjàtkowy, chocia˝by z tego powodu, ˝e po raz pierwszy w murach naszej szko∏y
zawita∏a klasa VII.
Po cz´Êci oficjalnej klasy wraz ze swoimi wychowawcami uda∏y si´ do sal, gdzie nastàpi∏a
dalsza cz´Êç spotkania.
Wszystkim naszym uczniom ˝yczymy samych
sukcesów! Zapa∏u w tworzeniu, odkrywaniu i zdobywaniu wiedzy, a naszym nauczycielom – du˝o
cierpliwoÊci i wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do celu!
Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz
Dyrektor Szko∏y
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Harmonogram:
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zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
na treningi karate
z elementami judo i aikido!

SP 173, Trakt Brzeski 18 – wt. 18.00 i sob. 12.00 oraz pt. 15.45 (tylko dzieci).
SP 174, pl. Wojska Polskiego 28 – śr. 14.30.
SP 385, ul.Klimatyczna 1 – śr. 16.00.

Zajęcia prowadzi nauczyciel WF z 30-letnim stażem Zbigniew Ostrowski 4-dan Karate Kyokushin.

www.ukskaratewesola.pl Tel.

604 107 118

HUBERTUS
NIERUCHOMOÂCI

Firma istnieje
od 2001 roku

DOMY MIESZKANIA DZIA¸KI

SPRZEDA˚ / WYNAJEM
ZAPRASZAMY DO WSPÓ¸PRACY
e-mail: biuro@hubertusnieruchomosci.pl
www.hubertus-nieruchomosci.pl
tel. 606 22 44 58, 791 991 651

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

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

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Wolontariat – zrób to dla siebie
Kto mo˝e zostaç wolontariuszem? Odpowiedê
jest prosta. Ka˝dy! Czemu nie wszyscy sà wolontariuszami? Cz´sto s∏yszymy narzekania na brak
mo˝liwoÊci finansowych i czasu.
Nie ma co ukrywaç, dzia∏ania wolontariatu
wymagajà zaanga˝owania. S∏yszymy, ˝e to odciàga od nauki, a sukcesy edukacyjne sà marzeniem wielu rodziców i dzieci. Jednak pami´tajmy
o rozwoju osobowoÊci dziecka i jego kompetencji spo∏ecznych. Praca, a mo˝na tak nazwaç zaanga˝owanie na rzecz innych, rozbudza motywacj´, kszta∏tuje umiej´tnoÊci pracy w zespole.
Planowanie dzia∏aƒ, nawiàzywanie znajomoÊci
i podtrzymywanie relacji to korzyÊci p∏ynàce
z dzia∏aƒ wolontariatu.
Dzieci ch´tnie w∏àczajà si´ do szkolnych akcji pomocowych, jednak tylko wàskie grono anga˝uje si´
w takim stopniu, ˝e mo˝na nazwaç ich liderami
szkolnego ko∏a. Ci nabierajà umiej´tnoÊci kierowania zespo∏em, planowania dzia∏aƒ, oceny mo˝liwoÊci. Oni na koniec dokonujà analizy tego, co mo˝na
uznaç za sukces. Oceniajà, co nale˝a∏oby poprawiç.

Brzmi powa˝nie? Czy naprawd´ mówimy
o dzieciach ze szko∏y podstawowej? Tak, to w∏aÊnie tu i teraz wielu z naszych uczniów okreÊla
swoje przysz∏e role spo∏eczne. Nie od dziÊ wiado-

mo, ˝e szko∏y Êrednie, uczelnie czy pracodawcy cenià osoby aktywne, kreatywne, podejmujàce wyzwania. Inicjatywa w∏asna, dzia∏ania na rzecz innych cenione bywajà bardziej ni˝ stopnie szkolne.
Dlaczego?
Poniewa˝ wolontariusz poszukuje rozwiàzaƒ
problemów, nie za∏amuje ràk, szuka mo˝liwoÊci.
Wierzy, ˝e dzia∏ajàc, jest w stanie zmieniaç rzeczywistoÊç. Uczy si´ zarzàdzaç swoim czasem,
komunikuje si´ i potrafi delegowaç zadania. Rozpoznaje swoje mocne strony i dzieli si´ obowiàzkami. Udane akcje traktuje jako swój sukces. Wie,
˝e pora˝k´ mo˝na przekuç w zwyci´stwo.
Dlatego jeÊli dziecko zapyta, czy mo˝e zostaç
wolontariuszem, pomyÊl, zanim odpowiesz, ˝e
zabraknie czasu na inne zaj´cia. Zastanów si´,
co zyska Twoje dziecko, kiedy przyjdzie i zrobi
coÊ dla innych? Zobacz, ˝e robi to równie˝ dla
siebie. Popatrz z dumà, ˝e masz przed sobà niezale˝nego m∏odego cz∏owieka. Wspieraj dziecko
w realizacji marzeƒ.
Patrycja Kraczek–Zimnicka
Opiekun wolontariuszy SP173
im. Górników Polskich

