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Zima w MieÊcie 2018 w Weso∏ej
Na okres ferii, tj. 15–26 stycznia 2018 r., dla
weso∏owskich dzieci i m∏odzie˝y Wydzia∏
OÊwiaty, Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy przygotowa∏ ofert´ zaj´ç,
wype∏niajàcych czas wypoczynku w ramach
programu „Zima w MieÊcie 2018”.
W dzielnicowych placówkach oÊwiatowych
i kulturalnych prowadzone by∏y m.in. zaj´cia
Êwietlicowe, taneczne, wokalne oraz rekreacyjno-sportowe (w tym zaj´cia na basenie i na si-

∏owni realizowane w kompleksie AQUAPARK
WESOLANDIA). Tradycyjnie ju˝, w Klubie Wojskowym 1 Brygady Pancernej „KoÊciuszkowiec”
wyÊwietlane by∏y filmy animowane dla dzieci
uczestniczàcych w programie. W czasie ferii
w Szkole Podstawowej nr 385 by∏y prowadzone
zaj´cia sportowe dla m∏odzie˝y. W placówce tej
zorganizowano tak˝e turniej pi∏ki siatkowej, który cieszy∏ si´ du˝ym zainteresowaniem.
Uczestnicy akcji korzystali równie˝ z bogatej
oferty przygotowanej przez Biuro Sportu i Rekre-
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acji oraz Biuro Edukacji. Wzorem lat ubieg∏ych
wst´p na obiekty sportowe m.st. Warszawy by∏
bezp∏atny, a na grupy zorganizowane czeka∏y
atrakcje w Centrum Nauki Kopernik, warszawskim ZOO, Pa∏acu w Wilanowie, a tak˝e lekcje
w kilku warszawskich muzeach.
I tak dwa tygodnie „Zimy w MieÊcie” min´∏y
nie wiadomo kiedy. Pozosta∏y fajne wspomnienia, kolorowe zdj´cia i nowe przyjaênie. ˚egnajcie, ferie, do widzenia „Zimo w MieÊcie”.
Do zobaczenia latem!
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a

Rada Seniorów Dzielnicy Weso∏a dzia∏a ju˝ dwa lata
Tyle ju˝ czasu min´∏o od utworzenia
w naszej dzielnicy Rady Seniorów. W zwiàzku z tym w dniu 30 stycznia odby∏o si´
uroczyste spotkanie cz∏onków Rady, które
zaszczyci∏ swà obecnoÊcià Pan Burmistrz
Edward K∏os, a tak˝e Naczelnik Wydzia∏u
Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych Pan Piotr
Zieliƒski oraz radna, Przewodniczàca Komisji ds. Spo∏ecznych Pani Maria Surawska.
Spotkanie poprowadzi∏a Przewodniczàca Rady Pani Bo˝ena Borys, zaczynajàc od
puszczenia w obieg pi´knej i kolorowej
Kroniki Rady, odtwarzajàcej znacznà liczb´
ciekawych wydarzeƒ, jakie mia∏y miejsce w okresie minionych dwóch lat dzia∏alnoÊci. Wszystkie
zaplanowane projekty zosta∏y w tym czasie zrealizowane, a nawet uda∏o si´ zrealizowaç jeszcze
dodatkowe, jak np. „Poczta Seniora”, konkurs na
Miejsce Przyjazne Seniorom, konkurs na Dzieƒ
Babci i Dziadka oraz kilka innych.

UczestniczyliÊmy te˝ w ró˝nego rodzaju senioralnych imprezach ogólnowarszawskich, bierzemy udzia∏ w pracach zwiàzanych z bud˝etem
partycypacyjnym itp. Nasza cz∏onkini ukoƒczy∏a
ogólnowarszawskà Akademi´ Liderów 60+,
uzyskujàc dla Rady 2 tys. z∏, za które realizujemy
projekt „Poczta Seniora”. Nasi cz∏onkowie

uczestniczyli te˝ w wielu szkoleniach ogólnowarszawskich, w kilku konferencjach
i sesjach Warszawskiej Rady Seniorów.
Niestety nie uda∏o nam si´ przeforsowaç wi´kszej liczby ∏awek w ró˝nych
punktach miasta, tak po˝àdanych przez
seniorów, ale nie za∏amujemy ràk, przysz∏oÊç przed nami.
A w najbli˝szym czasie w Weso∏ej nastàpi otwarcie Domu Seniora, z którego
b´dà mogli korzystaç potrzebujàcy takiego miejsca seniorzy.
Wydaje si´, ˝e Pan Burmistrz K∏os optymistycznie oceni∏ dzia∏alnoÊç Rady Seniorów,
obieca∏ wspó∏prac´ i pogratulowa∏ osiàgni´ç.
A my wkraczamy w trzeci rok dzia∏ania i obiecujemy dalsze starania dla dobra seniorów.
Izabella Ruli
Rada Seniorów

