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1. Sarmacki Piknik Historyczny
ku uciesze gawiedzi wszelakiej i mi´dzypokoleniowemu pobrataniu

W czasie Warszawskich Dni Seniora
30 wrzeÊnia roku paƒskiego 2017 ponad
500 starszych i m∏odszych mieszkaƒców
Weso∏ej odby∏o historycznà podró˝ do
XVII wieku podczas fascynujàcego wydarzenia pn. „Sarmacki Piknik Historyczny”.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a,
jego g∏ówny organizator, zapewni∏ niezwyk∏à
okazj´ do integracji i wspólnego, radosnego
oraz aktywnego sp´dzenia czasu dla wszystkich
mieszkaƒców dzielnicy. Ca∏y piknik realizowany
by∏ wg autorskiego scenariusza Pana Tomasza
Wolskiego. Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas
przedstawiciele w∏adz lokalnych na czele z Burmistrzem Panem Edward K∏osem. Serdecznie
dzi´kujemy tym wszystkim, którzy przyczynili si´
do wspó∏organizacji tego wydarzenia, w szczególnoÊci: Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, Stowarzyszeniu Alter Ego, Piekarniom Cukierniom Putka,
Klubowi Seniora „Z∏ota Jesieƒ” i wolontariuszom

zaanga˝owanym w realizacj´ projektu „BUDZIK
– program aktywnej integracji”.
W ten s∏oneczny i wyjàtkowo ciep∏y dzieƒ na
terenie Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej rozbi∏o si´
obozowisko husarii. Namioty uszyte wedle starej
sztuki i wymiarów dumnie prezentowa∏y mnogoÊç broni bia∏ej i szabel, okrycia i stroje r´cznie
robione z materia∏ów naturalnych wedle mody
obowiàzujàcej w epoce, ekwipunek ˝o∏nierzy
z XVII wieku, naczynia drewniane, gliniane
i z cyny. Obozowisko by∏o wiernym odwzorowaniem miejsca, gdzie w XVII wieku stacjonowali
rycerze przed bitwami. Piknik rozpoczà∏ si´ od
przywitania przez Dyrektor OÊrodka Panià Alicj´
Pasztor zgormadzonych goÊci i oddzia∏ów rekonstruktorów bioràcych udzia∏ w wydarzeniu: Swawolnej Jednostki Wspierajàcej Âw. Jerzy, Pospolitego Ruszenia Królestwa Polskiego, Swawolnej
Kompanii Ziemi ¸´czyckiej. Efektowny pokaz
musztry piechoty i wystrza∏ z dzia∏ka wielolufowego fortecznego zwanego organkami stanowi∏y ledwie przedsmak kilkugodzinnych, nieco-

dziennych swawoli dla starszych i m∏odszych
mieszkaƒców dzielnicy.
Ró˝norodnoÊç formacji historycznych zapewnionych przez rekonstruktorów pozwoli∏a na przybli˝enie ducha epoki. Pomi´dzy mieszkaƒcami
przewijali si´ dumni husarze, z którymi mieszkaƒcy pozowali do zdj´ç, mogàc jedoczeÊnie poznaç
zalety uzbrojenia i wyposa˝enia rycerzy z epoki.
Niek∏amany podziw i niedowierzanie wzbudza∏a
kopia husarska, którà przy d∏ugoÊci ponad 5 metrów mog∏a w jednej r´ce utrzymaç seniorka.
W tajniki sztuki walki polskà szablà z okresu
XVII w. wprowadzali instruktorzy ze szko∏y Contra Omnes Polonica Schola Secat. T∏umy walecznych bez wzgl´du na wiek próbowa∏y za˝ywaç
polskiej szko∏y fechtunku, za co nagradzani byli
owacjami swoich bliskich. Uznanie to potwierdzane by∏o certyfikatem ukoƒczenia szkolenia
musztry szabli husarskiej dla szczególnie walecznych. Przybyli mieszkaƒcy po odbytym przeszkocd. na 5 str.
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400 g
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43 g
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Z prac Rady Dzielnicy
W paêdzierniku Rada
Dzielnicy
obradowa∏a
dwukrotnie. Po raz pierwszy na sesji nadzwyczajnej
w dniu 16 paêdziernika.
Rada pozytywnie zaopiniowa∏a pakiet zmian w tegorocznym bud˝ecie. Zmiany
dotyczy∏y g∏ównie zwi´kszenia tegorocznego bud˝etu oÊwiaty o kwot´ ok.
1,5 mln z∏. Cz´Êç tych Êrodków jest przeznaczona
na dotacje dla szkó∏ niepublicznych (zwiàzane
z aktualizacjà liczby uczniów kszta∏càcych si´
w tych szko∏ach). Reszta jest przeznaczona na prowadzenie publicznych szkó∏ podstawowych.
Druga sesja odby∏a si´ 19 paêdziernika. Jej
g∏ównym punktem by∏o zaopiniowanie projektu
bud˝etu dzielnicy na rok 2018. W cz´Êci dotyczàcej dochodów oraz wydatków bie˝àcych nasz bud˝et nie odbiega wiele od bud˝etów z lat poprzednich. Mamy zapewnione Êrodki na bie˝àcà
dzia∏alnoÊç i wype∏nianie stawianych dzielnicom
zadaƒ w wystarczajàcej iloÊci, z wyjàtkiem (tak˝e
ju˝ tradycyjnie) oÊwiaty. Niedobory na prowadze-

nie szkó∏ sà zawsze uzupe∏niane pod koniec roku,
nie ma wi´c zagro˝eƒ dla harmonijnego funkcjonowania naszych placówek oÊwiatowych.
Za to w dziale wydatków inwestycyjnych mi∏a
niespodzianka. Ju˝ „na starcie” mamy zagwarantowane na dzielnicowe inwestycje ponad
17,5 mln z∏. To najwi´kszy bud˝et inwestycyjny
naszej dzielnicy od wielu lat. Na przyk∏ad w zesz∏ym roku o tej porze startowaliÊmy z bud˝etem
w wysokoÊci ok. 8 mln z∏, a ostatecznie wydatki
inwestycyjne si´gn´∏y kwoty nieomal dwukrotnie wy˝szej. A przecie˝ jeszcze Zarzàd Dzielnicy
nie powiedzia∏ w tej sprawie ostatniego s∏owa,
trwajà rozmowy dotyczàce dodatkowych Êrodków. Kwota wydatków inwestycyjnych jest ju˝
wst´pnie rozdysponowana, ale poniewa˝ mo˝e
to jeszcze ulec lekkim korektom, podam tylko
ogólne informacje:
- drogi – 8,5 mln z∏
- rozbudowa oÊwietlenia – 0,5 mln z∏
- budowa budynków komunalnych – 1,2 mln z∏
- budowa t´˝ni (zwyci´ski projekt bud˝etu partycypacyjnego) – 0,5 mln z∏
- rozbudowa SP 173 – 3,5 mln z∏

Bud˝et partycypacyjny 2019

Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP
Ruszy∏a V edycja bud˝etu partycypacyjnego. Kolejny ju˝ raz mieszkaƒcy
b´dà wspó∏decydowaç
o wydatkach z miejskiej
kasy w ramach bp. ¸àcznie do rozdysponowania
w Warszawie w 2019 roku
b´dzie 64 739 907,00 z∏,
a w Weso∏ej – 730 000,00 z∏.
Regulamin obecnej edycji zosta∏ stworzony na
podstawie wyników ewaluacji, wielu maili od
mieszkaƒców, uwag z portali spo∏ecznoÊciowych
oraz warsztatów i spotkaƒ. Wprowadzono w wielu miejscach poprawki, a tak˝e zupe∏nie nowe
rozwiàzania, np.: z 30 podpisów mieszkaƒców na
liÊcie poparcia projektu co najmniej 15 musi pochodziç od mieszkaƒców danego obszaru lub realizowane b´dà tylko te projekty, na które oddanych zostanie co najmniej 30 g∏osów wa˝nych. Po
raz pierwszy we wszystkich dzielnicach Warszawy
tego samego dnia, czyli 30 listopada br., odb´dà
si´ spotkania otwarcia przed rozpocz´ciem sk∏a-

dania podpisów. B´dzie mo˝na na nich zapoznaç
si´ z zasadami bp oraz planami inwestycyjnymi
dzielnicy na najbli˝sze lata. Wi´cej informacji na
ten temat, jak co roku, mo˝na uzyskaç na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
W Weso∏ej na 2019 rok zosta∏ powo∏any Zespó∏ ds. bud˝etu partycypacyjnego w nast´pujàcym sk∏adzie:
- przedstawiciele mieszkaƒców: M. Kuczerowski, O. Mi∏aszewska, M. Sidorowicz, M. Âwirk,
S. Wysocki,
- przedstawiciele organizacji pozarzàdowych:
A. Ksi´˝opolska (PTTK Weso∏a), G. Sikorska
(UTW Weso∏a), L. Oktaba-Ostatek (LOP),
A. Klembowska (Stow. Sàsiedzi dla Weso∏ej),
- przedstawiciele Rady Dzielnicy: J. Januszewska-MiÊków, K. Szyszko, K. Zakrzewska,
H. Zieliƒski,
- przedstawiciel M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy:
T. Baƒburski,
- przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy: I. Ruli,
- przedstawiciele Urz´du Dzielnicy: P. Malinowski, M. Musia∏, M. Ostapiuk, E. Sadlej, A. Pylak.

- budowa placu zabaw przy przedszkolu „Pod
D´bami” – 0,25 mln z∏
- budowa ˝∏obka w os. Zielona – 2 mln z∏
- budowa biblioteki w os. Zielona – 0,8 mln z∏
- budowa domów kultury w os. Zielona i os.
Stara Mi∏osna – 0,6 mln z∏.
W kolejnych punktach Rada zapozna∏a si´
z informacjami o funkcjonowaniu placówek
oÊwiatowych na terenie dzielnicy z uwzgl´dnieniem stanu bezpieczeƒstwa dzieci, o przebiegu
i kosztach akcji „Lato w MieÊcie” oraz o z∏o˝onych oÊwiadczeniach majàtkowych radnych.
W tym ostatnim przypadku informacja by∏a prosta – wszyscy radni z∏o˝yli oÊwiadczenia w terminie, sà one udost´pnione w BIP, a z analizy
przeprowadzonej przez US wynika∏o, ˝e z wyjàtkiem pewnych drobnych b∏´dów formalnych
przy wype∏nianiu druków oÊwiadczeƒ nie dopatrzono si´ ˝adnych nieprawid∏owoÊci.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 16 listopada br. Program sesji b´dzie dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie. Sesja rozpocznie si´ o godz. 14.00 w sali Rady w budynku naszego Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych
serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Koordynatorem ds. bud˝etu partycypacyjnego
w dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy nadal pozostaje pani Dorota Gajewska. Nast´pne spotkanie Zespo∏u ds. bp planowane jest na poczàtku listopada.
Oto kilka ogólnych zasad bud˝etu partycypacyjnego, o których warto pami´taç:
a) ka˝dy mieszkaniec Warszawy mo˝e wziàç
udzia∏ w bp,
b) proces przebiega wed∏ug ustalonych regu∏,
które sà znane przed rozpocz´ciem procesu,
c) mieszkaƒcy decydujà o tym, na co zostanà
przeznaczone okreÊlone Êrodki publiczne,
d) wyniki g∏osowania sà wià˝àce – miasto realizuje pomys∏y wybrane przez mieszkaƒców.
Wi´cej informacji o bud˝ecie partycypacyjnym
na rok 2019 oraz o pracach Zespo∏u b´dzie mo˝na przeczytaç w kolejnych numerach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, na stronie www.wesola.waw.pl
oraz na facebook.pl/BPWesola.
BÑDè AKTYWNY – ZG¸OÂ SWÓJ PROJEKT
Spotkanie otwarcia 30 listopada 2017 r.
Zg∏aszanie projektów
od 1 grudnia br. do 22 stycznia 2018 r.
Katarzyna Zakrzewska
Radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

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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Nagrody burmistrza z okazji Dnia
Edukacji Narodowej 2017 w Weso∏ej
17 paêdziernika 2017 roku w OÊrodku Kultury
w Weso∏ej przy ul. Starzyƒskiego odby∏y si´
dzielnicowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.
WÊród zaproszonych goÊci znaleêli si´ dyrektorzy i przedstawiciele placówek oÊwiatowych
oraz przedstawiciele zwiàzków zawodowych.
Ponadto w uroczystoÊci udzia∏ wzi´li:
- przedstawiciele Rady Dzielnicy Weso∏a,
- cz∏onkowie Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a: Pan
Edward K∏os – Burmistrz Dzielnicy i Pan Marian Mahor – Zast´pca Burmistrza Dzielnicy.
Na wst´pie krótkie przemówienia wyg∏osili:
Pan Leszek Winiarski – Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a, Pani Gra˝yna Weber – Przewodniczàca Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu
w Dzielnicy Weso∏a, Pan Edward K∏os – Burmistrz Dzielnicy Weso∏a, Pan Jerzy Smoliƒski
– Przewodniczàcy Komisji Mi´dzyzak∏adowej
387 NSZZ „SolidarnoÊç” Region Mazowsze oraz
Pani Ewa Skolimowska – Wiceprezes Oddzia∏u
Warszawa Praga Po∏udnie Wawer Weso∏a Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego.
Nast´pnie odby∏a si´ ceremonia wr´czenia aktów mianowania 11 nauczycielom, którzy w tym
roku uzyskali wy˝sze stopnie awansu zawodowego. Uroczyste Êlubowanie odebra∏ Pan Burmistrz Edward K∏os wraz z Zast´pcà – Panem
Marianem Mahorem.
Kolejnà cz´Êcià uroczystoÊci by∏o wr´czenie
Wyró˝nieƒ Burmistrza dla nauczycieli (18 wyró˝nieƒ) oraz pracowników administracji i obs∏ugi
(11 wyró˝nieƒ). W ostatniej cz´Êci zosta∏y wr´czone Nagrody Burmistrza za wybitne osiàgni´cia edukacyjne. By∏o ich a˝ 22. Otrzymali je:
- Magdalena Kraus (Przedszkole nr 259),
- Dorota Waszczykowska (Przedszkole nr 260),
- Ma∏gorzata Riedel (Przedszkole nr 261),
- Justyna Filipiak (Przedszkole nr 261),
- Joanna Konowrocka (Przedszkole nr 262),
- Ewa Marczyƒska (Przedszkole nr 434),
- Bogumi∏a Banasiak (Szko∏a Podstawowa nr 171),
- Ewa Ró˝ycka (Szko∏a Podstawowa nr 171),
- Ewa Kacprzak (Szko∏a Podstawowa nr 171),
- Katarzyna Paroƒ-Bry∏a (Szko∏a Podstawowa
nr 172),
- Leszek Winiarski (Szko∏a Podstawowa nr 172),
- Marianna Tomasiak (Szko∏a Podstawowa nr
173),
- Jerzy Rawski (Szko∏a Podstawowa nr 173),
- Marzena Delak (Szko∏a Podstawowa nr 174),
- Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz (Szko∏a Podstawowa nr 353),
- El˝bieta Siemiƒska (Szko∏a Podstawowa nr 353),
- Mariola Wróblewska (Szko∏a Podstawowa nr
353),
- Edyta Maruszak (Szko∏a Podstawowa nr 385),
- Kinga Sadlej (Szko∏a Podstawowa nr 385),
- Izabela Nowacka (Szko∏a Podstawowa nr 385),
- Anna Skibniewska-Kwiatkowska (Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23),
- Agata Sekulska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23).
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Podzi´kowania specjalne od Burmistrza Dzielnicy Weso∏a otrzyma∏y: Pani Ewa Felczuk – emerytowany nauczyciel Szko∏y Podstawowej nr 171
oraz Pani Teresa Ma∏ysz – wieloletni dyrektor
i nauczyciel Szko∏y Podstawowej nr 3 w Weso∏ej.
Ponadto Pan Marian Mahor poinformowa∏
o przyznaniu: Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy, którà otrzyma∏ Pan Pawe∏ Krajewski – dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 174, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla Pani Lidii Chmielewskiej – dyrektora Szko∏y Podstawowej nr 173
oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej dla Pani Ewy Skolimowskiej – nauczycielki Szko∏y Podstawowej nr 174 i 171 oraz Pani Marianny Tomasiak ze Szko∏y Podstawowej nr 173.

Po zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej odby∏ si´ krótki koncert w wykonaniu Magdaleny Tul. Wokalistka zaprezentowa∏a swoje autorskie piosenki
przy akompaniamencie pianina. Ca∏a uroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ s∏odkim pocz´stunkiem.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a
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Rozczarowania w czasie zmian
27 wrzeÊnia Zarzàd
Transportu Miejskiego
przedstawi∏ plan rozwoju
komunikacji miejskiej
w dzielnicy Wawer. Od
wielu miesi´cy toczà si´
rozmowy ZTM-u z w∏adzami Sulejówka na temat uruchomienia dwóch
nowych linii u naszych sàsiadów, odby∏y si´
ju˝ przejazdy próbne. PoÊrodku tych dwóch
scen znajduje si´ Weso∏a, w której nic dobrego si´ nie dzieje.
Celowo nie pisz´, ˝e nie dzieje si´ nic. Owszem,
dziejà si´ ró˝ne ciekawe rzeczy, tylko niekorzystne

dla naszej komunikacji. P´tla w osiedlu Stara
Mi∏osna z niewiadomych przyczyn ma opóênienie
w projekcie i jej budowa zosta∏a przeniesiona na
wiosn´ 2018. Marzenia o dowozowej linii 298 coraz bardziej si´ oddalajà, bo nie zwolni si´ miejsce przy obecnej p´tli ko∏o ronda Maroszka (KFC).
Poza tym ZTM ostatnio nie móg∏ znaleêç dwóch
autobusów, aby uruchomiç t´ lini´, ale w planie
dla Wawra znalaz∏ a˝ 10 nowych pojazdów, aby
zasiliç lini´ 147. Wielka szkoda, Panowie z ZTM-u!
Jak mo˝na traktowaç Was powa˝nie?
W Êrod´ 25 paêdziernika odby∏o si´ w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a spotkanie radnych i osób
ÊciÊle zaanga˝owanych w komunikacj´ miejskà,
majàce na celu wypracowaç jasny przekaz dla

Zamiast skrzy˝owania b´dzie rondo
W po∏owie paêdziernika Zarzàd Dróg Miejskich og∏osi∏ przetarg na wykonanie projektu
ronda w miejscu skrzy˝owania ul. 1 Praskiego
Pu∏ku z ul. Mazowieckà. Ma to uporzàdkowaç
ruch i zwi´kszyç bezpieczeƒstwo jego uczestników. Szczegó∏owe rozwiàzania techniczne i projektowe zaproponujà oferenci, jednak ju˝ teraz

wiadomo, ˝e w ramach projektu powstanie równie˝ droga dla rowerów na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. GoÊciniec. Wybrany wykonawca
b´dzie tak˝e pe∏ni∏ nadzór autorski nad pracami
budowlanymi. ZDM okreÊli∏ czas realizacji zadania na 300 dni. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji i projektu rozpocznie prace w terenie.