Programy j´zykowe w Bu∏haku
To ju˝ trzeci rok, jak grupa uczniów Spo∏ecznej
Szko∏y Podstawowej im. Emanuela Bu∏haka
uczestniczy w programie GLOBAL SCHOLARS.
Program ten umo˝liwia uczestnikom komunikowanie si´ z uczniami na ca∏ym Êwiecie. Uczniowie pochodzà z 40 du˝ych miast na 5 kontynentach, wi´c jest to program o prawdziwie globalnym zasi´gu. Podczas tegorocznego programu
„Feeding Our Cities” uczniowie b´dà odkrywaç
globalny system ˝ywnoÊciowy i badaç jego
wp∏yw na miasta na ca∏ym Êwiecie. B´dà zdobywali wiedz´ na temat roli od˝ywiania oraz b´dà
odkrywaç z∏o˝one systemy potrzebne do wzrostu i dystrybucji ˝ywnoÊci na ca∏ym Êwiecie.
Uczniowie piszà posty, tworzà filmy i korzystajà
z ró˝nych technologii, aby wype∏niç zadania
i dzieliç si´ nimi z uczestnikami z ca∏ego Êwiata
za poÊrednictwem bezpiecznej, chronionej has∏em platformy learningowej. Majà oni okazj´ do
wypowiedzenia si´ na forum i otrzymujà komen-

tarze od innych uczestników programu. Ta struktura pozwala uczyç si´ o nowych miastach, krajach i kulturach bezpoÊrednio od rówieÊników.
Program poza tym wzmacnia umiej´tnoÊci
uczniów w zakresie technologii i komunikowania si´ w j´zyku angielskim.
Innym projektem prowadzonym w naszej szkole jest pisanie listów w j´zyku hiszpaƒskim do
uczniów szkó∏ partnerskich z zagranicy. Na pytanie
zadane uczniom na poczàtku roku szkolnego o wymarzonej lekcji hiszpaƒskiego prawie wszyscy
stwierdzili, ˝e najlepsze lekcje sà wtedy, kiedy dostajà i odpisujà na listy kolegów z innych krajów.
Nie ma zatem mocniejszego argumentu, aby kontynuowaç projekt. Od poczàtku zosta∏ on odebrany przez dzieci z ogromnym zainteresowaniem
i obecnie prowadzony jest ju˝ trzeci rok z rz´du.
W dobie e-maili, SMS-ów oraz innych internetowych komunikatorów pisanie listów jest dla dzieci
atrakcjà, dzi´ki której utrwalajà hiszpaƒskie s∏ow-

Ambasadorka Global Scholars – Nicky Keefe z USA

nictwo, poznajà inne kraje i kultury, a tak˝e çwiczà
zasady pisania listu. Dodatkowo w tym roku uda∏o si´ nawiàzaç kontakty z wi´kszà liczbà szkó∏.
Rozpoczynamy zatem nowy rok szkolny,
a wraz z nim ˝yczymy wszystkim uczniom i ich
rodzicom sukcesów, radoÊci i satysfakcji z uczestnictwa w ciekawych projektach edukacyjnych.
Zespó∏ J´zykowy
SSP 12 im. E. Bu∏haka

REKL AMA

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

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

FACHOWO • SZYBKO • SOLIDNIE • TANIO
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524
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PORZÑDKUJEMY
PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E
503 065 403

WYCINANIE DRZEW

Z¸OTA RÑCZKA

PODCINANIE GAŁĘZI

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

Redakcja

tel.

503 150 991

USŁUGI OGRODOWE
JESIENNE PRACE PORZĄDKOWE

◗ Nauczycielka j´zyka angielskiego (lektor)

◗ J´zyk angielski. Korepetycje i przygoto-

udzieli lekcji z zakresu przedszkola, szko∏y podstawowej i gimnazjum. Koszt 1 lekcji: 50 z∏ – 1 osoba, 30 z∏ lub 25 z∏ – 2
osoby. Stara Mi∏osna. Tel: 733 250 300

wanie do egzaminów. Absolwent SGH.
25 z∏ u mnie, 35 u ucznia. 602-786-021.
Zapraszam!