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Szynka
w kotle
gotowana
cena za kilogram
Gobarto

9
3
2

9

1 kg

17

9

1 szt.

Promocja obowiązuje do końca lutego 2018 r. lub do wyczerpania zapasów

39

Woda
Muszynianka
niegazowana

49

Bombonierka Merci
250 g
Storck

12

1 szt.

Serek
wanilia
Rolmlecz
Homogenizowany
200 g
Mlekpol

79

1

5

1,5 l
SPM

Ciastka Delicje
pomarańczowe

1 szt.

294 g
Mondelez

1 szt.

99

99

2

1 szt.

2

65

3

1 szt.

1 szt.

29

Przecier
pomidorowy
Łowicz

Zupa
brokułowa
Hortex

Coca-Cola

Sok Kubuś

500 g
Agros Nova

450 g
Hortex

1l
Coca-Cola

900 ml Pet
Maspex

2

1 szt.

Warszawa – Stara Miłosna
ul. Jeździecka 21F/17, II p.
tel. 22 40 30 765, 530 51 22 45
Godz. otwarcia: pon.–pt. 9–20, sob. 9–14
●

MEDYCYNA ESTETYCZNA: mezoterapia igłowa, redukcja zmarszczek
kwasem hialuronowym, botox, mezoterapia skóry głowy, redukcja cellulitu,
laser frakcyjny Emerge

●

LASEROWE ZAMYKANIE NACZYŃ

●

DEPILACJA LASEROWA LIGHTSHEER – złoty standard depilacji

●

KOSMETOLOGIA – szeroki wybór pilingów, fale radiowe, mezoterapia
mikroigłowa, zabiegi pielęgnacyjne, Cryolifting /ﬁrmy Filorga, Sesderma,
Elizabeth Arden, Clarena, Jean d’Arcell

NOWOŚCI:
NIEOPERACYJNA BLEPHAROPLASTYKA POWIEK – w lutym i marcu rabaty 30–50%
PLEXR – plazma medyczna – nowoczesne urządzenie do redukcji zmarszczek,
rozstępów, blizn, usuwania włókniaków i brodawek także w okolicy powiek

CGF MEDIF – mezoterapia i terapia tkankowa komórkami macierzystymi i czynnikami
wzrostu uzyskanymi z krwi pacjenta – najnowsza metoda rewitalizacji skóry

Informacje o nowościach i aktualnych promocjach na naszej
stronie internetowej www.medikocentrum.pl oraz na Facebooku
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starczy z∏o˝yç zapotrzebowanie
na przyjmowany d∏ugotrwale
lek w rejestracji, w ciàgu 2–3 dni
mo˝na odebraç wypisanà recept´. OczywiÊcie dotyczy to leków ju˝ wczeÊniej zapisywanych, no
i mimo wszystko warto co kilka miesi´cy pojawiç
si´ u lekarza na kontrol´. Dzi´ki temu rozwiàzaniu
powinny si´ nieco zmniejszyç kolejki do lekarzy.
Kolejnym punktem by∏a informacja o toczàcych
si´ sprawach sàdowych z udzia∏em dzielnicy. Jest
tych spraw obecnie bardzo du˝o, sporo o zasiedzenie, równie du˝o o windykacj´ nale˝noÊci.
Rada uchwali∏a te˝ plan kontroli dla Komisji
Rewizyjnej. W tym roku ma si´ ona zajàç sprawdzeniem umów zleceƒ i umów o dzie∏o Urz´du
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy za 2017 rok.
Rada przyj´∏a tak˝e sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2017.