Moje wojenne wspomnienia, cz. 1
Ja, Miros∏aw Zenon Kukliƒski, urodzi∏em si´
3 stycznia 1941 roku w Warszawie, w Szpitalu
Czerniakowskim. W tym czasie moi Rodzice
mieszkali w Warszawie (Starówka) na ul. Podwale, nast´pnie Stefan (zm. 09.09.2007 w Warszawie)
i Helena (zm. 16.12.2003 w Warszawie) Kukliƒscy
przeprowadzili si´ na Wol´ na ulic´ Pawià nr 61.
Ulica Pawia bieg∏a ze wschodu na zachód, pomi´dzy ulicami od pó∏nocy ul. G´sià (obecnie ul.
Anielewicza) i od po∏udnia ul. Dzielnà, równolegle do nich, aby od zachodu troch´ „z górki”
po∏àczyç si´ z ul. Okopowà.
BliskoÊç s∏ynnej „N´dzy” – stadionu RKS Skra
w po∏àczeniu z du˝à dozà uczucia osobistego, ja-

kà mia∏ mój Ojciec do tego klubu i stadionu (by∏
jego pi∏karzem, wychowankiem i cz∏onkiem, na
tym stadionie gra∏ do 1939 roku), sprawi∏a, ˝e
zdecydowa∏ si´ zamieszkaç w jego bliskoÊci. No
i niedaleko sta∏ koÊció∏ Êw. Augustyna, w którym
moi rodzice brali Êlub przed wybuchem wojny.
Dom, w którym mieszkaliÊmy, sta∏ po po∏udniowej stronie ulicy, po tzw. „stronie aryjskiej”.
Po stronie pó∏nocnej ulicy Pawiej by∏ mur Getta
i zamyka∏ jà, przecinajàc w poprzek, za budynkami nr 55 i 57 od strony wschodniej. Tu sta∏a zawsze bardzo aktywna niemiecka „wacha”.
W roku 1943 z naszego okna, przy wàskiej ulicy, jakà by∏a Pawia, patrzyliÊmy, jak za murem

Zarzàdu Transportu Miejskiego, w którym okreÊliliÊmy potrzeby i oczekiwania wzgl´dem transportu publicznego.
Moment jest o tyle wa˝ny, ˝e niebawem zacznà
si´ dwie du˝e inwestycje, obok których Weso∏a nie
przejdzie oboj´tnie, a odczujemy to najbardziej
w dojazdach do pracy, szko∏y czy na uczelni´. Mowa oczywiÊcie o budowie tunelu w Weso∏ej, która
spot´guje korki na ul. 1 Praskiego Pu∏ku, oraz budowie w´z∏a Zakr´t, której tak si´ obawiam, ˝e nawet nie b´d´ si´ o niej rozpisywa∏. PostawiliÊmy zasadnicze pytanie: jak w okresie budów w dzielnicy
dzia∏aç b´dzie komunikacja miejska? W odpowiedzi czekamy na konkretne rozwiàzania i czyny, bo
zapewnieƒ, ˝e b´dzie dobrze, na razie mamy doÊç.
Hubert Zieliƒski
Radny dzielnicy Weso∏a

Mieszkaƒców na pewno cieszy ka˝da inwestycja podnoszàca bezpieczeƒstwo na drogach.
Przypominamy jednak ZDM-owi, ˝e ca∏y czas nie
ustosunkowa∏ si´ pozytywnie do postulatów
mieszkaƒców i w∏adz dzielnicy dotyczàcych budowy sygnalizacji Êwietlnej na skrzy˝owaniu ul.
Jana Paw∏a II i ul. Cieplarnianej oraz na zbiegu
ul. Wspólnej i ul. Niemcewicza.
Redakcja

p∏on´∏o i kona∏o Warszawskie Getto. Mój Ojciec
opowiada∏, jak przez otwarte okno w naszym pokoju przerzuca∏ bochenki chleba przez ulic´
i mur do Getta „rzutem dyskobola”. By∏ wysportowanym pi∏karzem klubu RKS Skra Warszawa,
sportowcem i reprezentantem Warszawy.
Trwa∏o to do momentu, a˝ niemiecki Bewacher postraszy∏ go, strzelajàc w okna. Pami´tam
tak˝e, ˝e jak mówi∏ mój Ojciec, odbiorcà tych
przerzucanych bochenków chleba by∏ jego sta∏y
kibic pi∏karski z meczów Skry na pobliskiej „N´dzy”, ma∏y Dawid. Przerzuty odbywa∏y si´
o okreÊlonych pomi´dzy nimi porach dnia.
Koniec odcinka pierwszego, cdn.
Miros∏aw Kukliƒski
Warszawa-Weso∏a, 07.07.2016 roku
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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

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

PROTEZY • NAPRAWA
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mgr Agnieszka Ko∏akowska
Psycholog Zdrowia i Psychoterapii
Gabinet Pomocy Psychologicznej
ul. Kamienna 7
05– 077 Warszawa– Weso∏a
tel. 600–232–257
– Interwencje kryzysowe
– Praca systemowa z rodzinà
– Pomoc psychologiczna osobom
dotkni´tym traumà, stresem

– Socjoterapia
– Terapia pedagogiczna dla
dzieci i m∏odzie˝y (szeroki
obszar niepe∏nosprawnoÊci)
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1. Sarmacki Piknik Historyczny
cd. z I str. ok∏adki

leniu pod okiem wachmistrza si∏ swoich mogli
spróbowaç, ostrzeliwujàc si´ z muszkietów.
SprawnoÊci r´ki i swojego wyszkolenia weso∏a kompania mieszkaƒców dowiod∏a, tnàc
szablà ostrà przeciwnika symbolizowanego
przez ró˝norakie przedmioty, jak butelki z wodà czy marchwie.
Organizatorzy nie zapomnieli o niewiastach
i najm∏odszych, którzy wraz ze swoimi mamami
i babciami zaj´li si´ wytwarzaniem zabawek podle starego pomys∏u przy pomocy siana i p∏ótna.
Mieszkaƒcy próbowali równie˝ pewnoÊci
swojej r´ki i sprawnoÊci, grajàc w podkowy
i bawiàc si´ z dzieçmi w skoki przez lin´.
WÊród licznie zgromadzonych goÊci odegrany zosta∏ kostiumowy dramat historyczny
w czterech aktach, a sceny pojedynków wzbudzi∏y niema∏e uznanie wyra˝one gromkimi
oklaskami. Ca∏oÊç ubarwiana by∏a muzykà
dawnà granà przez zespó∏ Fleur De Lis.
Aby si∏y do walk i konkursów nie zabrak∏o,
pracownice OÊrodka w strojach z epoki cz´stowa∏y goràcymi plackami ziemniaczanymi, ciastami i s∏odkoÊciami dla najm∏odszych. Na sam
koniec wizyty w czasach dawnych, przy cieple

ogniska skosztowaç mo˝na by∏o goràcych kie∏basek i gulaszu, który by∏ przyrzàdzany w ramach pokazu kulinarnego na ˝ywo. Rozmowy
na wszelkie tematy, wÊród m∏odszych i starszych pe∏ne radoÊci by∏y i na d∏ugo w sercach
i pami´ci pozostanà.
Na po˝egnanie pracownicy OÊrodka wraz
z rekonstruktorami w podzi´kowaniu za udzia∏
w wydarzeniu licznie przyby∏ym goÊciom pieÊƒ
odÊpiewali. Gratulacje Pana Burmistrza za perfekcyjne przygotowanie i organizacj´ wydarzenia, wspania∏à energi´ i aktywnoÊç pracowników OÊrodka okraszone zosta∏y salwà armatnià, wspólnym zdj´ciem i zakoƒczy∏y imprez´.
Rozmach i skala wydarzenia, które ugoÊci∏o
setki goÊci, potwierdzi∏y potrzeb´ realizacji takich inicjatyw, za co wszystkim goÊciom z ca∏ego serca dzi´kujemy! Nasz trud i wysi∏ek w∏o˝ony w przygotowanie tego wydarzenia dzi´ki
ciep∏ym s∏owom i okrzykom: Takie pikniki powinny byç kilka razy w roku! – sà dla nas najwi´kszym podzi´kowaniem.
Pobudzajàce serce s∏owa okraszone skocznà
muzykà po dniu tak pe∏nym wra˝eƒ skierowa∏y nas ku odpoczynkowi. Ju˝ obmyÊlamy kolejne atrakcje!
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Dzieƒ Niepodleg∏oÊci

Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej,
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
i Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej
zapraszajà na Dzieƒ Niepodleg∏oÊci
dnia 12 listopada 2017 (niedziela)
o godz. 14.00.
Program wydarzenia:
- Msza polowa celebrowana w intencji Ojczyzny
- „Wojenko, wojenko, có˝eÊ ty za pani...” –
koncert w wykonaniu zespo∏u wokalnego
pod kierunkiem Doroty Czajkowskiej
- Biesiada staropolska
UroczystoÊç odb´dzie si´ w Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31.

Szanowni Rodzice, Absolwenci, Cz∏onkowie Rodzin
oraz Sympatycy Szko∏y Podstawowej nr 172
7 grudnia 2017 r. b´dziemy obchodziç 80-lecie istnienia
naszej Szko∏y. Jubileusz b´dzie wspania∏à okazjà, aby powróciç we wspomnieniach do czasów sp´dzonych w szkolnych murach oraz przywo∏aç wyjàtkowe postacie, które
tworzy∏y Szko∏´.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy sà zwiàzani
z historià naszej Szko∏y, do udzia∏u w tym wa˝nym dla nas
wydarzeniu.
Zapraszamy zatem do wspólnego prze˝ywania niezapomnianych chwil rocznicowych obchodów.
Katarzyna Paroƒ-Bry∏a, Dyrektor SP nr 172,
oraz Komitet Organizacyjny

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

5

WESO¸A

Tornado zagro˝eƒ – Êwiadomy rodzic

■

Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
zaprasza rodziców i opiekunów do
udzia∏u w bezp∏atnych konsultacjach,
wyk∏adach i spotkaniach warsztatowo-wyk∏adowych.

W ramach projektu mo˝na skorzystaç z bezp∏atnych konsultacji ze specjalistami.
Terminy konsultacji umawiamy indywidualnie.

Wyk∏ad: „Multimedia – zawsze czy nigdy?”
– czyli jak kszta∏towaç kontakt dziecka z multimediami (3 h)
14 listopada 2017, godz. 17.00–20.00
■ Multimedia, czyli co?
■ W gàszczu aplikacji i informacji;
■ Moje dziecko a Internet – kiedy bezpiecznie;
■ Zagro˝enia zwiàzane z nadmiernym korzystaniem z multimediów.

Wykonawcà projektu jest Pracownia Profilaktyki
i Terapii Dzieci i M∏odzie˝y „Perspektywa”.
Wi´cej na:
www.pracowniaperspektywa.eu
https://www.facebook.com/
pracowniaperspektywa/
Zapisy i informacje:
e-mail: pracowniaperspektywa@gmail.com
tel.: 533 300 401
■
■

Warsztat: „Netoholizm a moje dziecko” (4 h)
28 listopada 2017, godz. 16.00–20.00
■ Internet – zabawa czy uzale˝nienie;
■ Od ma∏ej gry do problemów w szkole;

Katarzyna Banach – pedagog, terapeuta uzale˝nieƒ, trener.

Komputerowi przyjaciele;
Jestem rodzicem – potrafi´ – interweniuj´.

Zaj´cia poprowadzà:
■ Katarzyna Góêdê – pedagog, terapeuta dzieci
i m∏odzie˝y, trener,

Miejsce spotkaƒ: Szko∏a Podstawowa nr 172
im. Polskiej Organizacji Wojskowej, ul. Krótka 1
Projekt „Tornado zagro˝eƒ – Êwiadomy rodzic” zrealizowano w ramach bud˝etu partycypacyjnego.

Piknik Klubu Sportowego Weso∏a z podwójnej okazji
Inicjatywa
lokalna
w Warszawie obchodzi
w tym roku swoje czwarte
urodziny. W Weso∏ej nie by∏a bardzo popularna, jednak
z roku na rok coraz wi´cej
organizacji oraz mieszkaƒców naszej dzielnicy korzysta z tej formy wspó∏pracy
z urz´dem dzielnicy. Dlatego Klub Sportowy Weso∏a zorganizowa∏, jako inicjatyw´ lokalnà, w dniu
14 paêdziernika 2017 piknik „Nie tylko dla pi∏karzy,
poznajmy nasze nowe boisko”. Okazje do Êwi´towania by∏y dwie. Po pierwsze chcieliÊmy zaprezentowaç mieszkaƒcom zmodernizowane boisko trawiaste, zlokalizowane na Placu Wojska Polskiego.
Modernizacja polegajàca na budowie oÊwietlenia
i postawieniu nowych kontenerów szatniowych
mo˝liwa by∏a dzi´ki ogromnemu zaanga˝owaniu
naszych zawodników i ich rodziców, którzy w 2015
roku w II edycji bud˝etu partycypacyjnego zach´cili 1147 osób do g∏osowania na zg∏oszony projekt
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modernizacji. Po drugie – w tym roku KS Weso∏a
obchodzi 27-lecie powstania. åwierçwiecze istnienia naszego klubu przesz∏o bez echa, jednak ch´ç
pokazania naszych najnowszych dokonaƒ przekona∏a nas do zorganizowania pikniku.
Piknik rozpoczà∏ si´ o godzinie 16.00. Przyby∏ych
powitali: Prezes KS Weso∏a Krzysztof Adamski, Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Pan Edward K∏os oraz inicjator modernizacji boiska Mariusz Giedrowicz.
Zaprosili zgromadzonych do zwiedzenia wystawy
– pokazu zdj´ç z ponad 27 lat istnienia klubu. Wielu zwiedzajàcych z rozrzewnieniem wspomina∏o czasy, gdy grali
w pi∏k´, szachy czy
w badmintona. Wielu
spotka∏o si´ po raz
pierwszy po kilkunastu
latach. Same zdj´cia pokazywa∏y, jak zmienia∏o
si´ boisko – od zwyk∏ego placu bez trybun po
wyposa˝one i oÊwietlone boisko z zadbanà
murawà. Tutaj nale˝y
podkreÊliç, ˝e w ramach
tej inicjatywy lokalnej
KS Weso∏a podjà∏ si´

zorganizowania ca∏oÊci pikniku, oferujàc prac´
swoich cz∏onków, zapewniajàc konkursy i atrakcje.
Ze swojej strony Urzàd Dzielnicy Weso∏a dokona∏
modernizacji trybun boiska, instalujàc ca∏kowicie
nowe krzese∏ka, które b´dà s∏u˝yç kibicom podczas
ró˝nych imprez (nie tylko meczów pi∏karskich).
Podczas pikniku mo˝na by∏o zjeÊç kie∏bas´,
kaszank´ czy karkówk´ z grilla. By∏y sa∏atki i ciasta przygotowane przez rodziny naszych zawodników, ciep∏a kawa i herbata. Jednak najwi´kszym powodzeniem, szczególnie wÊród najm∏odszych, cieszy∏y si´ dwie atrakcje: wata cukrowa
przygotowywana przez zaprzyjaênionych harcerzy oraz pokaz zwierzàt (papugi, króliki) zorganizowany przez Ryszarda Rawickiego.
Na boisku odbywa∏y si´ mini mecze najm∏odszych zawodników klubu oraz wszystkich ch´tnych
dzieci, a tu˝ po zapaleniu Êwiate∏ rozegrane zosta∏y mecze wychowanków klubu – tych którzy niedawno zakoƒczyli gr´ w klubie i tych, którzy klub
opuÊcili par´naÊcie lat temu. Ponadto odby∏ si´
mecz oldbojów z reprezentacjà Urz´du Dzielnicy.
Udana impreza zakoƒczy∏a si´ oko∏o 19.00,
a zadowolenie widoczne na twarzach uczestników jest chyba dla nas sygna∏em do zorganizowania w przysz∏ym roku podobnej imprezy.
Anna Ksi´˝opolska
Nr 196 / Listopad 2017

Tam, gdzie
rodzi si´
pi´kno
Wszystkie kobiety, od ma∏ych dziewczynek po
dojrza∏e panie, doskonale wiedzà, ˝e do wydobycia pe∏ni kobiecego pi´kna niezb´dna jest odpowiednia oprawa. Stanowi jà dobrze dobrany,
gustownie zaprojektowany i pi´knie wykonany
strój. Bez wzgl´du na to, czy marzy si´ nam hollywoodzka suknia, czy szykowny kostium, z regu∏y kojarzymy projektowanie takich ubraƒ
z niedost´pnym Êwiatem paryskich wybiegów.
Tymczasem w Weso∏ej na ul. Pi∏sudskiego 4f/1
w∏aÊnie zosta∏ otwarty firmowy showroom
z pracownià marki La Metamorphose.
Marka La Metamorphose powsta∏a z pasji do
tworzenia pi´kna i wizji uchwycenia kobiecoÊci
w odpowiedniej formie i kroju. Autorkami i w∏a-

Êcicielkami marki jest duet sióstr: Ewa Gawkowska i Ma∏gorzata Szcz´sna.
Dla ka˝dego, kto kocha projektowanie, jest jasne, ˝e stanowi to efekt bardzo d∏ugiego procesu, na który wp∏yw majà nie tylko zdolnoÊci
i profesjonalizm zawodowy projektanta, ale tak˝e tajemnica tkwiàca w konkretnym miejscu
i wizji autora. Projektantki marki La Metamorphose od dziecka obserwowa∏y elegancj´ i szlachetnoÊç kobiecego stroju, odwiedzajàc Pary˝,
co sta∏o si´ dla nich podstawà misji w kreowaniu swojej marki.
Marka La Metamorphose w 2014 roku za swoje osiàgni´cia zosta∏a uhonorowana Wiktorià Lider Mody Damskiej w Polsce. W lutym 2015 roku jako jedna z wybranych siedmiu mi´dzynarodowych marek prezentowa∏a swojà
kolekcj´ podczas Targów Mody
CPM Moscow. W 2015 Marta
Pa∏ucka Miss World Poland reprezentowa∏a Polsk´ podczas Miss
World w Chinach, wyst´pujàc
w kreacjach marki La Metamorphose, zaÊ na gali fina∏owej
pojawi∏a si´ w specjalnie na
to wydarzenie zaprojektowanej sukni rubinowej.
Z kolei podczas Fashion Designer Awards mo˝na by∏o
podziwiaç najpi´kniejszà Polk´
w b∏´kitnej sukni z jedwabnego
shantungu przykrytego koronkà
z aplikacjami kwiatowymi.