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

◗ Sprzedam dom. Weso∏a Zielona 220 m2,

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE

matury – zaprasza doÊwiadczony matematyk. Tel. 502.440.321
◗ Absolwent Politechniki Warszawskiej ofe-

ruje korepetycje z matematyki. Zakres:
szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum.
Przygotowania do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów. tel. 516-309-589
◗ MATEMATYKA ogólniak, równie˝ zakres

rozszerzony. Stara Mi∏osna. tel. 514-3714-95.

nym, osiedle Akacjowa do wynaj´cia. Zapraszam do kontaktu tel 508-123-928.
◗ Zatrudni´ pogodnà osob´ (z referencja-

mi) do opieki nad pó∏torarocznym dzieckiem. Na godziny, dorywczo. Stara Mi∏osna. 608716759.
◗ Konwersacje z Native Speakerem – SPE-

◗ FRANCUSKI Z DOJAZDEM 602 276 202.

ny, sprawdziany, MATURA 2018, nadrabianie zaleg∏oÊci w czytaniu, pisaniu,
gramatyce na ka˝dym poziomie nauczania. Polski dla cudzoziemców. Weso∏a
Centrum 22 7734 087
◗ Sprzedam mieszkanie w St. Mi∏osnej przy

ul. Diamentowej /67 m2/ III p. tel. kom.
604 773 175.

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

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

Z¸OTA RÑCZKA
DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

• elektryka • instalacja wod-kan • meble
• zamki • audio-video • internet, komputer
Sprawnie, uprzejmie i niedrogo 663 066 572
291

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

WYCINANIE DRZEW
PRZYCINANIE GAŁ¢ZI

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

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO

US¸UGI R¢BAKIEM
PRACE PORZÑDKOWE • WYWÓZ

tel. 790 55 47 46

◗ Przyjm´ do pracy opiekunki do Pensjona-

tu Seniora w Starej Mi∏osnej. tel. 502 866
525.
◗ Potrzebna Pani do sprzàtania dom jedno-

rodzinny co drugi tydzieƒ, Weso∏a,
512 09 62 61.

www.dogadajciesie.pl

29

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

222

◗ Sprzedam mieszkanie 107 m2 na Os. Sta-

ra Mi∏osna, ul. GoÊciniec 43 (teren ogrodzony) z przynale˝nym miejscem parkingowym i piwnicà. Tel. 607 583 794.
◗ Zatrudni´ pracownika do prac porzàdko-

wo-ogrodniczych 503 065 403.

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

13
4

511 455 126
◗ J¢ZYK POLSKI, a tak˝e rosyjski, egzami-

tel. 503 065 403

MALOWANIE W WEEKENDY

◗ Miejsce postojowe, w gara˝u zamyka-

◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej

◗ Elektryk TANIO z uprawnieniami

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

odrobiç. Powtórz´ materia∏. Przygotuj´ do
sprawdzianu w klasach 1–6. DoÊwiadczona nauczycielka. Tel. 519 152 152.

czony nauczyciel. Kontakt: 606 898 895
dla uczniów podstawówek i liceum, 17
lat doÊwiadczenia. tel. 694 210 279

PRZYGOTUJEMY
TWÓJ OGRÓD
DO ZIMY

◗ PRACA DOMOWA-UTRAPIENIE? Pomog´

AK – Skutecznie i profesjonalnie; Skuteczne techniki konwersacji; Business English; Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; tel: 729 363 576.

◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiad-

ParkietBart tel. 518-366-556

koszule. Osiedle Stara Mi∏osna. Kontakt
601 05 32 62.

305

◗ MATEMATYKA – gimnazjum, liceum,

◗ Szukam osoby ch´tnej wyprasowaç

PROJEKT • MONTA˚ • SERWIS

tel. 790 55 47 46

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

309

ko sprzàtaczka (równie˝ prasowanie, mycie okien). Jestem osobà uczciwà, pracowità, dok∏adnà i komunikatywnà. Mam
doÊwiadczenie. Mieszkam w Starej Mi∏osnej (W-wa Weso∏a). Prosz´ telefonowaç
pod nr 664 365 519

dzia∏ka 718 m2. tel. 504 72 71 74.

Cyklinowanie, lakierowanie
i olejowanie parkietów
i pod∏óg drewnianych

WERTYKULACJA • KOSZENIE • NAWO˚ENIE

14
8

◗ Oferuj´ pomoc w pracach domowych ja-

318

tel. 513 148 238

319

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).