Na koniec sesji Rada pozytywnie zaopiniowa∏a projekt nadania nazwy ul. Irgi ma∏emu fragmentowi ulicy w osiedlu Stara Mi∏osna (rejon ul.
Cyklamenowej) oraz projekt przekszta∏cenia
przedszkola przy ul. Wilanowskiej, sprowadzajàcy si´ do jego wygaszenia w obecnej lokalizacji,
co umo˝liwi podj´cie dzia∏aƒ majàcych na celu
zaadaptowanie jego dotychczasowej siedziby na
potrzeby filii Domu Kultury dla osiedla Zielona.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 15 lutego 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.

projektant rozpatrzy minimum trzy warianty planowanego przedsi´wzi´cia:
■ tzw. wariant „nic nie robiç”, zak∏adajàcy zaniechanie planowanej inwestycji,
■ co najmniej dwa warianty inwestycyjne,
w tym jeden bazujàcy na ju˝ uzyskanej decyzji
Êrodowiskowej i drugi zak∏adajàcy koniecznoÊç uzyskania nowej decyzji (gdy zaproponowane rozwiàzania b´dà tego wymaga∏y).

obiektu”. Oznacza to nic wi´cej, jak tylko takie
zaprojektowanie przejÊç, schodów, wind, aby
mo˝liwe by∏o bezproblemowe dojÊcie do peronów, przejÊcie na teren Placu Wojska, dojÊcie do
ulic w okolicy stacji i do przystanku autobusowego. Niestety na tym etapie nie wiadomo jeszcze,
jakie rozwiàzanie dotyczàce trasy i przystanku
koƒcowego autobusu linii 198 zostanie wybrane.

Z prac Rady Dzielnicy
Na pierwszej w tym roku
sesji Rada Dzielnicy spotka∏a si´ 11 stycznia. Sesja rozpocz´∏a si´ od spotkania
z dr. Dariuszem Ma∏eckim,
dyrektorem SZPZLO Weso∏a, i przedstawienia przez
niego informacji o funkcjonowaniu placówek s∏u˝by
zdrowia. Dyskusja toczy∏a si´ wokó∏ dost´pnoÊci
lekarzy, zmian kadrowych i organizacyjnych oraz
perspektyw funkcjonowania. Z ciekawszych informacji warto powiedzieç o wprowadzonej mo˝liwoÊci uzyskania recepty na lekarstwa na choroby
przewlek∏e bez koniecznoÊci wizyty u lekarza. Wy-

Âwiat∏o w tunelu
Nowy rok i nowe wiadomoÊci odnoÊnie do budowy tunelu w ciàgu ulicy
Raczkiewicza. Jak Paƒstwo
zapewne wiedzà, w zesz∏ym roku Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych og∏osi∏ przetarg na
wy∏onienie projektantów
3 bezkolizyjnych przejazdów – w Rembertowie
w ciàgu ulicy Che∏m˝yƒskiej i w ciàgu ulicy ChruÊciela oraz w Weso∏ej w ciàgu ulicy Raczkiewicza.
W przetargu na interesujàcy nas, mieszkaƒców
Weso∏ej, projekt tunelu oferty z∏o˝y∏y trzy firmy.
Najkorzystniejszà ofert´ przedstawi∏a firma TPF
Sp. z o.o. z Warszawy, która z cenà 1 762 583,00
wygra∏a przetarg. W dniu 18 stycznia tego roku
nastàpi∏o podpisanie umowy. Mo˝na wi´c powiedzieç, ˝e widaç nie nik∏e Êwiate∏ko, ale ca∏kiem silny strumieƒ Êwiat∏a w tym tunelu.
A jak tunel b´dzie wyglàda∏? Jak b´dzie przebiega∏? Jakie b´dà rozwiàzania drogowe? Na te
w∏aÊnie pytania odpowiedzieç ma projektant. Na
przygotowanie kompletnego projektu ma
18 miesi´cy od dnia podpisania umowy.
W za∏o˝eniach i wymaganiach Inwestora
w koncepcji programowej znajduje si´ zapis, i˝