Projekty marki La Metamorphose Gawkowska
& Szcz´sna by∏y prezentowane w 2016 roku podczas festiwalu Quartieri Dell Arte w Viterbo
w projekcie Fashion For Theatre.
Modele marki dost´pne sà w wybranych sklepach Royal Collection, a teraz tak˝e w Weso∏ej!
Jest to wyjàtkowe miejsce, gdzie oprócz gotowych kreacji wieczorowych i koktajlowych marki
realizowane sà zamówienia indywidualne na specjalne okazje wed∏ug projektu La Metamorphose.
Miary i przymiarki sà robione na miejscu. B´dà si´
tu tak˝e odbywa∏y wydarzenia specjalne. W chwili gdy ten numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich” b´dzie
si´ drukowa∏, w showroomie La Metamorphose
odb´dzie si´ wieczór dla paƒ: pokaz kolekcji Mystery by La Metamorphose i szereg innych atrakcji. Wypatrujcie podobnych modowych spotkaƒ na https://www.facebook.com/
lametamorphosefashionhouse/.
Serdecznie zapraszamy mieszkanki
Weso∏ej do Êwiata La Metamorphose.
Hanna Kowalska

Atelier
La Metamorphose
Al. Pi∏sudskiego 4f/1
05-077 Warszawa-Weso∏a
tel. 603 960 833
tel. 881 938 020
www.lametamorphose.pl

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

7

Tekst sponsorowany

WESO¸A

WESO¸A

 Listy do redakcji
Mieszkam w Weso∏ej od kilkudziesi´ciu lat
i kocham te lasy i zwierz´ta, które ˝yjà wÊród
nas. Dlatego chcia∏abym przekazaç moim sàsiadom i wszystkim czytelnikom naszej gazety apel,
który wszyscy powinni przeczytaç. JednoczeÊnie
chcia∏abym przypomnieç mieszkaƒcom Weso∏ej,
˝e w tym roku wyst´puje wyjàtkowo silny smog
w Warszawie, dlatego nie powinniÊmy go
wzmacniaç podczas najbli˝szej zimy palàc w piecach domowych:
- odpadami domowymi (cz´sto zawierajà wyroby plastikowe)

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

■

■

■

8 listopada, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. 1 Praskiego Pu∏ku
róg al. Armii Krajowej)
15 listopada, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)
22 listopada, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona
(spotkanie na ul. Wspólnej róg
ul. Brata Alberta – parking przy
sklepie K&M)
29 listopada, 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.
Mogà Paƒstwo zg∏aszaç te sprawy
bezpoÊrednio do osób uczestniczàcych w spotkaniach, tj.
Przedstawicieli
Komisariatu Policji Weso∏a
Przedstawicieli VII Oddzia∏u
Terenowego Stra˝y Miejskiej
Pracowników tut. Delegatury BBiZK

Serdecznie zapraszamy!
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- drewnem pokrytym lakierem lub farbami
- nie przygotowanym odpowiednio w´glem.
Najzdrowsze dla mieszkaƒców Weso∏ej by∏oby
ogrzewanie mieszkaƒ gazem. ˚ycz´ szcz´Êliwego przetrwania tego trudnego okresu roku.
Apel przyjació∏ zwierzàt: zima to pora roku
najtrudniejsza do przetrwania dla wszystkich
istot ˝yjàcych w naszym klimacie, a wi´c zarówno dla ludzi, jak zwierzàt, w tym ptaków.
Tylko ˝e my, ludzie, sp´dzamy wi´kszoÊç dni
w tym czasie w ciep∏ych pomieszczeniach i na
ogó∏ zaopatrzeni w ˝ywnoÊç. A nasze zwierz´ta,
nawet jeÊli ˝yjà wÊród nas, bo opiekujemy si´ nimi, sà nara˝one na zimno, cz´sto g∏ód. Dlatego
szczególnie w okresie zimy musimy pami´taç, ˝e:
- psy na ∏aƒcuchach i w ogrodzeniach powinny
byç: przynajmniej raz dziennie do syta nakarmione, mieç dost´p do wody i miejsce, gdzie
mog∏yby si´ schroniç przed mrozem i Êniegiem.
- podobne warunki ˝ycia powinny mieç zapewnione ˝yjàce w pobli˝u naszych domów koty.

Zimà szczególnie troskliwie powinniÊmy si´
zajàç zwierz´tami bezdomnymi, jeÊli takie pojawià si´ w naszej okolicy. Zrobimy to, zawiadamiajàc o ich obecnoÊci któràÊ z jednostek pogotowia dla zwierzàt (przede wszystkim Eko Patrol
Stra˝y Miejskiej pod ca∏odobowym numerem
telefonu 986. Inne numery dost´pne na stronie:
http://www.kotmiejski.pl/telefony.html).
No i oczywiÊcie powinniÊmy próbowaç je z∏apaç, by przetrzymaç do chwili oddania pogotowiu lub dokarmiaç do wiosny. Warunki zimowe
w naszym klimacie stajà si´ niejednokrotnie trudne do przetrwania równie˝ dla ptaków, dlatego
ludzie powinni im w tym pomagaç, budujàc
karmniki nape∏niane: dla sikorek i innego drobnego ptactwa drobnym ziarnem s∏onecznika lub
mieszankà przeznaczonà dla papug, dla go∏´bi
ziarnem pszenicy, owsa, s∏onecznika. JeÊli w okolicy pojawià si´ wiewiórki, mo˝na je karmiç orzechami w∏oskimi ca∏ymi lub pop´kanymi, a tak˝e
suchymi owocami.
Anna Szczerbiƒska

- WSPOMNIENIE O TRENERZE X Turniej Szachowy im. Jana Brustmana
Pozna∏em Janka prawie
20 lat temu. Prowadzi∏
wówczas zaj´cia szachowe w „Bu∏haku” Spo∏ecznej Szkole nr 12. Jako ówczesny dyrektor Miejskiego
OÊrodka Kultury w Weso∏ej (nasza dzielnica by∏a
wtedy jeszcze samodzielnym miastem i gminà) i amator „królewskiej gry”
natychmiast zaproponowa∏em mu zaj´cia z wi´kszà grupà m∏odych szachistów w OÊrodku. I tak
to si´ zacz´∏o. Nast´pnie doprowadziliÊmy
wspólnie do stworzenia sekcji szachowej przy KS
WESO¸A, gdzie spod jego r´ki wysz∏o wielu znakomitych m∏odych mistrzów Polski, Europy a nawet Êwiata w ró˝nych kategoriach juniorskich, ˝e
wspomn´ tylko niektórych: Arek Leniart, Kinga
Pastuszko, Bartek Nowicki i inni. MieliÊmy wiele
wspólnych tematów, rozmawialiÊmy, najogólniej
mówiàc, „o „˝yciu”, o problemach spo∏ecznych,
o dawnych czasach, o polityce tak˝e i... o pi∏ce
no˝nej! Ma∏o kto wie, ˝e Jan Brustman jako ch∏opak mia∏ dylemat, czy poÊwi´ciç si´ szachom, czy
te˝ zostaç pi∏karzem, bo w obu tych dyscyplinach
mia∏ niepoÊledni talent. Dylemat podobny do tego, jaki mia∏ legendarny szkoleniowiec pi∏ki no˝nej Kazimierz Górski. Obaj panowie podj´li diametralnie ró˝ne decyzje, obaj jako zawodnicy nie
osiàgn´li znaczàcych sukcesów. Ich talenty
i umiej´tnoÊci znalaz∏y odzwierciedlenie dopiero
w pracy trenerskiej. Ci, którzy go znali, z pewnoÊcià zapami´tali jego wspania∏y promienny
uÊmiech i troch´ ∏obuzerski chichot, kiedy uda∏o
si´ go rozÊmieszyç. Nie by∏o to zresztà trudne, bo
Janek do koƒca w swej naturze pozostawa∏ w∏aÊnie takim „wiecznym ch∏opcem”, troch´ urwisem, troch´ marzycielem... takim go pami´tam.

Równolegle dzia∏a∏ tak˝e na terenie dzielnicy
Wawer w klubie ANIN i dlatego, po jego Êmierci, obie te dzielnice dosz∏y do porozumienia, ˝eby wspólnie wykreowaç Turniej Szachowy im.
Jana Brustmana rozgrywany naprzemiennie, raz
w jednej, raz w drugiej dzielnicy.
Tak wi´c Turniej Szachowy im. Jana Brustmana ma ju˝ 10 lat. W tegorocznej edycji rozgrywek szachowych wzi´∏o udzia∏ a˝ 120 zawodników w wieku od 5 do 20 lat! Wydarzenie finansowane by∏o w tym roku przez Dzielnic´
Weso∏a, a zorganizowane przez Uczniowski
Klub Sportowy „Gambit” Weso∏a w Szkole Podstawowej nr 353.
S´dzià g∏ównym zawodów by∏a Agnieszka
Brustman, córka Janka i by∏a mistrzyni Europy
wÊród kobiet, równie˝ animujàca szachy w obu
dzielnicach, troch´ na zasadzie kontynuacji, troch´ przez sentyment.
Otwarcia dokonali Burmistrz Dzielnicy Wawer
– ¸ukasz Jeziorski oraz ja jako Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a. Towarzyszy∏ nam Prezes
MZSzach – Robert Krasiewicz.
Zwyci´stwo w jubileuszowej X edycji Turnieju
odniós∏ w przekonujàcym stylu Marek Chomczyk, którego karier´ Êledz´, od kiedy by∏ jeszcze
kilkuletnim ch∏opcem i toczy∏ pojedynki – ze
zmiennym szcz´Êciem – z moim synem Maksem,
w ró˝nych zawodach w ca∏ej Polsce. Tu˝ za nim
uplasowa∏ si´ Êwie˝o upieczony absolwent naszego G. 119, Przemek Leszczak. Najlepszà zawodniczkà turnieju zosta∏a te˝ „nasza” Magda
Haraziƒska.
Przepi´kne partie, mnóstwo emocji i duch Janka unoszàcy si´ nad stolikami szachowymi. Na
pewno by∏ w tym momencie w „siódmym niebie”.
Marian Mahor
Nr 196 / Listopad 2017
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Jubileuszowy Turniej Szachowy
im. Jana Brustmana w SP 353
7 paêdziernika 2017 r. w Szkole Podstawowej
nr 353 im. Wielkich Odkrywców odby∏a si´ wspania∏a impreza szachowa. Ju˝ po raz dziesiàty szachiÊci mieli okazj´ rywalizowaç w tak wyjàtkowym turnieju poÊwi´conym pami´ci wybitnego
trenera szachowego, wielkiego mi∏oÊnika i pasjonata królewskiej gry pana Jana Brustmana. To donios∏e przedsi´wzi´cie od 10 lat realizowane jest
ze wspólnej inicjatywy dzielnicy Weso∏a i dzielnicy Wawer. Jubileuszowemu turniejowi towarzyszy∏a galeria poÊwi´cona rozegranym turniejom
im. Jana Brustmana w latach 2008–2016. X Turniej Szachowy im. Jana Brustmana uroczyÊcie
otworzyli: Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy Marian Mahor, Burmistrz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ¸ukasz Jeziorski, Prezes
Mazowieckiego Zwiàzku Szachowego Robert Krasiewicz, Wicedyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353
im. Wielkich Odkrywców Mariola Wróblewska.
W rozgrywkach wzi´∏o udzia∏ oko∏o 120 zawodników, którzy grali w dwóch grupach: w turnieju
A g∏ównym gra∏y dzieci i m∏odzie˝ w wieku od 5
do 20 lat, w turnieju B dzieci z rocznika 2010
i m∏odsze. Ka˝dy z zawodników gra∏ 9 partii systemem szwajcarskim po 15 minut dla zawodnika.
Po rozegraniu przez uczestników ostatniej partii
s´dzia turnieju arcymistrzyni Agnieszka Brustman
wy∏oni∏a tych, którzy osiàgn´li najwy˝sze wyniki
w poszczególnych kategoriach:
W turnieju g∏ównym A:
1. Marek Chomczyk – KSz Polonia Warszawa (9,0
pkt.)
2. Przemys∏aw Laszczak – UKS TSz Zieloni Zielonka (7,5 pkt.)

3. Maciej Kowalec – UKS TSz Zieloni
Zielonka (7,0 pkt.)
4. Jan Kokoszczyƒski – KS Laura Chylice
(6,5 pkt.)
5. Ryszard åwiek – UKS SP 321 Warszawa-Bemowo (6,5 pkt.)
6. Magdalena Haraziƒska – KSz Polonia
Wroc∏aw (6,5 pkt.)
7. Aleksandra Michalska – KSz Polonia
Warszawa (6,5 pkt.)
8. Bartosz Fiszer – UKS SP 321 Warszawa-Bemowo (6,5 pkt.)
9. Jacek Rak – KSz Polonia Warszawa (6,5 pkt.)
10. Pola Parol – Miƒsk Mazowiecki (6,0 pkt.)
W kategorii najlepsza zawodniczka:
I miejsce – Magdalena Haraziƒska – KSz Polonia
Wroc∏aw (6,5 pkt.)
II miejsce – Aleksandra Michalska – KSz Polonia
Warszawa (6,5 pkt.)
III miejsce – Pola Parol – MTSz Miƒsk Mazowiecki (6,0 pkt.)
W turnieju B – rocznik 2010 i m∏odsi najlepszymi zawodnikami okazali si´:
1. Wojciech S∏oniewski – Szachowy Uniwersytet
Warszawa (8,0 pkt.)
2. Karol Mielcuch – Glinianka (8,0 pkt.)
3. Maksymilian Krogulski – UKS Czternastka (7,0
pkt.)
4. Andrzej Szelejewski – Warszawa (6,0 pkt.)
5. Jakub Malina – Szachowy Uniwersytet Warszawa (5,5 pkt.)
6. Stanis∏aw Paê – Warszawa (5,5 pkt.)

7. Amelia Dró˝d˝ – MTSz Miƒsk Mazowiecki (5,0
pkt.)
8. Dominik Sienkiewicz – KSz Polonia Warszawa
(5,0 pkt.)
9. Konrad Siuda – Warszawa (5,0 pkt.)
10. Ignacy Gawrysiak – Warszawa (5,0 pkt.)
Puchar oraz tytu∏ najlepszego zawodnika
dzielnicy Weso∏a wywalczy∏a Magdalena Haraziƒska – KSz Polonia Wroc∏aw. Najlepszym zawodnikiem dzielnicy Wawer okaza∏a si´ Maria
Szelejewska – UKS SP 321 Warszawa-Bemowo.
Na zakoƒczenie rozgrywek Wicedyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353 Mariola Wróblewska gratulowa∏a wszystkim zawodnikom wspania∏ej rywalizacji oraz osiàgni´tych wyników, jak równie˝
mia∏a zaszczyt wr´czyç puchary, dyplomy oraz
nagrody zwyci´zcom. Szczegó∏owe wyniki turnieju mo˝na znaleêç na stronie: http://www.chess
arbiter.com/turnieje/2017/ti_5043/ i http://www.
chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5044/
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy.
Do zobaczenia za rok.
Teresa Osypiuk

Magdalena Haraziƒska podwójnà mistrzynià Êwiata!
Goràca wiadomoÊç z ostatniej
chwili! W dniach 27–31 paêdziernika 2017 r. w Hersonissos na
Krecie odby∏y si´ Mistrzostwa
Âwiata Juniorów w Szachach
Szybkich i B∏yskawicznych (w grupach do lat 14, 16 i 18).
Magdalena Haraziƒska, mieszkanka Starej Mi∏osny, odnios∏a
wielki sukces, wygrywajàc oba
turnieje w kategorii dziewczàt do
lat 14 i tym samym uzyskujàc dwa
tytu∏y mistrzyni Êwiata w sza-

chach szybkich i szachach b∏yskawicznych. To jej najwi´kszy sukces w karierze i jeden z najwi´kszych w historii szachów juniorskich w Polsce.
Magda rozegra∏a dwa dziewi´ciorundowe turnieje, w których
zdobywajàc odpowiednio 6 i 5,5
punktu, zapewni∏a sobie zwyci´stwo i dwa tytu∏y mistrzyni Êwiata na rok 2017.
Turniej szachów szybkich by∏
rozgrywany w tempie 10’+5”,

a b∏yskawicznych w tempie 5’+2”. Dla niewtajemniczonych powiem, ˝e szczególnie szachy
b∏yskawiczne wymagajà od zawodników poza
umiej´tnoÊciami zwiàzanymi z samà grà tak˝e
ponadprzeci´tnego refleksu. W partii b∏yskawicznej zawodnik ma na rozegranie ca∏ej partii
5 minut i jeÊli w tym czasie si´ nie wyrobi, to
przegrywa praktycznie bez wzgl´du na sytuacj´
na szachownicy. Stàd wszystkie powiedzenia
i przys∏owia dotyczàce s∏abego refleksu szachistów sà pozbawione prawdy.
Adam Haraziƒski

REKL AMA

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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IV Ogólnopolski Turniej Badmintona
z zawodnikami z Bia∏orusi
W sobot´ 30 wrzeÊnia 2017 r. w hali sportowej Zespo∏u Szkó∏ nr 94 w Zielonej rozegrano
Ogólnopolski Turniej Badmintona Juniorów M∏odszych rozgrywany w ramach wspó∏zawodnictwa
sportowego Polskiego Zwiàzku Badmintona, a organizowany przez Uczniowski Klub Sportowy
Dwójka dzia∏ajàcy przy Zespole Szkó∏ nr 94. W turnieju o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy wzi´li udzia∏ zawodnicy z trzynastu polskich klubów badmintonowych: ABRM Warszawa,
Akademii Sportu Wroc∏aw, AZSWAT Warszawa, KS
Masovia P∏ock, MKS Spartakus Niepo∏omice, MKS
Zàbki, UKS Iskra Sarbice, UKS Korona Pabianice,
UKS Morawica, UKS T´cza Zagnaƒsk, UKS Milenium Warszawa, UKS Akro-Bad Warszawa, WWL
Badminton Club Marki i klubu gospodarzy – UKS
Dwójka Weso∏a. Nasz klub reprezentowali:

Agnieszka Dziejarska, która zaj´∏a 5 miejsce
w grze pojedynczej dziewczàt, i Witold Kluczny.
Na liÊcie rankingowej Polskiego Zwiàzku Badmin-

tona Agnieszka pnie si´ do góry i aktualnie zajmuje 24 miejsce w grze pojedynczej na 122 sklasyfikowane juniorki m∏odsze. Ozdobà turnieju
byli zawodnicy z Bia∏orusi: Anastasiya Komich
(z∏oty medal w singlu i w deblu), Maksim
Ovchinnnikov i Uliana Volskaya (z∏oty
medal w deblu i bràzowy w singlu),
którzy od tego roku trenujà w silnym
warszawskim klubie ABRM Warszawa
prowadzonym przez wielokrotnego medalist´ Mistrzostw Europy i pi´ciokrotnego olimpijczyka Roberta Mateusiaka.
M∏odzie˝ i dzieci (ju˝ od 7 lat) z naszej dzielnicy, a szczególnie z osiedla
Zielona serdecznie zapraszamy na treningi w naszym klubie. Wszelkie informacje o naszej dzia∏alnoÊci mo˝na
znaleêç na stronie internetowej:
www.badmintonwesola.waw.pl.
Anna Janecka
UKS Dwójka

M∏ody wojownik z Weso∏ej wygrywa na presti˝owej

Gali Sztuk Walk Grappler Night 5
Kacper Gadomski to jeszcze m∏ody, ale ju˝ bardzo
utytu∏owany zawodnik w kickboxingu i taekwondo.
Od kilku lat trenuje w Centrum Sztuk Walk Weso∏a
pod okiem trenerów: Marcina Frankiewicza
(K1/Boks) oraz Diany Skuibidy i Grzegorza Wyszomierskiego (taekwondo, hapkido i kickboxing). Na
swoim koncie ma ju˝ tytu∏y mistrza Êwiata w kickboxingu i taekwondo, wielokrotnego mistrza Polski
w kickboxingu i taekwondo wielu federacji (WKA,
WKSF, UFR, ITF, PZKB itp.), jest tak˝e zdobywcà Pucharu Europy i wielu innych presti˝owych nagród.
Na tych sukcesach jednak nie poprzestaje
i szykuje si´ do kolejnych wyzwaƒ, w tym roku

Sport dla ka˝dego!