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

22
1

OG¸OSZENIA DROBNE

13
7

WESO¸A

Tel. 660 473 628

REKL AMA

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm

O G R O DY

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog
Transplantolog

PROJEKTOWANIE, ZAK¸ADANIE,
PIEL¢GNACJA, NAWADNIANIE

Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców
oraz osób posiadajàcych broƒ

503 065 403

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

Tel. 602-174-916
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Poczàtek roku szkolnego
w Szkole Podstawowej nr 172
Z poczàtkiem roku szkolnego 2017/2018
placówka oÊwiatowa w osiedlu Zielona ponownie sta∏a si´ Szko∏à Podstawowà nr 172
im. Polskiej Organizacji Wojskowej.
Uczniowie z radoÊcià powitali p. Dyrektor Katarzyn´ Paroƒ-Bry∏´, p. Wicedyrektor Martyn´ Lis,
szkolnych kolegów, wychowawców, nauczycieli
i pracowników szko∏y.
Na dzieci czeka∏y mi∏e
niespodzianki. Uczniowie
z oddzia∏ów przedszkolnych otrzymali wyprawki,
które ufundowa∏ Burmistrz Dzielnicy Weso∏a.
Pani Dyrektor wr´czy∏a
kolorowe torby zawierajàce: bloki, klej, kredki, farby, p´dzelki,
zeszyty, no˝yczki, temperówki, o∏ówki.
Dzieciaki przyj´∏y artyku∏y plastyczne
z radoÊcià.
Dzi´ki Radzie Rodziców wypi´knia∏y nasze korytarze. Na schodach pojawi∏y si´ kolorowe naklejki edukacyjne z dzia∏aniami
tabliczki mno˝enia, cz´Êciami mowy i zda-

nia. Zabaw´ w czasie wolnym wszystkim
uatrakcyjnià umieszczone na pod∏ogach
korytarzy kolorowe naklejki z polami do
gry w klasy lub Twistera.

Wydarzenia w szkole szybko nabra∏y rozp´du. Odby∏y si´ pierwsze wa˝ne zebrania
z rodzicami, na których zosta∏y wybrane
klasowe rady rodziców oraz przedstawiciele klas do Rady Rodziców SP 172, którzy
tak˝e majà ju˝ za sobà pierwsze spotkanie.
Liczymy na dalszà harmonijnà i owocnà
wspó∏prac´.

We wrzeÊniu, miesiàcu tak obfitym
w warzywa i owoce, w klasie 4a odby∏a si´
godzina wychowawcza, na której omawiano zagadnienie „Âniadanie – pierwszy zastrzyk energii”. Uczniowie poznali wa˝noÊç w∏aÊciwego sk∏adu produktów w posi∏kach spo˝ywanych w ciàgu dnia,
a nast´pnie, podzieleni na zespo∏y, przygotowali zdrowe kanapki.
Uczniowie klas drugich
wezmà udzia∏ w cyklu zaj´ç edukacyjnych o zdrowym stylu ˝ycia prowadzonym w ramach kampanii spo∏ecznej „Wiem,
co jem”, zorganizowanej
przez Centrum Komunikacji Spo∏ecznej Urz´du
m.st. Warszawy.
Klasa 4c Êwi´towa∏a
Dzieƒ Kropki. Dzieci
szuka∏y kropek, rozwiàzywa∏y zagadki i rozmawia∏y o swoich talentach. Celem obchodzonego od roku 2008 w dniu
15 wrzeÊnia Mi´dzynarodowego Dnia
Kropki jest wzbudzenie u dzieci kreatywnoÊci i zach´cenie ich do dzia∏ania.
Mamy nadziej´, ˝e w tym roku szkolnym
wszyscy spojrzymy na Êwiat oczami dziecka...
Szko∏a Podstawowa nr 172
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∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne
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Warszawa-Weso∏a
ul. JEèDZIECKA 21F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05 00 (w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390
e-mail: przedszkolekubus@op.pl

WWW.PRZEDSZKOLEKUBUS.PL
OD 1 WRZEÂNIA
ZMIANA CENNIKA PRZEDSZKOLA
W ZWIÑZKU Z UPUBLICZNIENIEM:

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

- BEZ OP¸ATY STA¸EJ
- OP¸ATA TYLKO ZA WY˚YWIENIE
10 Z¸ DZIENNIE

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

˚¸OBEK 600 Z¸ + WY˚YWIENIE
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WESO¸A

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A
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mieszkania na sprzedaż

tel. 512 621 621

4900
zł/m2

www.wesbudmieszkania.pl

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