Zadaniem projektanta, po zebraniu wszelkich
informacji o istniejàcym stanie zagospodarowania terenu oraz istniejàcych rozwiàzaniach, jest
zaprojektowanie inwestycji i wskazanie, po
przeprowadzeniu wielokryterialnej analizy, najkorzystniejszego wariantu wykonania wraz
z uzasadnieniem dokonanego wyboru. OczywiÊcie projektant musi wziàç pod uwag´ nie tylko
stan istniejàcy, ale równie˝ wymagania Inwestora oraz zainteresowanych instytucji.
Inwestor w swoich wymaganiach zastrzeg∏ koniecznoÊç zachowania rezerwy do budowy
dwóch torów – jeden po pó∏nocnej, drugi po po∏udniowej stronie istniejàcego uk∏adu torowego.
Wymaga równie˝ zaprojektowania rozwiàzaƒ
dostosowujàcych lokalizacj´ peronów do nowego, zmienionego uk∏adu komunikacyjnego w celu, cytuj´: „zoptymalizowania komunikacji podró˝nych mi´dzy peronami oraz infrastrukturà
zlokalizowanà w bezpoÊrednim sàsiedztwie

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Równie˝ w∏adze dzielnicy postawi∏y swoje
wymagania, dotyczàce: utrzymania przejezdnoÊci ulicy G∏owackiego, koniecznoÊci dostosowania komunikacji pieszej w tunelu umo˝liwiajàcej
skomunikowanie z peronami, poprowadzenia
Êcie˝ek rowerowych w projektowanym tunelu.
Podniesiona zosta∏a równie˝ kwestia niewàtpliwej koniecznoÊci budowy parkingu typu P+R
(niestety nie jest to przedmiotem niniejszej inwestycji, a szkoda). Co istotne, na czas realizacji inwestycji wykonawca robót zapewniç ma tymczasowe przejazdy przez uk∏ad torów.
Równie˝ do za∏o˝eƒ projektowanej inwestycji
odnios∏a si´ Agencja Mienia Wojskowego. W piÊmie skierowanym do Inwestora wnosi, aby planowana inwestycja nie ingerowa∏a w dzia∏k´
znajdujàcà si´ tu˝ przy rondzie (pó∏nocno-wschodnia cz´Êç ronda). Dzia∏ka ta zosta∏a sprzedana firmie Rogowski Development Sp. z o.o.
z przeznaczeniem na cele handlowo-us∏ugowe.
Anna Ksi´˝opolska

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
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Proboszcz Parafii pod wezwaniem NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Weso∏ej
– Starej Mi∏oÊnie wraz z Mieszkaƒcami Dzielnicy Weso∏a w Warszawie
oraz Komitet Prawa i SprawiedliwoÊci w Warszawie Weso∏ej, w Roku
Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polsk´ Niepodleg∏oÊci, zapraszajà na

Msz´ Âwi´tà sprawowanà przez
Jego Ekscelencj´ Biskupa Marka Solarczyka
oraz uroczystoÊç ods∏oni´cia tablicy upami´tniajàcej ˚o∏nierzy podziemnego
Paƒstwa Polskiego, walczàcych przeciw niemieckim i sowieckim okupantom.
UroczystoÊç odb´dzie si´ w Parafii NajÊwi´tszego Serca Jezusowego
w Starej Mi∏oÊnie w dniu 5 marca 2018 roku o godz. 18.00.

Klub Honorowych Dawców Krwi „Legion” roÊnie w si∏´
Od 2016 roku na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich” co miesiàc zapraszamy Was do udzia∏u w cyklicznej
wojskowej akcji krwiodawstwa organizowanej na placu apelowym
w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej, gdzie tak dowódca, jak i ˝o∏nierze zawodowi s∏u˝à pi´knej idei
dla spo∏eczeƒstwa. Choç przymiotnik
„wojskowy” pojawia si´ tu cz´sto,
w akcji mo˝e wziàç udzia∏ ka˝dy zainteresowany, równie˝ jeÊli nie ma
z wojskiem nic wspólnego. Jedynà
przeszkodà mogà byç godziny odbywania si´ tej akcji: 9.00–13.00
w dni powszednie. Zdajemy sobie
spraw´ z tego, ˝e du˝a cz´Êç mieszkaƒców Weso∏ej jest wtedy w pracy.
Niemniej jednak zawsze goràco zapraszamy do oddawania krwi tych, którzy mogà sobie
pozwoliç na przyjÊcie na plac apelowy o tej porze, wierzymy tak˝e, ˝e ta regularna publikacja
zach´ci choçby jednà czy dwie osoby do oddania
krwi w innym, dogodnym dla siebie terminie
w punkcie sta∏ego przyjmowania krwi, np. w bliskim ich dzia∏alnoÊci Woskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Szaserów 128 lub
najbardziej znanej stacji krwiodawstwa w naszym mieÊcie – Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Saskiej 63/75.
Wspó∏praca z organizatorem tej jedynej cyklicznej akcji krwiodawstwa w Weso∏ej, Klubem Ho-