Mitem jest stwierdzenie,
˝e nauka tenisa wià˝e si´
z obcià˝eniem g∏ównie jednej strony cia∏a i ˝e jest to
niezdrowe szczególnie dla
ma∏ego sportowca. W∏aÊciwie prowadzone treningi
zak∏adajà wszechstronny
rozwój fizyczny – wykorzystujà mi´Ênie ca∏ego cia∏a,
równomiernie anga˝ujàc
obie jego cz´Êci, w tym obie
pó∏kule mózgowe.
DoroÊli, ale szczególnie
dzieci (z uwagi na mo˝liwoÊci rozwoju biologicznego) nabywajà i doskonalà
wszystkie elementy sprawnoÊci fizycznej: gibkoÊç, zwinnoÊç, skocznoÊç,
szybkoÊç, si∏´, wytrzyma∏oÊç i szeroko poj´tà
koordynacj´ ruchowà.
Tenis to jeden z lepszych sposobów na zadbanie o ogólny stan swego zdrowia i sylwetk´!

Tenis to dyscyplina, która za sprawà nowoczesnych programów nauczania i zmiany podejÊcia
szkoleniowców sta∏a si´ ogólnodost´pnà, atrakcyjnà i przyjemnà formà aktywnoÊci dajàcà ju˝ od
pierwszych treningów radoÊç i motywujàce efekty.
Graç mo˝e ka˝dy bez wzgl´du na wiek i poziom sprawnoÊci fizycznej. Uwzgl´dniajàc mo˝liwoÊci, umiej´tnoÊci, predyspozycje i oczekiwania uczàcych si´, trener prowadzàcy zaj´cia dobierze dla nich taki sprz´t tenisowy (m.in. pi∏ki
i rakiet´ o odpowiedniej wielkoÊci i wadze) oraz
takie rozwiàzania treningowe, które pozwolà na
czerpanie z gry przyjemnoÊci i satysfakcji.
Lekcje nie muszà byç kosztowne, a ich efektywnoÊç nie powinna zale˝eç od tego, czy gramy
indywidualnie czy w kilka osób. Zaj´cia grupowe
sà zdecydowanie taƒsze i stwarzajà wiele mo˝liwoÊci! Dla dzieci sà atrakcyjniejsze, a dla doros∏ych to doskona∏a okazja do spotkania w gronie
znajomych, ale na polu aktywnoÊci.
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czeka go poza startami w turniejach egzamin na
czarny pas z taekwondo, a w przysz∏ym roku marzy o walce o tytu∏ m∏odzie˝owego mistrza Polski
i pas federacji WKA.
Centrum Sztuk Walk Weso∏a

Ponadto pozwala pracowaç nad systematycznoÊcià,
regularnoÊcià i cierpliwoÊcià, rozwija umiej´tnoÊç rywalizacji i wspó∏pracy, ponoszenia pora˝ek i odnoszenia zwyci´stw, uczy zasad
fair play i etykiety nie tylko
na korcie, pozwala na nawiàzanie przyjaêni podczas
wspólnych zaj´ç, treningów, turniejów, imprez
i wyjazdów klubowych.
Co jest potrzebne, by zaczàç?! Âmia∏oÊç i radoÊç ˝ycia – o sprz´t i ca∏à reszt´ zatroszczymy si´ my, trenerzy!
Zach´cam do zapoznania si´
z programami nauczania, poglàdowymi filmami
i tenisowymi relacjami na www.sportteam.pl.
Tomasz Urbanek
Trener
Nr 196 / Listopad 2017
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W dniu 21 paêdziernika m∏odziutki, bo zaledwie czternastoletni reprezentant Centrum Sztuk
Walk Weso∏a Kacper Gadomski mia∏ mo˝liwoÊç
i zaszczyt (jako jeden z niewielu w tak m∏odym
wieku) zawalczyç na bardzo presti˝owej gali
mieszanych sztuk walk Grappler Night 5.
W starciu otwierajàcym kart´ walk wojownik
z Weso∏ej pokona∏ Dominika Kaima z klubu Tang
Soo Do Ronin Stanis∏awów w formule K1 do
57 kg. Gadomski pokaza∏ si´ jako zawodnik
zdecydowany, dobrze u∏o˝ony pi´Êciarsko oraz
technicznie, co zapewni∏o mu jednog∏oÊne zwyci´stwo w tym pojedynku.
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Cieszymy si´ z udanych wyst´pów
i zapraszamy na zawody w Weso∏ej!
Z przyjemnoÊcià informujemy, i˝ zawodnicy naszego klubu wzi´li udzia∏ w pierwszych w sezonie
jesiennym zawodach regionalnych i towarzyskich
w wolty˝erce sportowej, które odby∏y si´ w Gajewnikach 15.10.2017 r. Zawodnicy UKS Volteo
zaprezentowali swoje umiej´tnoÊci w konkursach
zespo∏owych i par, zajmujàc czo∏owe miejsca niemal w wszystkich konkursach. JesteÊmy dumni

z sukcesów naszych zawodników. Teraz przygotowujemy si´ do nast´pnych zawodów, których b´dziemy gospodarzami. Zapraszamy ju˝ 19 listopada. Miejsce: Szwadron Jazdy RP Stara Mi∏osna.
Wst´p wolny. Wi´cej informacji na Facebooku
Volteo: https://www.facebook.com/UKSVolteo/.
UKS Volteo

w Majdanie. OczywiÊcie b´dzie tak˝e w tym
dniu start w zawodach. Ostateczne wyniki tegorocznej rywalizacji sà dost´pne na stronie www.orienteering.waw.pl. Bardzo
dobrze wypadli reprezentanci Wawra
i Weso∏ej. W kategorii M17 wygra∏ Tomasz Nitsch z Weso∏ej przed Bartoszem
Niebielskim z RadoÊci, Szymon Synaszko z Weso∏ej triumfowa∏ w kategorii
M14. G∏ównà kategori´ Pucharu M21
wygra∏ mieszkaniec dzielnicy Wawer
Marcin Krasuski, no i najwa˝niejsze:
startujàcy w kategorii M60 Jacek Sadomski, pracownik Wydzia∏u Sportu
Urz´du Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, zajà∏ pierwsze miejsce (w roku
ubieg∏ym by∏ na trzeciej pozycji). Jak
widaç, niektórym bardzo pomaga znaOstatnia runda Grand Prix – widok mety, wiata przy
jomoÊç terenu, gdzie mieszkajà, ale te˝
Czarnym Stawie. Fot. Andrzej Krochmal
nie zawsze oni byli na czo∏owych miejszym zajmuje to w∏aÊnie 20–25 minut, a innym
scach podczas tegorocznych startów.
nawet do dwóch godzin i tu w∏aÊnie jest ca∏y
Ju˝ teraz serdecznie zach´camy do korzystania
urok tego pokonywania trasy w terenie z mapà.
z map, jakie sà zamieszczone na stronie cyklu,
Uroczyste podsumowanie sezonu wraz z wr´aby si´ zapoznaç z terenem i nauczyç si´ czytaczeniem medali, dyplomów i nagród odb´dzie
nia mapy.
si´ 5 listopada w siedzibie firmy Wheeler Polska
Jan Cegie∏ka

Zakoƒczenie sezonu RJnO 2017
Dobieg∏a koƒca rywalizacja w tegorocznym
cyklu Grand Prix Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´. W tym
roku odby∏y si´ a˝ cztery rundy, bowiem teren
wokó∏ dzielnic Wawer i Weso∏a nale˝y do najbardziej wymagajàcych i najciekawszych w okolicach Warszawy i nie tylko:
■ I Runda
18–19.03.2017 Warszawa-Falenica
■ II Runda 17–18.06.2017
Warszawa-Anin
i Michalin
■ III Runda 9–10.09.2017 Warszawa-RadoÊç
■ IV Runda 21–22.10.2017 Warszawa-Mi´dzylesie
W rywalizacji wzi´∏a udzia∏ rekordowa liczba
uczestników: 145 osób. Najbardziej jednak cieszy, ˝e znacznà wi´kszoÊç stanowi∏y rodziny wraz
ze swoimi pociechami, a najm∏odsza z nich to
czteroletnia Kinga Bernady startujàca ze swojà
starszà o trzy lata siostrà Kamilà. Siostry jednak
nie chcà startowaç razem i zawsze jest podzia∏:
ka˝da z nich raz jedzie ze swoim tatà, a raz z mamà i nieraz przy tej okazji wynika konflikt, z kim
kto ma pojechaç, jak to w rodzinie, bez tego ˝ycie by∏oby nudne. Naprawd´ wielkie brawa i podziw dla dzieciaków, które pokonywa∏y wszystkie
trudnoÊci terenowe i zawsze dociera∏y wraz z rodzicami z kompletem potwierdzonych punktów
kontrolnych na met´. Na pewno ˝adne choroby
nie b´dà im straszne i ich organizmy b´dà bardziej odporne na wszelkiego rodzaju wirusy.
Rywalizacja o medale, dyplomy i cenne nagrody trwa∏a do ostatniego startu w poszczególnych kategoriach wiekowych, a ró˝nice
punktowe by∏y naprawd´ niewielkie. Bardzo
du˝ym atutem tegorocznego cyklu by∏ start wielu nowych osób, które dopiero rozpocz´∏y swojà przygod´ z odnajdywaniem bia∏o-pomaraƒczowych lampioników w terenie. Najwa˝niejsze
jednak jest to, ˝e wszystkim si´ to bardzo
spodoba∏o i nawet pomimo du˝ych trudnoÊci
z pokonaniem krótkiej trasy wracajà do nas na
kolejne starty. Wra˝enia zwiàzane z odnajdywaniem kolejnych punktów w terenie nie sà ∏atwe
do opisania i aby to zrozumieç, trzeba podjàç
r´kawic´, przyjechaç i wystartowaç. Dla przyk∏adu ka˝dy z nas 5 km na rowerze przejedzie
bez problemu po szlaku w ciàgu 15–20 minut.
Na podobnym dystansie, na którym nale˝y odnaleêç od 6 do 9 punktów kontrolnych, najlepwww.wiadomoscisasiedzkie.pl
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8. American
Film Festival
Organizatorzy American
Film Festival we Wroc∏awiu zacz´li imprez´ od
wr´czenia nagrody. Indie
Star Award pow´drowa∏a
do Rosanny Arquette znanej mi´dzy innymi z ról
Johanny Baker w Wielkim
B∏´kicie i Jody w Pulp Fiction. Aktorka wyg∏osi∏a mow´ z du˝à dozà naturalnoÊci i zebra∏a g∏oÊne brawa od zachwyconej
publicznoÊci. Na festiwalu pokazywano równie˝
dwa filmy z 1985 roku, w których wystàpi∏a Rosanna – Po godzinach i Rozpaczliwie poszukujàc
Susan – oraz nowà polsko-amerykaƒskà koprodukcj´ Maya Dardel.
Filmem otwarcia doÊç zaskakujàco zosta∏a komedia romantyczna. I tak ci´ kocham okaza∏o si´
jednak naprawd´ Êwietnym kinem. Historia zwiàzku pochodzàcego z Pakistanu komika i Amerykanki
to przede wszystkim salwy Êmiechu i momenty
wzruszenia. Kulturowo-obyczajowe t∏o filmu wzbogaca treÊç na tyle, ˝e nie wyjdziemy z kina jedynie
z lekkim uÊmiechem na twarzy. Warto obejrzeç!
Na festiwalu mia∏o miejsce wiele ciekawych
premier. Z obejrzanych przez mnie filmów roz-

czarowa∏y tylko Song to song Terrence’a Malicka
i Niezwyci´˝ony Davida Gordona Greena. Ten
pierwszy pomimo przeÊlicznych uj´ç by∏ przyd∏ugi, a fabu∏a zbyt prosta. Natomiast obraz o Jeffie
Baumanie, który w zamachu w Bostonie straci∏
obie nogi, to solidny dramat. Zabrak∏o w nim po
prostu czegoÊ, co wyraênie wyró˝ni∏oby go na
tle podobnych produkcji.
W Wojnie p∏ci (re˝. Jonathan Dayton, Valerie
Faris) sprawdzili si´ przede wszystkim pierwszoplanowi aktorzy. Emma Stone i Steve Carell doskonale poprowadzili postacie s∏awnych tenisistów. Cudownie przyjemny okaza∏ si´ film Dustina Guya Defa Od jednego do drugiego.
Splecione ze sobà historie zwyczajnych ludzi
w wielkim mieÊcie nabierajà uroczego liryzmu.
W mojej pami´ci d∏ugo pozostanie przekomiczna
scena rowerowego poÊcigu za z∏odziejaszkiem.
Na najwi´ksze wyró˝nienie zas∏u˝y∏ moim zdaniem genialny obraz o powstawaniu The Room,
czyli tak zwanego najgorszego filmu Êwiata – The
Disaster Artist. Scenariusz zosta∏ oparty na ksià˝ce
Grega Sestero i Toma Bissella The Disaster Artist:
My Life Inside 'The Room', the Greatest Bad Movie
Ever Made. Historia Tommy’ego Wiseau, twórcy
(re˝yser, scenarzysta, producent, g∏ówna rola
w filmie) The Room jest tak nieprawdopodobna,
˝e napisaç jà mog∏a tylko rzeczywistoÊç. Tajemniczy Tommy mia∏ wydaç 6 milionów dolarów, by
film powsta∏. Do dziÊ nie ma jasnej odpowiedzi na
pytanie, skàd Wiseau pochodzi, ile ma naprawd´
lat i gdzie zdoby∏ tyle pieni´dzy. Wed∏ug jednej
z teorii urodzi∏ si´ w Polsce jako Tomasz Wieczorek. JakiÊ czas póêniej wyemigrowa∏ do Francji,

WARTO ZOBACZYå:

Âródmiejskie Koncerty Organowe 2017
Parafia Ewangelicko-Reformowana
w Warszawie,
al. SolidarnoÊci 76a
26 listopada 2017,
niedziela, godz. 19.00
– Karol Mossakowski
(Pary˝)

Muzyka organowa nierozerwalnie zwiàzana jest z wn´trzem koÊcio∏a. Warszawski
koÊció∏ reformowany przetrwa∏ szcz´Êliwie
lata wojen i s∏u˝y obecnie zborowi warszawskiemu nie tylko podczas niedzielnych nabo˝eƒstw, ale stanowi te˝ wa˝ny
punkt na kulturalnej mapie stolicy. W jego
wn´trzu zachowa∏y si´ zabytkowe organy
zainstalowane w 1900 roku przez Êwidnickà firm´ Schlag und Söhne. To jedne z naj-

gdzie sprzedawa∏ zabawkowe ptaki. Pseudonim
Tommy Wiseau mia∏ powstaç z po∏àczenia jego
prawdziwego imienia i nazwiska oraz francuskiego s∏owa oiseau oznaczajàcego ptaka. Teorii tej
nigdy nie potwierdzi∏ jednak autor The Room.
James Franco, odbierajàc za swój najnowszy
film Z∏otà Muszl´ (g∏ówna nagroda Mi´dzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastián),
zaznaczy∏, ˝e The Disaster Artist by∏ rodzinnym
przedsi´wzi´ciem. Wystàpili w nim mi´dzy innymi brat re˝ysera Dave Franco razem z ˝onà Alison Brie oraz nieod∏àczny filmowy partner i przyjaciel Jamesa – Seth Rogen. Pozostajàc wiernym
stylowi Tommy’ego Wiseau g∏ównà rol´ w swoim filmie zagra∏ sam re˝yser. MyÊl´, ˝e ze wzgl´du na takà obsad´ to w∏aÊnie chemia mi´dzy
aktorami pozwoli∏a stworzyç niezapomniane dla
widzów widowisko. Olbrzymia iloÊç Êmiechu,
przedzielona jednak momentami na refleksj´
i empati´ wobec tragikomicznych bohaterów
opowieÊci o szaleƒstwie, przyjaêni i straceƒczej
pogoni za marzeniami. Pomi´dzy wersami komedii wyciàgnàç mo˝na kilka ˝yciowych lekcji od
legendarnych ju˝ nieudaczników, a tak˝e zobaczyç, jak ∏atwo przychodzi ludziom wykorzystywanie cudzej naiwnoÊci. Âmia∏ym mi∏oÊnikom kina polecam zobaczyç The Room przed nowà produkcjà Franco. Najgorszy film Êwiata przesuwa
granice tego, jak bardzo niekomfortowo mo˝emy si´ poczuç podczas seansu. ZnajomoÊç „arcydzie∏a” Tommy’ego Wiseau pozwoli jednak wychwyciç subtelne smaczki w The Disaster Artist.
Marcin Zajàc
starszych zachowanych i najbardziej wartoÊciowych organów w instrumentarium
dzisiejszej Warszawy. Instrument ten staraniem Parafii zosta∏ w latach 2004–2008
gruntownie i historycznie odrestaurowany.
Koncerty, wzorem lat ubieg∏ych, odbywajà
si´ od lutego do grudnia zawsze w czwartà
niedziel´ miesiàca o godzinie 19.00.
Wst´p na wszystkie koncerty jest wolny!
W grudniu (17.12.2017, godz. 19.00) ostatni w tym roku koncert w wykonaniu Micha∏a Markuszewskiego.
Maria Surawska
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US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI

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

Oto nasi kolejni najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom
˝yczymy wiele radoÊci. A Wy, Drogie Maleƒstwa,
witajcie wÊród nas i roÊnijcie zdrowo!

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

Adela Mirecka
Urodzi∏a si´ 30 maja 2017 r.