norowych Dawców Krwi Legion, zawsze by∏a dla nas satysfakcjonujàca
i z mi∏à ch´cià kontynuujemy jà
w 2018 roku. A jest to rok dla Klubu szczególny. W ciàgu czterech lat
dzia∏alnoÊci (2014–2017) Klub, posiadajàcy wówczas 12 oddzia∏ów
terenowych i 1 internetowy, zorganizowa∏ 201 akcji krwiodawstwa, zbierajàc w nich niesamowità iloÊç 3586,7 litrów krwi. W samym 2017 roku akcje
przynios∏y ponad 1500 litrów tego
unikalnego leku. Ubieg∏y rok to
tak˝e nowa kampania spo∏eczna
Klubu – „Dzieƒ Weterana” oraz nawiàzanie wspó∏pracy z Polonià
w Wielkiej Brytanii, a tym samym powstanie pierwszego zagranicznego oddzia∏u Klubu HDK Legion. Wszystkie te wydarzenia by∏y wst´pem i niejako inicjujàcà iskrà
do tego, co nast´puje wraz z rokiem 2018. Klub
zmienia przynale˝noÊç i twórcy idà krok dalej, zak∏adajàc Fundacj´ Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa, w której strukturach klub b´dzie dalej
funkcjonowa∏. Wraz ze zmianà formy organizacyjnej nadchodzi szereg zmian, które rozszerzajà
skal´ dzia∏aƒ i si∏´ oddzia∏ywania Klubu:
1 – Powstaje innowacyjny na skal´ Êwiatowà portal honorowych dawców krwi (pod starym adresem: www.legionhdk.pl), na którym krwiodawcy b´dà mogli zak∏adaç profile, a tam b´dà
kompletowaç swoje donacje, opisywaç osià-

gni´cia i zdobyte odznaczenia – wyglàda to naprawd´ fajnie, mo˝ecie podejrzeç próbk´ takiego profilu pod podanym adresem. Klub zapowiada, ˝e nowy portal ruszy ju˝ w lutym.
2 – Teraz tak˝e b´dà mog∏y powstawaç kolejne
oddzia∏y ju˝ spoza województwa mazowieckiego, dotàd nie by∏o takiej mo˝liwoÊci.
3 – Zwi´ksza si´ liczba oddzia∏ów Klubu HDK Legion – od 1 stycznia Klub liczy 19 oddzia∏ów,
w tym jeden internetowy i jeden zagraniczny
„Polish Blood” w Wielkiej Brytanii.
Powy˝sze trzy punkty to dopiero poczàtek. Prezes Klubu HDK PCK Legion pan Robert Kowalewski zapowiada, ˝e Legion b´dzie jeszcze bardziej
ni˝ dotychczas propagowa∏ ide´ krwiodawstwa
i ∏àczy∏ krwiodawców w jednà wielkà spo∏ecznoÊç ludzi o dobrych sercach. Niech podsumowaniem b´dà tu s∏owa Pana Roberta: Kochani, mamy nadziej´, ˝e nasze dotychczasowe, jak i zaplanowane dzia∏ania pozwolà w sposób pi´kny
i przede wszystkim profesjonalny pokazaç, i˝ nasze spo∏eczeƒstwo jest unikalne, a nasza umiej´tnoÊç ∏àczenia si´ w sytuacjach wyjàtkowych nie
jest przypadkowa. Wspominajàc s∏owa Âw. Ojca
Pio, które towarzyszà naszej dzia∏alnoÊci od poczàtku „Spotkaç si´ z ludêmi, którzy czynili wi´kszy post´p na drogach doskona∏oÊci!” g∏´boko
wierzymy, ˝e Polacy – krwiodawcy na ca∏ym Êwiecie nale˝à w∏aÊnie do grona takich osób.
Hanna Kowalska

REKL AMA

Profesjonalna kosmetyka
i nowoczesna kosmetologia estetyczna.
Wysoki standard w przystępnej cenie.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Bud˝et partycypacyjny 2019

Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP
O pó∏nocy 22 stycznia
zakoƒczy∏ si´ etap sk∏adania projektów do
warszawskiego bud˝etu
partycypacyjnego na
2019 rok. W Warszawie
z∏o˝ono 2430 projektów.
Ze wszystkimi mo˝na si´
zapoznaç na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Strona ta
równie˝ daje mo˝liwoÊç przekazania bezpoÊrednio swoich uwag poszczególnym autorom
projektów. W samej Weso∏ej zosta∏y zg∏oszone
33 projekty. Dotyczà one g∏ównie przestrzeni
publicznej (14 projektów), zdrowia (14), edukacji (12). OczywiÊcie wiele z nich porusza kilka
zagadnieƒ jednoczeÊnie. Stàd przyk∏adowo jeden projekt mo˝e byç wpisany zarówno do kategorii sportu, jak i zdrowia. Oto niektóre ze
zg∏oszonych projektów:

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

■

■

■

12 lutego, godz. 16.00–18.00
– dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy Weso∏a (Urzàd Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy,
ul. W. Raczkiewicza 33, pok. –111)
14 lutego, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. W. Raczkiewicza
róg al. Armii Krajowej).
21 lutego, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)
28 lutego, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona
(spotkanie na ul. Wspólnej róg
ul. Brata Alberta – parking przy
sklepie K&M)

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.
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1. „Skatepark Weso∏a” – koszt 140 000,00 z∏
2. „Street Workut Weso∏a” – koszt 60 000,00 z∏
3. „Lato nad wodà w Weso∏ej, czyli publiczne
kàpielisko w Starej Mi∏oÊnie” – koszt
213 500,00 z∏
4. „Gdy z∏ota ràczka potrzebna” – koszt
18 000,00 z∏.
W dniach od 26 lutego do 21 marca 2018
roku autorowi przys∏uguje prawo do zmiany
projektu za poÊrednictwem urz´du. Jednak˝e
zmiana nie mo˝e prowadziç do istotnego odst´pstwa od pierwotnego projektu. Do 25 marca 2018 roku ka˝dy projektodawca mo˝e wycofaç swój projekt.
Kolejny etap to weryfikacja projektów
i dyskusje mieszkaƒców. Rozpoczà∏ si´ on
23 stycznia i b´dzie trwa∏ do 8 maja br. Weryfikacja projektów w ca∏oÊci odbywa si´ wewnàtrz urz´du i sk∏ada si´ z weryfikacji ogólnej,
weryfikacji szczegó∏owej oraz ponownej weryfikacji projektu. Weryfikacja ogólna polega na
sprawdzeniu, czy formularz zosta∏ prawid∏owo
wype∏niony, z∏o˝ony w terminie, czy zawiera
wszystkie za∏àczniki i zosta∏ prawid∏owo przyporzàdkowany do obszaru.
Po przejÊciu weryfikacji ogólnej projekt b´dzie
poddany nast´pnie weryfikacji szczegó∏owej,
która obejmie:
1. ocen´ projektu pod wzgl´dem spe∏niania wymogów (np. ogólnodost´pnoÊci),
2. ocen´ projektu pod wzgl´dem zgodnoÊci
z obowiàzujàcymi przepisami prawa,
3. analiz´ mo˝liwoÊci realizacji projektu wraz
z urealnieniem kosztorysu,
4. sprawdzenie, czy urealniony kosztorys nie przekracza wyznaczonych kwot na dany obszar,