Paêdziernik pod znakiem troski o piersi
Paêdziernik ju˝ od wielu lat
uznawany jest za miesiàc walki
z rakiem piersi. Klub Mrs.Sporty
Weso∏a ju˝ po raz czwarty podjà∏
si´ zbiórki pieni´dzy dla Stowarzyszenia Amazonek ˚onkil, które
pomaga kobietom z chorobami
nowotworowymi piersi. Dzi´ki
wspania∏ym klubowiczkom co roku udaje si´ zbieraç coraz wi´ksze kwoty. W tym roku dziewczyny wytaƒczy∏y szczytny cel podczas specjalnych zaj´ç latino, co
wi´cej, ka˝da klubowiczka mog∏a
przez ca∏y miesiàc zakupiç ró˝owà wstà˝eczk´,

symbolizujàcà pomoc w walce
z rakiem piersi. Zwieƒczeniem
akcji by∏ wyjàtkowy wieczór poÊwi´cony zdrowiu piersi, podczas którego Brafitterka Magii
Kobiet poinstruowa∏a zgromadzone kobiety, jak dobraç prawid∏owo biustonosz oraz jak
skutecznie wykonywaç samobadanie piersi. Reprezentantki Stowarzyszenia podzieli∏y si´ równie˝ informacjami, jak cz´sto
i jakie badania nale˝y wykonywaç oraz co nale˝y zrobiç, gdy
pojawià si´ pierwsze zmiany w piersiach.

Dzi´kujemy klubowiczkom za aktywny udzia∏!
W tym miesiàcu troski o biusty przy∏àczyliÊmy
si´ tak˝e do akcji Oddaj stanik do re-(CYC)lingu,
b´dàcej elementem kampanii Dotykam= Wygrywam prowadzonej przez mark´ Panache Lingerie. Mo˝na by∏o u nas wrzuciç do kosza akcji swój
stary, êle dopasowany czy zniszczony stanik i za
ka˝dy wrzucony biustonosz dostaç 20 z∏ rabatu
na perfekcyjnie dopasowany stanik w sklepach
Panache Lingerie. Zebrane biustonosze trafi∏y do
re-(CYC)lingu, a ca∏kowity zysk z tego procesu zosta∏ przekazany na rzecz stowarzyszenia PARS Polskie Amazonki - Ruch Spo∏eczny.
Zespó∏ Mrs.Sporty

REKL AMA

OUTLET CEREMONIA
NOWY SKLEP Z GALANTERIĄ
Stara Miłosna, ul. FABRYCZNA 6

1

obok kwiaciarni Gracja

PN.–PT. 11.00–19.00
SOB. 9.00–15.00

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

z tą ulotką

Gościniec

Cieplarniania

5%

RABATU

Biesiadna

Fabryczna

DUŻY WYBÓR,
STAŁA OFERTA
WYPRZEDAŻOWA

Trakt Brzeski

Diamentotwa

W OFERCIE:
TORBY DAMSKIE I MĘSKIE,
PASKI, PORTFELE, TECZKI
ZE SKÓR NATURALNYCH

Jana Pawła II
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Listopad w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a
To ju˝ V edycja Festiwalu
PieÊni ˚o∏nierskich i Patriotycznych „Jak d∏ugo w sercach naszych”. Celem wydarzenia jest m.in. promowanie patriotyzmu poprzez
Êpiew, rozbudzanie uczuç patriotycznych, a tak˝e
popularyzacja walorów artystycznych i wychowawczych pieÊni oraz piosenek patriotycznych.
W Festiwalu mogà wziàç udzia∏ indywidualni
wykonawcy, zespo∏y oraz chóry z terenu województwa mazowieckiego. Przedsi´wzi´cie b´dzie mia∏o dwie ods∏ony. Przes∏uchania uczestników odb´dà si´ w dniu 4 listopada br., a koncert
galowy z udzia∏em laureatów Festiwalu zosta∏
zaplanowany na 12 listopada br. Na zakoƒczenie
wystàpi zespó∏ „Góralska Hora”. Folkowà kapel´
tworzà muzycy z polskich gór oraz ze S∏owacji,
którzy ho∏dujà rodzimej muzyce góralskiej Beskidów i Tatr w tradycyjnym, rozrywkowym oraz
mi∏ym dla ucha brzmieniu. Muzycy zagrajà na
kontrabasie, akordeonie, skrzypcach, cymba∏ach
i tràbce. Obie cz´Êci Festiwalu odb´dà si´ w Klubie „KoÊciuszkowca” 1 Warszawskiej Brygady
Pancernej przy Placu Wojska Polskiego 129. Tego
nie mo˝na przegapiç!
Wydarzenie pod honorowym patronatem Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego – ks. Józefa Guzd-
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ka. Patronat medialny: Radio dla Ciebie, WiadomoÊci Sàsiedzkie, portal staramilosna.pl, portal
dzieje.pl, portal histmag.org. Sponsorzy: Polpain-Putka, Wojskowe Przedsi´biorstwo Handlowe.
Przedsi´wzi´cie wspó∏finansowane ze Êrodków
Samorzàdu Województwa Mazowieckiego.
11 listopada 2017 r. zapraszamy na Dzielnicowe Obchody Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Organizatorami sà: Rada i Zarzàd Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy, Proboszcz
Parafii Êw. Brata Alberta oraz OÊrodek
Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy. UroczystoÊci
rozpocznà si´ Mszà
Âwi´tà w koÊciele
pw. Êw. Brata Alberta o godz. 12.00,
nast´pnie o godz.
13.00 odb´dzie si´
przemarsz uczestników wydarzenia pod pomnik
Polskiej Organizacji Wojskowej, by o godz. 13.30
mog∏y rozpoczàç si´ tradycyjne uroczystoÊci pod
pomnikiem, tj. Apel Poleg∏ych, salwa honorowa
oraz z∏o˝enie wieƒców. Po cz´Êci oficjalnej zapraszamy na piknik patriotyczny oraz pocz´stunek z kuchni polowej.
18 listopada w godz.
10.00–11.30 odb´dà
si´ Otwarte Warsztaty Perkusyjne. Wydarzenie to organizowane jest dla dzieci
w wieku szkolnym,
które chcà zapoznaç
si´ z podstawowymi
zasadami gry na instrumentach perkusyjnych. Liczba miejsc
ograniczona, obowiàzujà zapisy.
Nie zabraknie równie˝ w tym miesiàcu
koncertu Filharmonii
Narodowej dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Tym razem us∏yszymy koncert pt.:
„Piotr Wróbel Król Midas w r´kach Bogów”.
Jego tematem b´dzie
przedstawienie operowe o tytu∏owym królu,
który zas∏ynà∏ z zami∏owania do bogactwa
i z tego, ˝e przyprawiono mu oÊle uszy. Obok
fortepianu zagra z∏ocisty puzon symbolizujàcy znanego ze swoich
wad mitycznego w∏adc´. Grupy zorganizowane obowiàzujà za-

pisy, ale goràco zapraszamy te˝ mamy z dzieçmi
24 listopada o godz. 11.50 do OÊrodka Kultury
przy ul. Starzyƒskiego 21, a o godz. 10.50 do Filii
„Pogodna” przy ul. Jana Paw∏a II 25.
Listopad zakoƒczymy pokazem slajdów i opowieÊciami z podró˝y Artura Kota do Grenlandii. Grenlandia Wschodnia to jeden z najbardziej
nieprzyst´pnych rejonów na Ziemi. Ska∏y i lód ciàgnà si´ tu
tysiàcami kilometrów. Na ca∏ym wybrze˝u kryjà si´ tylko
dwie osady. To spotkanie jest opowieÊcià o innuickiej kulturze i codziennoÊci.
O trudzie, z jakim
wiekowe tradycje radzà sobie z naporem wkradajàcej si´ i tu globalizacji. O latajàcych drabinach, polowaniach na bia∏e niedêwiedzie i o tym, jak w tych warunkach
przetrwaç zupe∏nie nieprzygotowanym. Na pokaz
slajdów zapraszamy 26 listopada o godz. 17.00.
Od 27 listopada b´dzie mo˝na oglàdaç wystaw´ prac laureatów konkursu plastycznego
„Dzieci na kraƒcu Êwiata”. Konkurs realizowany jest w ramach Warszawskiego Programu Edu-

kacji Kulturalnej 2015–2020 w Dzielnicy Weso∏a.
Partnerem wydarzenia jest Paƒstwowe Muzeum
Etnograficzne w Warszawie. Wystawa dost´pna
b´dzie w godzinach otwarcia OÊrodka Kultury
i potrwa do 3 grudnia.

Listopadowe
wydarzenia na Pogodnej
Dla dzieci w wieku od 5 do
9 lat i ich opiekunów przygotowaliÊmy cykl spotkaƒ
i warsztatów plastycznych pt. „BaÊniowa Sobota”. Tym razem poznamy bardzo optymistycznà
babuleƒk´, która da nam
przyk∏ad, jak cieszyç si´
z najmniejszych rzeczy i wydarzeƒ. Czy magiczny garnek,
który pewnego dnia znajdzie przy drodze,
odmieni jej ˝ycie? Czy b´dzie umia∏a wykorzystaç jego moc? Dowiemy si´ ju˝ 4 listopada
o godz. 16.00. Spotkanie poprowadzi Alicja Kubas. Liczba miejsc ograniczona. Bezp∏atne
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wejÊciówki do odbioru od 30 paêdziernika od
godz. 16.00. To samo spotkanie BaÊniowej
Soboty zostanie przeprowadzone 18 listopada
o godz. 16.00 w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy przy ul. Starzyƒskiego 21. Tam wejÊciówki b´dzie mo˝na odbieraç od 13 listopada od godz. 16.00.
Mi∏oÊników gier planszowych zapraszamy 4
i 25 listopada 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.
„Inspiracje” to tytu∏ wystawy prac malarskich
uczestników pracowni Surreal prowadzonej
przez mgr konserwacji i restauracji dzie∏ sztuki
Mari´ Surawskà. Podczas kameralnych zaj´ç
w pracowni pasjonaci sztuki wykonujà prace
w rozmaitych technikach malarskich i rysunkowych, poznajàc
gruntowne teoretyczne podstawy ka˝dej z nich. Wernisa˝ wystawy b´dzie mia∏ miejsce 18 listopada o godz. 18.00. Wystawa potrwa do 3 grudnia.
Pogodna Grupa Teatralna
to pierwsza grupa w Weso∏ej,
której celem jest nowa forma
warsztatów teatralnych – IMPRO. Dzi´ki uzyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Animacji Kultury w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej uda∏o si´ zor-

ganizowaç 2-dniowe warsztaty z Remigiuszem
Jankowskim – aktorem, improwizatorem i instruktorem teatralnym. Zwieƒczeniem warsztatów jest spektakl, w którym do gry wchodzà wi-

dzowie. Dzi´ki temu widownia o˝ywa, staje si´
scenà, a widzowie aktorami. Spektakl pt. „Impro START” przygotowany pod kierunkiem
i z udzia∏em Remigiusza Jankowskiego odb´dzie si´ 19 listopada o godz. 15.00. Wystàpià:
Anna Ksi´˝opolska, Danuta Marsza∏ek, Dorota
Strosznajder, Katarzyna Zakrzewska, Leszek Milczarczyk, Micha∏ Prasu∏a, Jakub Wierzbieniec,
Bernard „Benio” Zakrzewski. Pogodnà Grup´ Teatralnà prowadzi Olga Mi∏aszewska.
25 listopada o godz.
18.00 czeka nas równie˝ pe∏en emocji i przebojów akustyczny koncert Ewy Szlachcic, która zaskakuje s∏uchacza
ciep∏ym, delikatnym, a niekiedy drapie˝nym g∏osem. Wokalistce towarzyszyç b´dzie
wyrafinowany w brzmieniu
akompaniament gitary w wykonaniu Piotra Bogutyna.
W repertuarze znajdà si´ najwi´ksze polskie
i zagraniczne przeboje m.in. takich artystów jak:
Kayah, Jessie J, Ed Sheeran, Jessie Ware oraz

Êwiatowe evergreeny. Dope∏nieniem koncertu sà
autorskie utwory Ewy w nowych akustycznych
aran˝acjach. Podczas wydarzenia zapewniamy
bezp∏atnà opiek´ dla dzieci w wieku 3–10 lat.
Dzieci w wieku 5–8 lat zapraszamy 26 listopada o godz. 16.00 na zabaw´ andrzejkowà
z muzykà i taƒcami. Opowiemy o tradycjach
andrzejkowych, pobawimy si´ w dawne i wspó∏czesne wró˝by andrzejkowe takie jak ustawianie
butów, rzucanie obierki jab∏ka, serce imion, ko∏o
fortuny czy poznawanie przysz∏ego zawodu.
W trakcie programu zaprosimy do taƒca, aby tradycji sta∏o si´ zadoÊç i nasza zabawa by∏a weso∏a, radosna i pe∏na nadziei na spe∏nienie marzeƒ.
Na zakoƒczenie spotkania ka˝dy wylosuje dobrà
przepowiedni´, którà zabierze na pamiàtk´. Liczba miejsc ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki
do odbioru od 20 listopada od godz. 16.00.
Szczegó∏ów dotyczàcych wydarzeƒ szukajcie
równie˝ na naszej stronie internetowej oraz na
Facebooku:

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

ZAWSZE W DOBREJ FORMIE
POSTAW NA SIEBIE – ZYSKAJ
DWA MIESIĄCE W CENIE JEDNEGO*

Klub sportowy dla kobiet

* Oferta ważna do 31.12.2017 dla pierwszych 30 klubowiczek.

Klub Mrs.Sporty Wesoła
Stara Miłosna, „Galeria Sosnowa”, ul. Jeździecka 21F, lok. nr 1
tel. 22 123 44 11, kom. 512 774 212
klubwesola645@wp.pl www.mrssporty.pl/club645

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
„FAJNA FERAJNA” W WESO¸EJ
Ksià˝ka „Fajna Ferajna” autorstwa Moniki Kowaleczko-Szumowskiej to wspomnienia dzieci
z Powstania Warszawskiego. Jest wspania∏à lekturà dla wspó∏czesnych dzieci, nauczycieli i rodziców, by podjàç rozmow´ o wartoÊciach, idea∏ach, odwadze i odpowiedzialnoÊci.
Pierwsze spotkanie (10.10.2017) odby∏o si´
w auli Zespo∏u Szkó∏ nr 94 w Zielonej. Osobà,
na którà wszyscy czekali, by∏ Hipek. Pan Bogus∏aw Kamola, pseudonim Hipek, kiedy wybu-

ch∏o Powstanie, mia∏ 13 lat, dzi´ki Bogu, jak
sam wspomina, wyglàda∏ na lat 16. Specjalizowa∏ si´ w przeprawach podziemnymi kana∏ami,
by∏ tzw. szczurem kana∏owym pe∏niàcym s∏u˝b´
w warszawskich kana∏ach. Tydzieƒ póêniej
(17.10.2017) przyjecha∏a do Szko∏y Podstawo-

wej nr 353 Pani Halina Staƒczak-Kryska. Ma∏a Halusia uratowa∏a zwierz´ta: suczk´ Pere∏k´
i kotk´ Psotk´ i opiekowa∏a si´ nimi w czasie
Powstania.
Bohaterowie „Fajnej Ferajny” mieli od 9 do
17 lat, brali udzia∏ w Powstaniu Warszawskim
i ka˝dego dnia ryzykowali ˝yciem. Spotkania
z nimi by∏y bardzo cenne i wzruszajàce. Mamy
nadziej´, ˝e w przysz∏ym roku znów spotkamy
si´ z Fajnà Ferajnà!

NA STARYCH POWÑZKACH
14.10.2017 wybraliÊmy si´ na Stare Powàzki.
Wycieczka zorganizowana przez Bibliotek´ Publicznà zainteresowa∏a 29 osób. W umówionym
miejscu przy Bramie Êw. Honoraty spotkaliÊmy
si´ z przewodnikiem warszawskim – Wojciechem Bilskim, który przedstawi∏ pokrótce histori´ cmentarza. Powàzki zosta∏y za∏o˝one 4 listopada 1790 na dzia∏ce podarowanej przez rodzin´ Szymanowskich. PoÊwi´cono je 20 maja
1792. Poczàtkowo zajmowa∏y powierzchni´
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oko∏o 2–2,5 ha. By∏y wielokrotnie powi´kszane.
Obecnie zajmujà powierzchni´ 43 ha. WielkoÊcià mo˝emy porównaç je do Watykanu, który
jako najmniejsze paƒstwo Êwiata ma powierzchni´ 44 ha.
Najstarsza cz´Êç cmentarza to niewielki prostokàt mi´dzy ul. Powàzkowskà a Spokojnà z koÊcio∏em i katakumbami. W pozosta∏ej cz´Êci dominujà nowsze groby. Na Cmentarz Powàzkowski mo˝na si´ dostaç tylko przez dwie bramy: Êw.
Honoraty (Brama II) i Bram´ IV. Obydwie znajdujà si´ przy ulicy Powàzkowskiej. Brama Pi´ciu Poleg∏ych, Brama V (od ul. Tatarskiej) oraz furta od
ul. Spokojnej otwierane sà tylko we Wszystkich
Âwi´tych i Zaduszki.
Z odnalezieniem danej kwatery mo˝e byç k∏opot, numeracja jest bardzo zawi∏a. Dlatego wybierajàc si´ na samodzielny spacer po cmentarzu, warto zaopatrzyç si´ w plan nekropolii.
Spod Bramy Êw. Honoraty udaliÊmy si´ pod
koÊció∏ Êw. Karola Boromeusza z roku 1792,
ufundowany przez duchowieƒstwo warszawskie, zaprojektowany przez Dominika Merliniego. W czasie Powstania Warszawskiego koÊció∏
sp∏onà∏, prace remontowe ukoƒczono dopiero
w 1960 roku. W latach 80. XX w. z inicjatywy ks.
Stefana Niedzielaka na zewn´trznej zachodniej
Êcianie Êwiàtyni powsta∏o miejsce pami´ci Polaków pomordowanych na Wschodzie. W 1990
roku pod krzy˝em wmurowano relikwiarz
z czaszkà jednego z polskich oficerów zamordowanych w Katyniu.
Stare Powàzki to pamiàtka historyczna Warszawy, specyficzne muzeum, które mo˝emy odkrywaç na ró˝ne sposoby. Tym razem poszliÊmy
drogà Pana Wojciecha, który wybierajàc poszczególne postaci, ukazywa∏ nam ciekawostki
z dziedziny historii, literatury i sztuki.
Czasem nic nie mówiàcy grób i nazwisko prowadzi∏y nas do historii i osób
wspó∏czeÊnie znanych (doszliÊmy nawet
do przodka ksi´cia Harry’ego!). Przypomina∏o to rodzaj wnikliwego Êledztwa,
które wymaga ogromnego wysi∏ku i nak∏adu pracy. Pan Wojciech zaskakiwa∏
bogactwem wiedzy, erudycji i poczuciem (momentami czarnego) humoru.
Wycieczka by∏a bardzo udana, spacer
zajà∏ nam ponad 2,5 godz. Ca∏oÊci dope∏ni∏a jesienna aura – sk∏aniajàca do
zadumy, szelest opadajàcych liÊci, pogwizdywania ptaków i uwijajàce si´
z robieniem zapasów na zim´ wiewiórki. Co chwila wychyla∏y si´ zza jakiegoÊ
pomnika, nieod∏àczne towarzyszki spacerów po Powàzkach.

wilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddzia∏ Muzeum Niepodleg∏oÊci w Warszawie (ul. Skazaƒców 25). Dojazd we w∏asnym zakresie. Zapisy
przyjmujemy w Bibliotece G∏ównej przy ul.
1 Praskiego Pu∏ku 31 w godzinach otwarcia
placówki. Informacje pod numerami tel.:
22 773 40 08, 785 502 029.
Justyna Kwiatkowska

AUDIOBOOKI
W STAREJ MI¸OÂNIE
W naszych coraz bardziej „zabieganych” czasach cz´sto s∏yszymy zdanie: „Nie mam czasu na
czytanie ksià˝ek, chocia˝ bardzo lubi´ czytaç”.
Mo˝e wi´c warto by∏oby pomyÊleç o... alternatywnej formie? Audiobooki, czyli ksià˝ki do
s∏uchania, mogà byç Êwietnym wyjÊciem dla
ka˝dego, kto stoi w korku, jadàc do pracy w centrum Warszawy, dla zapracowanych paƒ, starajàcych si´ na czas przygotowaç obiad dla ca∏ej
rodziny, czy te˝ dla zniecierpliwionych dzieci,
które wiercà si´ w samochodzie, bo któreÊ z rodziców w∏aÊnie prowadzi i nie mo˝e jednoczeÊnie poczytaç im bajki...
Zapraszamy do naszej Filii nr 1 w Starej Mi∏oÊnie (ul. Jana Paw∏a II 25) po audiobooki! Obecnie w naszych zbiorach posiadamy oko∏o pi´ciuset pozycji adresowanych do doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci. Klasyka, literatura kobieca, krymina∏y,
baÊnie i s∏uchowiska to tylko niektóre z propozycji, które przygotowaliÊmy dla Paƒstwa. W tym
roku wszystkie audiobooki kupowane sà ze
Êrodków Bud˝etu Partycypacyjnego.
Przypominamy, ˝e na stronie biblioteki (www.
wesola.e-bp.pl) dost´pny jest katalog audiobooków (zak∏adka Filii nr 1 Stara Mi∏osna). Mamy
nadziej´, ˝e ka˝dy znajdzie tu coÊ dla siebie!
Ma∏gorzata Kazimierska

WYCIECZKA DO
CYTADELI WARSZAWSKIEJ
Zach´camy do udzia∏u w wycieczkach
organizowanych przez naszà Bibliotek´.
23 listopada 2017 o g. 14.00 odwiedzimy z przewodnikiem Muzeum X PaNr 196 / Listopad 2017
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Spo∏eczeƒstwo obywatelskie

Bilans dwóch ostatnich lat.
Rosnàcy deficyt odpowiedzialnoÊci
25 paêdziernika br. min´∏a druga rocznica wyborów wygranych przez PiS i jego koalicjantów.
Stanowi to dla nas naturalnà okazj´ do dokonania bilansu tego okresu, a dla w∏adzy dobry moment na refleksj´. Przedstawiamy ocen´ i wnioski Stowarzyszenia Europejska Demokracja – Nadzieja i OtwartoÊç (SEDNO).
Za osiàgniecie w wymiarze spo∏ecznym mo˝na uznaç wdro˝ony program 500+. Otwarta jest
oczywiÊcie dyskusja, czy nie powinien on zostaç
skierowany do najbardziej potrzebujàcych. Trzeba jednak uznaç, ˝e na sta∏e wpisa∏ si´ on w naszà rzeczywistoÊç i ˝e jakiekolwiek próby jego likwidacji spotka∏yby si´ ze znaczàcym sprzeciwem spo∏ecznym.
Fatalnie przeprowadzono „reform´” systemu
szkolnictwa, niepotrzebnà i niczym nieuzasadnionà. Jest ona szkodliwa dla poziomu i kierunku kszta∏cenia m∏odego pokolenia, a wi´c dla
przysz∏oÊci naszego narodu. Ponadto obcià˝a
ona wizerunkowo i finansowo samorzàdy lokalne, co mo˝e zostaç cynicznie wykorzystane w samorzàdowej kampanii wyborczej.
Trwa dyskusja pomi´dzy oÊrodkami w∏adzy wykonawczej i ustawodawczej w sprawie „reformy”

sàdownictwa. Proponowane rozwiàzania, zmierzajàce do przej´cia w∏adzy nad sàdami i s´dziami,
niszczà monteskiuszowski trójpodzia∏ i niezale˝noÊç w∏adz – podstaw´ demokracji europejskiej.
Z obu stron tego wewn´trznego sporu s∏yszymy
opinie o mo˝liwym „kompromisie”. Jednak owe
opinie nie Êwiadczà o poszukiwaniu kompromisu
opartego na podstawach obowiàzujàcej w Polsce
Konstytucji. Ponadto, w imi´ „przywracania sprawiedliwoÊci” cynicznie ∏amane sà podstawowe zasady prawa – niestosowanie odpowiedzialnoÊci
zbiorowej i niedzia∏anie prawa wstecz. Nie mo˝emy godziç si´ na takie podejÊcie do polskiej demokracji. Interes partyjny i osobisty nie mo˝e byç
wa˝niejszy od Polski i jej Obywateli.
Nie sposób nie dostrzec tak˝e pog∏´biajàcego
si´ deficytu odpowiedzialnoÊci politycznej. Powy˝ej opisane sytuacje sà tego dobrymi przyk∏adami. To nie tylko brak odpowiedzialnoÊci polityków za ich obietnice wyborcze, ale tak˝e brak ich
odpowiedzialnoÊci za przysz∏oÊç Polski, która ma
byç tak˝e Polskà dla nowych pokoleƒ. Podsycane
sà podzia∏y w spo∏eczeƒstwie. Has∏o walki
z „poprawnoÊcià politycznà” ma powa˝ny
wp∏yw na kultur´ j´zyka publicznej debaty. Oby-

K àcik seniora
Zaczarowane
przedszkole

mowej pociechy uczestniczà w zaj´ciach j´zyka angielskiego, religii, rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. Przedszkole przyjmuje równie˝ maluchy z dysfunkcjà pokarmowà oraz
z potrzebà kszta∏cenia specjalnego. W tym
roku realizowany jest projekt samodzielnego
komponowania Êniadania. Przedszkolaki
dostajà przygotowane produkty i same decydujà o tym, co znajdzie si´ na ich kanapce.
Starszaki, które ju˝ nie le˝akujà, mogà obejrzeç „bajki pomagajki” lub wziàç udzia∏
w „taƒcach brykaƒcach”. W placówce realizuje si´ takie oryginalne formy zaj´ç jak „cuda i wybryki w rejonie plastyki” czy „zr´czne
r´ce mam, origami znam”. Dzieci poznajà
kultur´ wielu krajów. Zwyczaje, gwar´, stroje, jedzenie. W tym projekcie pomagajà rodzice i wspólnie z nauczycielami przygotowujà prezentacje. W tym roku sà to warsztaty „To Polska w∏aÊnie”. Realizowany jest
równie˝ program zwiàzany z l´kami dzieci´cymi takimi jak pobyt w szpitalu, rozwód rodziców, nawiàzywanie relacji. Przedszkole
wspó∏pracuje z fundacjà Ewy B∏aszczyk,
zbierajàc ubrania dla innych dzieci. Wraz
z rodzicami kupujà i pakujà ksià˝ki dla
chorych dzieci przebywajàcych w szpitalach.
Biorà udzia∏ w akcji „Szlachetna paczka”,
„Góra grosza”, zbierajà nakr´tki dla Stasia.
Pani dyrektor cieszy si´ z dobrej wspó∏pracy
z Radà Rodziców, która pomaga i organizuje ró˝ne akcje na terenie przedszkola. Kupu-

Z okazji Dnia Nauczyciela przedszkole „LeÊna
Bajka” zaprosi∏o do siebie seniorów. By∏a to
okazja do spotkania
z pracujàcymi tam dawniej nauczycielkami: Teresà Powier˝à, Barbarà
Mizerskà i autorkà tego
tekstu. Na poczàtku uroczystoÊci wystàpi∏
zespó∏ „Limpos”, który w muzycznym ekspresie przewióz∏ widowni´ przez Êwiat znanych i lubianych utworów. Nast´pnie trzy
grupy przedszkolaków zaprezentowa∏y swój
dzieci´cy repertuar. Przy s∏odkoÊciach wspomina∏yÊmy dawne przedszkole, które tak
bardzo ró˝ni∏o si´ od dzisiejszego. Dyrektor
Magdalena Kraus z dumà opowiada∏a o rozwoju swojej placówki. Permanentne kszta∏cenie nauczycieli, wspó∏praca ze specjalistami, kolorowe i dobrze wyposa˝one sale,
opiekuƒczy personel. To wszystko sprawia,
˝e dzieci czujà si´ tutaj komfortowo i bezpiecznie. Oprócz realizacji podstawy prograwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

watele o poglàdach innych ni˝ wyra˝ane przez
obóz w∏adzy obrzucani sà epitetami przypominajàcymi te stosowane w walce klasowej we wczesnych lat PRL. Odmawia si´ im prawa do bycia
Polakami i patriotami. To g∏ówne przyk∏ady.
Negatywne zjawiska rodzà protesty spo∏eczne
i Êrodowiskowe. Majà tak˝e miejsce ludzkie tragedie powodowane takim uprawianiem polityki.
Przyk∏adem niech b´dzie próba samospalenia,
której dokona∏ 19 paêdziernika, przez wejÊciem
g∏ównym do PKiN, pi´çdziesi´cioczteroletni m´˝czyzna. Pozostawiony przez niego manifest polityczny nie budzi wàtpliwoÊci co do przyczyn tego jak˝e dramatycznego i desperackiego czynu.
Zdarzenie to, choç nie powinno byç wykorzystywane politycznie, nie mo˝e byç przemilczane.
Powinno ono stanowiç powód do przemyÊlenia.
Apelujemy wi´c do partii politycznych – zarzuçcie ten sposób uprawiania polityki. Apelujemy
tak˝e do naszych wspó∏obywateli, wymagajmy
takiej zmiany od pos∏ów z naszych okr´gów wyborczych. Zacznijmy budowaç wspólnot´, màdrà
i kierujàcà si´ najlepiej rozumianym interesem
narodowym, pojmowanym jako dobro wspólne
nas wszystkich – Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Bez wzgl´du na p∏eç, Êwiatopoglàd, wyznawanà religi´, przynale˝noÊç etnicznà i orientacj´ seksualnà. Przecie˝ wszyscy ˝yjemy tu i teraz. Nie jest jeszcze za póêno.
Zach´camy do kontaktu z nami pod adresem
e-mail: stowarzyszenie.sedno@gmail.com
Zarzàd Stowarzyszenia SEDNO

je sadzonki do upi´kszania ogrodu, organizuje pikniki i rozmaite niespodzianki. Rodzice majà u∏atwiony kontakt nie tylko z dyrektorem i nauczycielami, ale równie˝ z logopedà i pedagogiem. Mogà te˝ uczestniczyç
w tzw. zaj´ciach otwartych, gdzie sà obserwatorami profesjonalnych zaj´ç i zabaw.
W ramach bud˝etu partycypacyjnego odbywa si´ „Akademia szkraba”. W ramach
uspo∏ecznienia dzieci w przedziale 1,5 do 3
lat w soboty oswajajà si´ z przebywaniem
w grupie i przygotowujà si´ do lepszej adaptacji w placówkach oÊwiatowych. Z inicjatywy Urz´du Dzielnicy Weso∏a w ramach projektu unijnego stworzono w tym roku 50 nowych miejsc w przedszkolu. Zakupiono
meble, pianino, tablice interaktywne, pomoce edukacyjne. Wkrótce placówka b´dzie
mia∏a plac zabaw z nowymi urzàdzeniami.
Przedszkole ma ju˝ 65 lat, a nazwa „LeÊna Bajka” zosta∏a wy∏oniona w konkursie.
MyÊl´, ˝e niejednemu nie Êni∏o si´, ˝e b´dà
takie placówki oÊwiatowe, z których dzieci
nie b´dà chcia∏y wracaç do domu. Ale
w naszej dzielnicy takich magicznych
miejsc jest wi´cej. Budowane sà ˝∏obki,
przedszkola, remontowane szko∏y, obiekty
sportowe, stwarzajàc naszym dzieciom
godne warunki edukacji.
Gra˝yna Weber
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Hucznie obchodzone
dziesi´ciolecie Balu Seniora
W przeddzieƒ Europejskiego Dnia Seniora 19 paêdziernika 2017 r. ponad 150
seniorów dzielnicy Weso∏a bawi∏o si´,
taƒczy∏o i Êpiewa∏o na X Jubileuszowym
Balu Seniora.
Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas Zast´pca Burmistrza Pan Marian Mahor,
Przewodniczàca Rady Seniorów Pani Bo˝ena Borys oraz radni.
Serdecznie dzi´kujemy tym wszystkim,
którzy przyczynili si´ do wspó∏organizacji
tego wydarzenia, w szczególnoÊci: Ochot-

niczej Stra˝y Po˝arnej, Stowarzyszeniu Alter Ego, Piekarniom Cukierniom Putka oraz
Paƒstwu El˝biecie i Zbigniewowi Murawskim, którzy podarowali dla seniorów jubileuszowy tort.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Poczta Seniora czeka na Wasze listy!
Halo, Seniorzy. Weso∏owska rada seniorów
wcià˝ usi∏uje rozwiàzywaç kolejne problemy,
z którymi borykajà si´ seniorzy naszej dzielnicy.
Rada sk∏ada si´ wy∏àcznie z osób w wieku 60+,
wi´c tym bardziej nieobce sà nam problemy trapiàce spo∏ecznoÊç senioralnà, jednak zdajemy
sobie spraw´, ˝e poszczególni seniorzy mogà
borykaç si´ z jeszcze innymi trudnoÊciami lub
zauwa˝aç takie sprawy, które w∏aÊnie im sà bli˝sze lub na których im szczególnie zale˝y. Cz´sto

sà to np. strome schody, w ogóle schody zamiast pochylni, która umo˝liwia∏aby wjazd wózka lub nawet ∏atwiejsze podejÊcie. W zwiàzku
z tym – jak informowaliÊmy ju˝ we wrzeÊniowym numerze, ale chcemy o tym przypomnieç
– rozmieszczamy w ró˝nych ucz´szczanych miejscach, takich jak przychodnie lekarskie, biblioteki, koÊcio∏y itp., SKRZYNKI SENIORA, w których
mo˝na umieszczaç spostrze˝enia, uwagi i wnioski. My ze swej strony obiecujemy wnikliwie je

przeanalizowaç i w miar´ mo˝liwoÊci wprowadziç w ˝ycie. Wnioski mogà byç anonimowe, ale
jeÊli podadzà nam paƒstwo swoje namiary, np.
numer telefonu lub adres mailowy, to na pewno
si´ odezwiemy. Warto zaznaczyç, ˝e nasza weso∏owska rada seniorów dzia∏a w Êcis∏ej wspó∏pracy z Warszawskà Radà Seniorów, a tak˝e
z innymi radami dzielnicowymi, co na pewno
zwi´ksza nasze mo˝liwoÊci dzia∏ania.
A wi´c czekamy na Paƒstwa uwagi i wnioski.
Za Rad´ Seniorów Dzielnicy Weso∏a
Izabella Ruli

Âwi´tujàc Warszawskie Dni Seniora
Wszystko starannie zaplanowa∏am w oparciu
o publikacj´ „Warszawskie Dni Seniora 22 wrzeÊnia – 1 paêdziernika 2017”. Oferta zawarta
w tej ksià˝eczce by∏a tak bogata, ˝e sp´dzi∏am
d∏u˝szà chwil´, wybierajàc coÊ dla siebie. Propozycji by∏o ponad 300. Warsztaty, wyk∏ady, wydarzenia kulturalne, pikniki, spektakle, zaj´cia
sportowe. By∏y propozycje, jak zrobiç myd∏o,
mo˝na by∏o pop∏ynàç kajakiem po WiÊle i dowiedzieç si´, jak sobie radziç z ró˝nymi k∏opotami
zdrowotnymi. Ta publikacja to ponad 100-stronicowy informator, wydany bezp∏atnie przez Urzàd
Miasta Sto∏ecznego Warszawy. ZakreÊli∏am kilka
propozycji, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
tych, które odbywa∏y si´ w Weso∏ej. W sobotnie
przedpo∏udnie 23 wrzeÊnia, ubrana na sportowo, pojawi∏am si´ na pikniku Senioralne Spotkania Pokoleniowe na terenie przy Stra˝y Po˝arnej.
By∏a wielka scena, namioty, w których odbywa∏y
si´ bezp∏atne badania. Smutna, jesienna pogoda
sprawi∏a, ˝e ludzi by∏o ma∏o. Tego samego dnia
na Pradze-Po∏udnie odbywa∏y si´ Po∏udniowo-Praskie Senioralia, piknik mi´dzypokoleniowy.
Tu frekwencja by∏a ogromna. W Parku J. Poliƒskiego bawili si´ wszyscy, seniorzy, doroÊli, m∏odzie˝ i dzieci. By∏a weso∏a, weekendowa atmosfera i moc atrakcji. Pokazy mody Stylowa Seniorka, kataryniarz, mnóstwo stoisk, bezp∏atne
badania, konkursy, wata na patyku. Liczne rozrywki ∏àczy∏y pokolenia.
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W poniedzia∏ek 25 paêdziernika zwiedzi∏am
Centrum Bezpieczeƒstwa m.st. Warszawy przy ulicy M∏ynarskiej. W grupie kilkunastu seniorów mieliÊmy okazj´ zobaczyç, jak dzia∏a w naszym mieÊcie system monitoringu wizyjnego. W Warszawie
jest blisko 15 tys. kamer. To wspaniale zorganizo-

wana sieç, zapewniajàca bezpieczeƒstwo mieszkaƒcom. Bardzo ciekawe miejsce. Nast´pnego
dnia odda∏am si´ sztuce, uczestniczàc w plenerze
malarskim przygotowanym przez Pracowni´ Surreal i panià Mari´ Surawskà. W plenerze uczestniczy∏y same panie, które zjecha∏y z ró˝nych dzielnic
Warszawy. W swojej pracowni pani Maria Surawska opowiedzia∏a nam o perspektywie w malarstwie. Powiedzia∏a, na co zwróciç uwag´, malujàc
architektur´. Wyposa˝one w sztalugi, farby, fartuchy ochronne malowa∏yÊmy uroczy koÊció∏ek przy

Borkowskiej w Starej Mi∏oÊnie. Gospodyni pleneru
zadba∏a tak˝e o herbat´, kaw´ i pyszny sernik.
Pi´kna, s∏oneczna pogoda pozwoli∏a nam mi∏o
sp´dziç czas. Serdecznie dzi´kuj´ Pani Marii Surawskiej za ten uroczy dzieƒ. 30 wrzeÊnia uczestniczy∏am w Sarmackim Pikniku Historycznym. Czego tam nie by∏o. XVII-wieczne obozowiska, pokazy broni i walk rycerskich. Mo˝na by∏o nauczyç si´
strzelaç z ∏uku, ciàç szablà, pos∏uchaç dawnej muzyki. Organizatorem by∏ OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej. Wszystko pi´knie si´ uda∏o. Mój aktywnie sp´dzony tydzieƒ zakoƒczy∏am udzia∏em w sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, która odby∏a
si´ 1 paêdziernika w Muzeum Polin, czyli Muzeum Historii ˚ydów Polskich. Propozycja, którà
z∏o˝y∏o miasto swoim seniorom, by∏a w tym roku niezwykle bogata i dost´pna dla wszystkich.
Bo˝ena Borys
przewodniczàca Dzielnicowej Rady Seniorów
Nr 195 / Paêdziernik 2017
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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

MIESZKANIA
od 30 m2

w Starej Miłosnej
tel. 781-860-600
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Premiera „CyberKapturka”
Projekt, o którego powstawaniu pisaliÊmy na naszych ∏amach na przestrzeni wielu
miesi´cy i któremu z entuzjazmem patronowaliÊmy medialP
nie, w paêdzierniku mia∏ swój
A
wielki i wspania∏y fina∏!
T
R
27 paêdziernika odby∏a si´ ofiO
cjalna
premiera filmu „CyberKapN
turek”, wyprodukowanego przez
A
T
Fundacj´ CyberEtyka dzi´ki Êrodkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i we wspó∏pracy ze Szko∏à Podstawowà nr 172 z Weso∏ej. W premierze
uczestniczy∏o ponad 100 goÊci, w tym
w szczególnoÊci rodziny z dzieçmi w wieku szkolnym, do których film jest adresowany.
Impreza rozpocz´∏a si´ od krótkiego wystàpienia za∏o˝ycieli Fundacji CyberEtyka, re˝ysera filmu
„CyberKapturek” Micha∏a Drzewieckiego oraz autora tekstu sztuki teatralnej pt. „CyberKapturek”
Macieja ZapaÊnika, na bazie której powsta∏ film.
N
A
S
Z

Nast´pnie odby∏a si´ projekcja filmu, na dwóch
du˝ych ekranach, aby z ka˝dego miejsca na sali
mo˝na by∏o go obejrzeç w komfortowych warunkach. Po projekcji zgromadzonym goÊciom zaprezentowali si´ wszyscy wspó∏twórcy filmu obecni
na premierze, a przede wszystkim aktorzy. Furor´
zrobi∏a filmowa BabREKL AMA
cia – Jolanta B∏aszkiewicz, która wyros∏a na
PEDAGOG–ANGLISTA (LEKTOR)
prawdziwà gwiazd´
premiery.
Film zosta∏ entuZakres: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum
zjastycznie przyj´ty
(1 osoba 50 zł, 2 osoby 30 zł)
przez goÊci i jeszcze

LEKCJE ANGIELSKIEGO
Stara Miłosna, tel: 733 250 300
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d∏ugo dyskutowano o nim po projekcji, przy
lampce wina i przekàskach. Organizatorzy zadbali o Êciank´, na tle której
goÊcie ch´tnie pozowali do
zdj´ç wspólnie ze wspó∏twórcami filmu i przedstawicielami Fundacji CyberEtyka. Rozdano równie˝ pamiàtkowe
plakaty z filmu.
„CyberKapturek” to adaptacja popularnej bajki
o Czerwonym Kapturku do
wspó∏czesnej formy. Na bohaterów surfujàcych po sieci Internet czyha wilk-cyberprzest´pca. Wi´cej nie b´dziemy
Wam zdradzaç, zobaczcie sami! Film dost´pny jest dla ka˝dego nieodp∏atnie na stronie
www.cyberkapturek.pl oraz w serwisie Youtube.
Celem tej produkcji jest edukacja dzieci i doros∏ych na temat zasad bezpiecznego korzystania
z nowych technologii. Dzi´ki atrakcyjnej formie
i nawiàzaniu do znanej wszystkim bajki przekaz
zawarty w filmie ma szans´ na d∏u˝ej zostaç
w pami´ci m∏odych odbiorców.
Film powsta∏ dzi´ki Êrodkom przyznanym
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz uzyska∏
wsparcie w postaci patronatu honorowego Ministra Edukacji, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Mazowieckiego Kuratorium OÊwiaty.
Redakcja
REKL AMA
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OÊwiata w Weso∏ej w reformie.
Krajobraz po bitwie
Reforma – proces ewolucyjnego, stopniowego
i zwykle d∏ugotrwa∏ego przekszta∏cania elementów jakiegoÊ systemu, nie naruszajàcy jego podstawowych regu∏ i mechanizmów, przebiegajàcy
pod kontrolà instytucji w∏adzy. Reformy stanowià
przeciwwag´ i uzupe∏nienie zmian rewolucyjnych.
Opad∏y dymy z przebytej bitwy. Najpierw o zatrzymanie nikomu niepotrzebnych
radykalnych
przeobra˝eƒ, jakim poddano dobrze funkcjonujàcy
mechanizm edukacyjny,
potem – gdy okaza∏o si´,
˝e nic nie zatrzyma determinacji MEN – wyÊcig z czasem, by zdà˝yç na
1 wrzeÊnia z koniecznymi pracami przygotowujàcymi budynki szkó∏ podstawowych do przyj´cia
uczniów klas starszych, a przekszta∏cone w szko∏´ podstawowà gimnazjum do przyj´cia w swoje
mury dzieci m∏odszych. W samej Weso∏ej by∏ to
koszt blisko 2 mln z∏otych, w skali m.st. Warszawy ponad 50 mln z∏otych. Nie trzeba nikogo
przekonywaç, ˝e kwoty te mo˝na by∏o spo˝ytkowaç w du˝o bardziej pragmatyczny sposób, lista
potrzebnych w samej dzielnicy inwestycji jest
przecie˝ wcià˝ pokaêna. Ale co tam: pan ka˝e,
s∏uga musi – taka jest najwyraêniej filozofia zarzàdzania paƒstwowych w∏odarzy i ich styl. Dymy opad∏y i z nich wy∏oni∏ si´ krajobraz nast´pujàcy: szeÊç szkó∏ podstawowych i zero gimnazjów, które po prostu „wyparowa∏y” z mapy.
Gimnazja, które radzi∏y sobie w naszej dzielnicy
znakomicie z m∏odzie˝à w jej najtrudniejszym
okresie rozwoju, uzyskiwa∏y coraz lepsze wyniki
nauczania, si´ga∏y wraz ze swymi uczniami i nauczycielami po laury edukacyjne w ró˝nych konkursach, olimpiadach, programach. Nie mówiàc
o ca∏ym procesie kszta∏cenia dokonywanym poprzez rozmaite programy i projekty oÊwiatowe,
kulturalne oraz spo∏eczne, w tym tak˝e mi´dzynarodowe realizowane m.in. w ramach partnerstwa z placówkami z innych krajów. To by∏
pewien proces zauwa˝alny w naszej dzielnicy,
z roku na rok tych osiàgni´ç przybywa∏o, a aktywnoÊç uczniów i nauczycieli wzrasta∏a, przynoszàc bardzo dobre, cz´sto znakomite efekty.
Z opadajàcych dymów wy∏oni∏ si´ tak˝e obraz
sfrustrowanych i rozgoryczonych nauczycieli, którzy w wyniku tych dzia∏aƒ „emigrowali” do innych dzielnic, gdzie mogli zatrudniç si´ w liceach.
JeÊli mogli... To tak˝e przypadki wczeÊniejszych
„dobrowolnych” wprawdzie, lecz jednak jakoÊ
tam wymuszonych sytuacjà przejÊç znakomitych
nauczycieli na emerytur´. Nie ka˝dy przecie˝ potrafi∏, albo te˝ nie musia∏ mieç na to ochoty, aby
pod koniec nauczycielskiej kariery zawodowej
„na si∏´” uzyskiwaç nowe kompetencje do pracy
z uczniami m∏odszymi czy te˝ starszymi ni˝ ci
gimnazjalni. StraciliÊmy w ten sposób zas∏u˝onych i wcià˝ kreatywnych pedagogów. Oczywiwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

˝ycia w Êwiecie, w którym podstawowà umiej´tnoÊcià ma byç przetwarzanie tekstów.
W zakresie przedmiotu etyka niezrozumia∏y
jest nakaz omawiania jednych wartoÊci (odwaga, sprawiedliwoÊç, uczciwoÊç, praca, honor)
przy pomini´ciu innych (wolnoÊç, prawoÊç,
szcz´Êcie). Wnikliwemu omówieniu poddaje si´
treÊci etyki chrzeÊcijaƒskiej, okreÊlajàc je – i pewnie s∏usznie – jako historycznie donios∏e, marginalizujàc natomiast inne systemy etyczne, k∏adzie si´ nacisk na cnoty chrzeÊcijaƒskie, z zupe∏nym pomini´ciem innych.
Wszystkie te przyk∏ady nakazujà mieç powa˝ne obawy o stan wiedzy naszych absolwentów
po szkole podstawowej, a nast´pnie po liceum.
Likwidacja gimnazjów w sposób naturalny
sprowokowa∏a w dzielnicy dyskusj´ na temat
braku w Weso∏ej szko∏y Êredniej.
Podczas spotkania w grudniu ubieg∏ego roku
w sprawie przekszta∏ceƒ zwiàzanych z reformà
oÊwiaty, które odby∏o si´ w Gimnazjum nr 119
w Warszawie, pojawi∏a si´ ze strony Rady Rodziców Gimnazjum nr 119 propozycja utworzenia na
terenie dzielnicy Weso∏a liceum ogólnokszta∏càcego. Jednak˝e w tamtym czasie wiadomo by∏o, ˝e
priorytetem na najbli˝sze miesiàce b´dà dzia∏ania
zwiàzane z dostosowaniem sieci szkó∏ podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjów w dzielnicy
Weso∏a do nowego ustroju szkolnego, w celu zapewnienia miejsc dla wszystkich uczniów szkó∏
podstawowych, którzy od 1 wrzeÊnia 2017 r. b´dà ucz´szczali do oÊmioletnich podstawówek.
Ponadto, z przeprowadzonych analiz prognozy demograficznej oraz dzielnicowej infrastruktury oÊwiatowej wynika∏o, ˝e jedyny gmach mogàcy sprostaç takiemu przedsi´wzi´ciu – budynek
Gimnazjum nr 119 – b´dzie niezb´dny na potrzeby kolejnej na terenie osiedla Stara Mi∏osna
szko∏y podstawowej.
Ustalono, ˝e sprawa ewentualnego utworzenia na terenie dzielnicy liceum b´dzie rozwa˝ana
i konsultowana z mieszkaƒcami dopiero po uporaniu si´ z wdro˝eniem w dzielnicy wymogów
reformy.
W zwiàzku z powy˝szym Wydzia∏ OÊwiaty,
Kultury i Sportu w Urz´dzie Dzielnicy otrzyma∏
w∏aÊnie zadanie przygotowania dla radnych
dzielnicy wst´pnego harmonogramu wypracowania w tej sprawie konkretnej decyzji. To w∏aÊnie Rada Dzielnicy Weso∏a zdecyduje o ewentualnym kszta∏cie i formule takiego procesu. Trzeba
mieç jednak ÊwiadomoÊç, ˝e na koƒcu decyzj´
ostatecznà podejmie Miasto Sto∏eczne Warszawa po zasi´gni´ciu opinii Biura Edukacji.

Êcie, pewna grupa nauczycieli, zw∏aszcza tych
m∏odszych, na tych kadrowych ruchach zyska∏a.
Jeszcze w trakcie tych przygotowaƒ dociera∏y do
nas krzyki przera˝onych i oburzonych rodziców,
ale tak˝e uczniów. SpotykaliÊmy ich na ulicach,
na spotkaniach, konferencjach...
DziÊ przeszliÊmy do etapu konsumowania tego
„pasztetu”. OczywiÊcie jakoÊ tam jest strawny, bo
przecie˝ innego wyjÊcia nie ma, ale czy za czas jakiÊ nie odbije si´ tzw. „czkawkà”? Nie chcia∏bym
byç z∏ym prorokiem, ju˝ ich wystarczajàca iloÊç
grzmi z ró˝nych trybun. Bo uwa˝na lektura podstawy programowej, analiza podr´czników
– tych, które ju˝ sà – i sposobu ich tworzenia,
ukazujà ewidentne braki w konkretnych ju˝ programach nauczania. Jak choçby na przyk∏adzie historii, uczniowie kl. V i VI wed∏ug starej podstawy poznajà wydarzenia a˝ po wspó∏czesnoÊç, by
w VII klasie wróciç do Kongresu Wiedeƒskiego.
Dzieci z „okresu przejÊciowego” uczà si´ przyrody do VI klasy, a w siódmej majà kontynuowaç
chemi´, geografi´, fizyk´ i biologi´, czyli przedmioty, których nie mia∏y. To oczywisty brak w∏aÊciwej korelacji mi´dzyprzedmiotowej. Nie realizuje si´ równolegle podobnych treÊci z poszczególnych przedmiotów, co powoduje niemo˝noÊç
poszerzenia kontekstu omawianych zagadnieƒ.
Korelacji tej brakuje zarówno w grupie przedmiotów humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych. W podstawie nie uwzgl´dniono mo˝liwoÊci poznawczych uczniów na danym etapie.
K∏adzie si´ nacisk na wiedz´ encyklopedycznà,
zamiast kszta∏towaç umiej´tnoÊci i postawy. Kontrowersje budzi zaproponowany kanon lektur
z j´zyka polskiego. Szeroki zakres lektur obowiàzkowych utrudnia nauczycielowi i uczniom wybór
w sferze lektury uzupe∏niajàcej. Przyk∏adem mo˝e byç kanon lektur dla klasy VIII, w którym wyraênie dominuje problematyka II wojny Êwiatowej, okupacji i holokaustu. W dobrze lektur nie
zosta∏y uwzgl´dnione mo˝liwoÊci poznawcze
uczniów na ró˝nych etapach edukacyjnych oraz
uwarunkowania skutecznego uczenia si´. Dobór
lektur nie uwzgl´dnia równie˝ zmian kulturowych, cywilizacyjnych i technologicznych, jakie
si´ dokona∏y w Polsce. Teksty dziewi´tnastowieczne i z I po∏owy XX w., które przewa˝ajà
wÊród proponowanych lektur, nie uczà poznawania, interpretowania wspó∏czesnego Êwiata wraz
z ca∏à jego ró˝norodnoÊcià, nie uczà zadawania
Marian Mahor
pytaƒ, nie uczà ciekawoÊci Êwiata, nie pokazujà
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
wieloÊci systemów wartoÊci, nie uczà poruszania
m.st. Warszawy
si´ w Êwiecie przepe∏nionym informacjà. ˚yjemy
w spo∏eczeƒstwie inREKL AMA
formacyjnym, w któFirma Carsed zatrudni do ASO w Stojad∏ach
rym rozwój nast´puje
dzi´ki wiedzy i umieASYSTENTK¢/ASYSTENTA SERWISU
j´tnoÊci ró˝norakiej in- wykszta∏cenie Êrednie/wy˝sze techniczne
terpretacji tekstów. Za- prawo jazdy kat B
proponowany przez
- mile widziane doÊwiadczenie w bran˝y motoryzacyjnej
MEN kanon lektur nie
CV na adres: marek.figura@carsed.pl
przygotuje uczniów do
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Jesieƒ w SP 174

dziennej podró˝y w cudowny Êwiat nauki oraz
wielu przyjació∏.
Agnieszka Juszyƒska

Jesieƒ w Szkole Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi obfitowa∏a w liczne wydarzenia edukacyjne, muzyczne, sportowe, konkursowe i religijne.
„Szko∏o, szko∏o, jak si´ masz, jesteÊmy ju˝
uczniami...” 17 paêdziernika 2017 r. odby∏o si´
uroczyste Êlubowanie klas pierwszych. To jedno
z wa˝niejszych wydarzeƒ w ˝yciu ka˝dego ucznia.
Na uroczystoÊç pasowania przybyli rodzice i zaproszeni goÊcie. Podczas krótkiej cz´Êci artystycznej uczniowie klas pierwszych z wielkim zaanga˝owaniem recytowali wiersze i Êpiewali piosenki.
Po wyst´pie z∏o˝yli uroczystà przysi´g´ na sztandar szko∏y. Âlubowali sumiennie wywiàzywaç si´
z uczniowskich obowiàzków i przynosiç szkole
dum´. Po Êlubowaniu pan dyrektor Pawe∏ Krajewski dokona∏ aktu pasowania i wr´czy∏ uczniom legitymacje szkolne oraz pamiàtkowe dyplomy. ˚yczymy wszystkim pierwszakom du˝o radoÊci z co-

„Ró˝ne oblicza tej samej Matki” to tytu∏ wystawy otwartej w Niedziel´ Misyjnà 22 paêdziernika 2017 r. w KoÊciele Garnizonowym pw. Êw.
Jana Paw∏a II w Warszawie-Weso∏ej. Na tle pi´ciu
kolorów: zielonego, czerwonego, bia∏ego, niebieskiego i ˝ó∏tego, tradycyjnie – za misyjnym ró˝aƒcem – przyporzàdkowanych kontynentom: Afryce, Ameryce, Europie, Oceanii i Azji, umieszczono
wizerunki Maryi pochodzàce z tych˝e cz´Êci Êwiata. „Eksponatami” sà obrazy, figury, statuy, kapliczki, ikony, batiki. Wi´kszoÊç wizerunków Maryi
pochodzi z muzeum misyjnego Sióstr S∏u˝ebnic
Ducha Âwi´tego z Sulejówka. W trakcie ustawiania wystawy jej atrakcyjnoÊç pomno˝yli mieszkaƒcy osiedla, udost´pniajàc wizerunki Matki Bo˝ej
ze Êcian swoich mieszkaƒ. Wielki wk∏ad w przygotowanie wystawy majà dzieci z Ogniska Misyjnego ze Szko∏y Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami

Integracyjnymi w Weso∏ej. Grupa ta jest mocno
zaanga˝owana w ˝ycie parafii Êw. Jana Paw∏a II.
Dzieƒ otwarcia wystawy zbiega∏ si´ z odpustem
parafialnym. Tegoroczne katechezy misyjne dzieci
ze Szko∏y 174 majà w koÊciele. Uczestniczà w nich
z radoÊcià i z zainteresowaniem.
s. Bernarda Pogoda, SSpS

Europejski Dzieƒ J´zyków w Bu∏haku
Europejski Dzieƒ J´zyków jest obchodzony co roku 26 wrzeÊnia. Wydarzenie
to zwraca uwag´ na bogactwo j´zyków
w Europie i jest Êwietnà okazjà do popularyzowania wiedzy na temat ró˝nych j´zyków u˝ywanych w Europie, wspiera nauk´ j´zyków obcych, ale te˝ promuje ró˝norodnoÊç j´zykowà i kulturowà.
Tegoroczny Europejski Dzieƒ J´zyków
obchodzony w Bu∏haku przybra∏ form´
festiwalu postaci z bajek europejskich,
a szko∏a zamieni∏a si´ w baÊniowo-bajkowà krain´, w której mo˝na by∏o spotkaç znane postaci z europejskich opowiadaƒ bajkowych. W krainach bajkowych odbywa∏y si´ prezentacje, prelekcje oraz
ciekawostki dotyczàce poszczególnych krajów,
j´zyków oraz bajkowych bohaterów. Mo˝na by∏o delektowaç si´ smakami kuchni regionalnej.
Bajkowo-baÊniowa konwencja umo˝liwi∏a zapoznanie si´ z przes∏aniami oraz prawdami ˝yciowymi, zawartymi w poszczególnych bajkach,

uwra˝liwia∏a na los innych, uczy∏a tolerancji, ale
przede wszystkim dzia∏a∏a na wyobraêni´. W Krainie Smerfów przechadza∏y si´ wykreowane
przez belgijskiego rysownika niebieskie stworzonka, a tu˝ obok spotkaç mo˝na by∏o najsilniejszà dziewczynk´ na Êwiecie: Pippi Poƒczoszank´.
W ojczyênie Hansa Christiana Andersena mo˝na

by∏o odnaleêç magi´ baÊni,
przegryzajàc kruche duƒskie
ciasteczka. W krainie angielskiej
uwag´ przyku∏ dobry, mi∏y i grzeczny MiÊ Paddington. W∏ochy to przeglàd wielu znanych budowli, takich jak Krzywa Wie˝a w Pizie. Francja
przywita∏a subtelnym taƒcem Âpiàcej Królewny.
Na stacji niemieckiej przechadza∏ si´ Czerwony
Kapturek, z koszykiem pe∏nym ∏akoci. W Hiszpanii obejrzeliÊmy bajk´ o zarozumia∏ej myszce i jej
wielu konkurentach. Rosja przybli˝y∏a nam dzie∏o „Dziadka do orzechów”, które ukazuje walk´
dobra ze z∏em oraz pewnoÊç, ˝e dobro zwyci´˝a.
To tylko niektóre z licznych atrakcji tego dnia.
Poprzez organizowanie Dnia J´zyków pokazaliÊmy uczniom, i˝ uczenie si´ j´zyków pomaga
nam zrozumieç i przekroczyç ró˝nice kulturowe,
przynosi wiele korzyÊci zarówno m∏odym, jak
i starszym obywatelom. W czasach, kiedy ca∏y
Êwiat stoi przed nami otworem, znajomoÊç j´zyków otwiera nam wiele drzwi, u∏atwia komunikacj´ i cz´sto te˝ codzienne ˝ycie.
Zespó∏ J´zykowy
SSP12 im. E. Bu∏haka
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Rozkwitaj jesienią!
Skorzystaj ze specjalnych pakietów promocyjnych
na peeling, mezoterapię i zabiegi laserem Palomar emerge
w DERMONIQUE!

Gabinet medycyny estetycznej
ul. Mazowiecka 20/91, Warszawa Wesoła
www.dermonique.pl
gabinet@dermonique.pl
tel. 501 236 319
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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:
- BEZ OP¸ATY STA¸EJ
- OP¸ATA TYLKO ZA WY˚YWIENIE
10 Z¸ DZIENNIE

˚¸OBEK 600 Z¸ + WY˚YWIENIE

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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„Pasowania nadszed∏ czas, b´dzie uczniem ka˝dy z nas”

Âlubowanie w SP nr 173
13 paêdziernika 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 173 odby∏a si´ uroczystoÊç Pasowania na
Ucznia. Do spo∏ecznoÊci uczniowskiej w obecnoÊci Dyrekcji Szko∏y, rodziców oraz zaproszonych
goÊci przyj´to trzy oddzia∏y klas pierwszych.
W cz´Êci artystycznej dzieci pokaza∏y na weso∏o, czym zajmuje si´ uczeƒ klasy pierwszej. W rol´ nauczyciela wcieli∏ si´ Antek z IV c. Klasa
I a zaprezentowa∏a lekcj´ przyrody, Êpiewajàc
piosenk´ pt. „Na wyspach Bergamutach”. Dzieci
z klasy I b pokaza∏y, jak wa˝ny jest sport i dobra
zabawa, wykonujàc piosenk´ pt. „Na ruch jest
dzisiaj wielka moda”. Klasa I c przedstawi∏a, jak
w zabawny sposób mo˝na nauczyç si´ literek
w piosence pt. „Abecad∏o z pieca spad∏o”.

Po cz´Êci artystycznej Pani Dyrektor Lidia Chmielewska odczyta∏a Akt Âlubowania, a nast´pnie pasowa∏a wszystkie dzieci na uczniów SP 173. PierwszoklasiÊci
otrzymali od starszych kolegów w∏asnor´cznie wykonane prezenty, upami´tniajàce ten szczególny dzieƒ. Wychowawczynie wr´czy∏y dzieciom pamiàtkowe dyplomy oraz pierwszy, niezwykle wa˝ny, uczniowski
dokument – legitymacj´ szkolnà.
Zwieƒczeniem uroczystoÊci by∏o wspólne
Êwi´towanie dzieci, rodziców i wychowawców
w salach lekcyjnych.
Serdecznie dzi´kujemy Dyrekcji Szko∏y, goÊciom oraz rodzicom za obecnoÊç w tym wa˝nym

Projekty i innowacje w SP 353
„Unia Europejska w kadrze” to nowatorski
projekt Warszawskiego Projektu Edukacji Kulturalnej, który zosta∏ zrealizowany w zesz∏ym semestrze przez obecnà klas´ 2c pod kierunkiem
pana ¸ukasza Trawczyƒskiego. Celem tego
przedsi´wzi´cia by∏o podniesienie ÊwiadomoÊci
przynale˝enia do Europy, a tak˝e wyt∏umaczenie
najm∏odszym, co to tak naprawd´ jest i oznacza.
Jak si´ okazuje, treÊci zwiàzane z Europà na poziomie edukacji wczesnoszkolnej sà w wi´kszoÊci ma∏o rozumiane przez uczniów, stàd te˝ powsta∏ taki pomys∏. Projekt oparty by∏ na metodzie „Green Screen”, czyli nagrywaniu uczniów
na tle zielonej p∏achty, na którà póêniej w odpowiednim programie do edycji video mo˝na by∏o
wstawiç ró˝ne zdj´cia lub filmiki. Ca∏oÊç nagraƒ
wysz∏a doÊç nowatorsko, a ka˝dy z uczniów bez
wzgl´du na predyspozycje móg∏ wcieliç si´

w lektora, który opowiada∏ o wybranym paƒstwie Unii. Uczniowie bez problemu opowiadali
o jej instytucjach, walucie, Brexicie, a tak˝e
charakteryzowali paƒstwa, mówiàc o ich
kulturze, zabytkach,
ciekawostkach lub kulinariach.
Innowacje pedagogiczne wdra˝ane do
szkó∏ nie sà zjawiskiem nowym, bowiem coraz wi´cej nauczycieli si´ga po ró˝ne ciekawe pomys∏y,
aby przekazaç t´ samà
wiedz´ w nowatorski

dla nas dniu. Pierwszoklasistom zaÊ ˝yczymy samych sukcesów oraz wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do
wyznaczonych celów.
H. Wi´sek
D. Czarnecka-Jagoda
M. Pawlak

i bardziej przyjazny dla ucznia sposób. Z racji tego, ˝e w naszej klasie na przestrzeni ostatniego
roku du˝o si´ dzia∏o pod wzgl´dem filmowym,
postanowi∏em program wychowawczy wzbogaciç o szerszy zasób zagadnieƒ zwiàzanych z edu-

REKL AMA

kacjà filmowà, muzycznà i artystycznà. W ten
oto sposób powsta∏ autorski projekt edukacji filmowej, dzi´ki któremu uczniowie b´dà zdobywaç wiedz´ z zakresu tworzenia teledysków, nagraƒ szkolnych, przyswajajàc sobie przy tym terminologi´ zwiàzanà ze Êwiatem filmów. Przed
nami wiele produkcji – tych zwyk∏ych, ale równie˝ i takich, które b´dà wymaga∏y wi´kszego
zaanga˝owania. Pod koniec tego roku zwieƒczeniem naszych pe∏nych pasji dzia∏aƒ b´dzie wyjazd do Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych celem nagrania teledysku do piosenki Czerwonych Gitar „Kwiaty we w∏osach”.
Wszystkie nasze dokonania mogà Paƒstwo Êledziç na stronie szko∏y www.sp353.pl lub bezpoÊrednio odwiedzajàc nasz klasowy kana∏ Youtube i wpisujàc „Nasza Klasa Pana ¸ukasza”.
¸ukasz Trawczyƒski
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog
Transplantolog

MIESZKANIA
DEWELOPERSKIE
STARA MIŁOSNA
70 m2 − 3 pokoje (lub 4), piwnice, garaże

Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców
oraz osób posiadajàcych broƒ

Ceny od 5420 pln/m2

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

Inwestycja firmy HUBERTUS

Tel. 602-174-916

 506 131 014

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

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

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

503 065 403

TRAWNIKI
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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AktualnoÊci z SP nr 171
Âwiatowy Dzieƒ Tabliczki Mno˝enia
W Szkole Podstawowej nr 171 w Warszawie
w ostatni piàtek wrzeÊnia po raz drugi odby∏ si´
Âwiatowy Dzieƒ Tabliczki Mno˝enia. ÂDTM to
bezp∏atna akcja edukacyjna, w której udzia∏ bio-

rà szko∏y z ró˝nych stron Êwiata. Celem jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia
si´ matematyki. Ma ona zach´caç do przypominania sobie tabliczki mno˝enia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazjà do nadrobienia tabliczkowych zaleg∏oÊci.
„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana
jest podczas krótkich egzaminów
z tabliczki mno˝enia. Egzaminatorzy to z regu∏y m∏odsi uczniowie.
Tworzà oni specjalne Patrole (Komisje) Egzaminacyjne. Zaopatrzeni
sà w losy i przepytujà kolegów.
Ka˝dy, kto pomyÊlnie zaliczy∏ egzamin, otrzyma∏ certyfikat „Eksperta
Tabliczki Mno˝enia”. W tym roku
w naszej szkole do egzaminu przystàpi∏o prawie stu uczniów, 99%
uzyska∏o tytu∏ eksperta. Wszystkim
ekspertom gratulujemy.

Pola Nadziei
Dnia 2 paêdziernika 2017 r. w naszej szkole
podsumowano akcj´ „Pola Nadziei”, w której
uczestniczymy od 12 lat. W tym roku dzi´ki dodatkowej dzia∏alnoÊci „szkolnej kawiarenki”
uda∏o nam si´ zebraç 905 z∏ 48 gr. Takà kwot´
przekazaliÊmy dla Warszawskiego Hospicjum na
ul. Tykociƒskiej w Warszawie, z którym od lat
wspó∏pracujemy. W finale naszej akcji wzi´li
udzia∏ nasi goÊcie z krajów partnerskich programu Erasmus+, którzy nast´pnie wraz z uczniami
sadzili cebulki ˝onkili.
„S∏u˝enie z mi∏oÊcià i czu∏à troskà osobom potrzebujàcym sprawia, ˝e wszyscy wzrastamy
w cz∏owieczeƒstwie i otwiera nam ono drog´ do
˝ycia wiecznego”. (Ojciec Âwi´ty Franciszek)
Wszystkim, którzy w∏àczyli si´ do akcji, serdecznie dzi´kujemy.
El˝bieta Petrów
Koordynator akcji ÂDTM
El˝bieta Potyra∏

Integracja kl. VII SP nr 385
Tegoroczna edycja wyjazdu integracyjnego by∏a
wyjàtkowa – po raz pierwszy w historii szko∏y
do Lidzbarka wybrali si´ uczniowie kl. 7. Uczestnicy przez 3 dni poznawali si´ podczas zabaw,
wspólnych posi∏ków, konkursów i spacerów.
Atmosfera miejsca dobrze wp∏ywa∏a na nastroje.
ZyskaliÊmy mo˝liwoÊç zapomnienia choç na chwil´
o codziennych obowiàzkach, od∏o˝enia telefonów
i porozmawiania bez poÊpiechu. Warunki szkolne
nie zawsze pozwalajà na pog∏´bienie relacji mi´dzy uczniami a wychowawcami, tu naprawd´ mogliÊmy si´ „us∏yszeç”, a dzieci przekona∏y si´, ˝e
zawsze mogà liczyç na swoich nauczycieli.
Wspólnie sp´dzony czas pomóg∏ uczniom nawiàzaç nowe przyjaênie, ale i odkryç samych siebie. Dla ka˝dej klasy przygotowano zaj´cia
z doradztwa zawodowego, aby m∏odzie˝ mog∏a lepiej poznaç swoje predyspozycje i umiej´tnoÊci. Wyniki testów niekiedy dawa∏y sporo
do myÊlenia.
Nie zabrak∏o zdrowej rywalizacji i pieczonej
kie∏baski na ognisku. WuefiÊci przeprowadzili

liczne gry sportowe, a uczniowie
dzielnie walczyli o pierwsze miejsce. Âmiechu by∏o co nie miara,
zw∏aszcza gdy do wyÊcigu wszyscy
stan´li... w workach. Jak wychowawcy dopingowali podopiecznych, Êwiadczy∏y ich zdarte gard∏a.
Po porzàdnym wysi∏ku fizycznym
przyszed∏ czas na ciep∏y posi∏ek. Zanim jednak na kije nabito kie∏baski,
uczniowie i wychowawcy w krótkich wystàpieniach zaprezentowali swojà klas´. Âpiew, taniec, popis umiej´tnoÊci aktorskich i plastycznych – wszystko to na jednej scenie w ciàgu kilku minut. Sprawdzian z kreatywnoÊci zdany
na piàtk´ z plusem.
Ostatnim etapem by∏o zwiedzanie twierdzy
Modlin – gratka dla fanów historii i militariów.
Ci zaÊ, którzy woleli oglàdaç pi´kne krajobrazy,
mieli okazj´ nacieszyç oko malowniczà panoramà Wis∏y i Narwi. Bystrzejsi obserwatorzy dostrzegli w oddali Pa∏ac Kultury i najwy˝sze war-

szawskie biurowce. Wtedy oprócz zachwytu widokami pojawia∏a si´ t´sknota za domem. Szybkie zejÊcie w dó∏, zbiórka i ruszyliÊmy w drog´
powrotnà.
IloÊç pozytywnych emocji, które nie opada∏y
jeszcze przez d∏ugi czas po powrocie, i lawina
pytaƒ o nast´pnà wycieczk´ nie pozostawi∏y
wàtpliwoÊci – Lidzbark 2017 to udane przedsi´wzi´cie.
Marta Milczarek
polonistka w SP 385 przy ul. Klimatycznej
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www.B-DENTAL.com.pl

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 22.11.2017 i 15.12.2017
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05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
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PORZÑDKUJEMY
PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E
503 065 403

Z¸OTA RÑCZKA

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

318

Redakcja

WERTYKULACJA • KOSZENIE • NAWO˚ENIE

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE

503 150 991

tel. 790 55 47 46

tel.

PROJEKT • MONTA˚ • SERWIS

◗ Nauczycielka j´zyka angielskiego (lektor)

◗ Wynajm´ du˝y pokój z aneksem kuchen-

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.

nym, ∏azienkà, oddzielnym wejÊciem
w domku jednorodzinnym w Starej Mi∏osnej, 850 zl media licznik telefon 504
677 362.

WYCINANIE DRZEW

◗ Poszukuj´ osoby do pomocy w prowa-

◗ Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 49 m2

JESIENNE PRACE PORZĄDKOWE

dzeniu domu (zakupy, czasem gotowanie). 2–3 godziny dziennie, lub do
uzgodnienia. Rejon Stara Mi∏osna, tel:
609 817 085.

w Rembertowie przynale˝noÊcià miejsca parkingowego i piwnicà. tel. 501
974 439.

WIÑZKI: zakupy, gotowanie, opieka nad
dzieçmi, porzàdki w kuchni, prasowanie.
WYMAGANIA: prawo jazdy, dyspozycyjnoÊç, wiek 40–50 lat. KONTAKT
667 900 925.
◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiad-

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

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,
MYCIE, MALOWANIE

Tel. 660 473 628

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.

MALOWANIE W WEEKENDY

TRAWNIKI

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

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

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 17)
305

◗ POMOC DOMOWA MOKOTÓW. OBO-

222

◗ Absolwent Politechniki Warszawskiej ofe-

◗ Sprzedam ca∏kowicie odnowione 70 m

mieszkanie w zabudowie szeregowej
na ul. Hiacyntowej w Weso∏ej. Tel
501 776 196.

tel. 513 148 238

309

be˝, dwudrzwiowa. Wymiary: wys.
195 cm, szer. 72 cm, g∏´bokoÊç 58 cm.
Cena 100,00 z∏ tel. 600 943 117.

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej

BIURO RACHUNKOWE DZIDO

Z¸OTA RÑCZKA

dla uczniów podstawówek i liceum, 17
lat doÊwiadczenia. tel. 694 210 279.

KONKURENCYJNE CENY
1 MIESIÑC GRATIS!!!

DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

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

czony nauczyciel. Kontakt: 606 898 895.
◗ MATEMATYKA – gimnazjum, liceum,

matury – zaprasza doÊwiadczony matematyk. Tel. 502.440.321.

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.

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

tel. 503-759-762

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

214
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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.

Cyklinowanie, lakierowanie
i olejowanie parkietów
i pod∏óg drewnianych

www.dogadajciesie.pl

ParkietBart tel. 518-366-556

tel. 694-747-213

US¸UGI R¢BAKIEM
PRACE PORZÑDKOWE • WYWÓZ

tel. 790 55 47 46

319

z powodu choroby? Pomog´; odrobiç,
zrozumieç, zapami´taç, nadrobiç zaleg∏oÊci w klasach 1–6. DoÊwiadczona nauczycielka. tel. 519 152 152.

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO

PODCINANIE GAŁĘZI
USŁUGI OGRODOWE

13
4

◗ Praca domowa?, sprawdzian?, zaleg∏oÊci

◗ SPRZEDAM NOWÑ SZAF¢. Kolor jasny

13
7

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

29

REKL AMA

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

• Mechanika pojazdowa
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja
• Diagnostyka komputerowa
• Prostowanie felg

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72

27

WESO¸A

meble

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

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

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

692 905 352
28

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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WESO¸A

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

WESO¸A

Kasztanowa

od

Kasztanowa

Al
.J
.P
iłs
ud
sk
ieg
o

mieszkania na sprzedaż

m
500

tel. 512 621 621

4900
zł/m2

www.wesbudmieszkania.pl

Trakt Brzeski

TŁUMACZENIA

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

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Monika Chruścińska

ul. M. Kajki 64, 04-621 Warszawa
tel.: 502 790 542
e-mail: aninubezpieczenia@wp.pl
U nas zawrzesz polisę:
- komunikacyjną,
- majątkową,
- na życie,
- szkolną i turystyczną,
- dla ﬁrm.

Oferujemy ubezpieczenia Firm Proama i Generali
oraz 11 innych Towarzystw.

Przygotujemy najlepszą cenowo ofertę. Przyjdź i sprawdź. Warto!
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