5. analiz´ poniesienia kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu,
6. analiz´, czy nazwa projektu oraz skrócony
opis projektu oddajà jego istot´,
7. sprawdzenie, czy opis projektu nie wskazuje
potencjalnego wykonawcy oraz trybu jego
wy∏onienia.
Po dokonaniu ocen i analiz, wst´pny wynik
weryfikacji szczegó∏owej b´dzie prezentowany
przez przedstawiciela urz´du na spotkaniach
dyskusyjnych, które b´dà organizowane
w ka˝dej dzielnicy w dniach od 26 lutego do
18 marca 2017 roku. Spotkania b´dà okazjà
do prezentacji projektów, a tak˝e do dyskusji
pomi´dzy autorami projektów, mieszkaƒcami,
cz∏onkami Zespo∏u ds. bp, jak równie˝ przedstawicielami urz´du danej dzielnicy, które
w konsekwencji mogà prowadziç do modyfikacji projektów.
Do wszystkich projektodawców!!!
ObecnoÊç wasza lub waszego przedstawiciela na spotkaniu dyskusyjnym jest obowiàzkowa. NieobecnoÊç projektodawcy lub
jego przedstawiciela jest jednoznaczna z wycofaniem projektu!
Informacji o terminach spotkaƒ dyskusyjnych
prosz´ szukaç na stronie Urz´du Dzielnicy
Weso∏a www.wesola.waw.pl lub na stronie
www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Wszystkich zainteresowanych bud˝etem partycypacyjnym zapraszam równie˝ na naszà stron´:
facebook.pl/BPWesola.
Wi´cej informacji o etapie weryfikacji, jak
i o kolejnych etapach bud˝etu partycypacyjnego
b´dziecie Paƒstwo mogli przeczytaç w nast´pnych numerach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Katarzyna Zakrzewska
Radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

„Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie
bo mimo wszystko – pozostaje się w czyjejś pamięci...”

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś p. B a r b a r y B u c z e k - P ł a c h t o w e j
archeolog, pisarki, popularyzatorki historii Starej Miłosny.
Hołd Jej pamięci oddaje droga sercu autorki dzielnica Wesoła.
Rodzinie składamy wyrazy serdecznego współczucia.
W imieniu Rady i Zarządu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Marcin Jędrzejewski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Edward Kłos
Burmistrz Dzielnicy
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Gwarancje ubezpieczeniowe
sposobem na bezpieczny rozwój biznesu
Przedsi´biorcy prowadzàcy w∏asnà dzia∏alnoÊç us∏ugowà, produkcyjnà, budowlanà, wykonawczà
zastanawiajà si´ cz´sto nad êród∏em pozyskiwania nowych zleceniodawców. Wielu z nich polega
na systemie poleceƒ. Co jednak zrobiç, gdy nie ma jeszcze zbyt wielu klientów w pierwszych latach
dzia∏alnoÊci? Gdzie znajdà potencja∏ obarczony niskim ryzykiem i na czyje wsparcie mogà liczyç?
˚yjemy w bardzo dynamicznych czasach – mówi Aneta Sienkiewicz, agentka Warty i HDI
w Warszawie. – Co rusz nasi klienci komentujà
niepokojàce sygna∏y na temat tempa polskiej gospodarki, problemów z pracownikami, upad∏oÊci
firm, zatorów p∏atniczych czy odwróconego
VAT-u, skutkujàcego cz´sto spadkiem bie˝àcej
p∏ynnoÊci finansowej podwykonawców. Dlatego
te˝ tak wa˝na jest dzisiaj wiarygodnoÊç firmy
w oczach jej kontrahentów i stabilnoÊç posiadanych Êrodków pieni´˝nych. Sposobem na jej
zwi´kszenie mo˝e byç skorzystanie z gwarancji
ubezpieczeniowej, którà ka˝dy przedsi´biorca
mo˝e od r´ki wykupiç w naszej agencji.

Potwierdê wiarygodnoÊç swojej dzia∏alnoÊci i zbuduj przewag´ konkurencyjnà
Dzi´ki gwarancji ubezpieczeniowej oferowanej
przez Wart´ firma ma mo˝liwoÊç potwierdzenia
swojej wiarygodnoÊci wobec potencjalnych partnerów biznesowych, gdy˝ jej udzielenie zazwyczaj poprzedzone jest analizà sytuacji finansowej
przedsi´biorstwa. Jednak nie zawsze musi si´ to

∏àczyç z koniecznoÊcià przedstawiania ubezpieczycielowi pe∏nej dokumentacji ksi´gowej. Takim
przyk∏adem jest gwarancja wadium potrzebna do
startu w przetargu publicznym lub konkursie
ofert. Aby jà uzyskaç, nie trzeba przedstawiaç ˝adnych zaÊwiadczeƒ, podpisywaç weksli czy przedk∏adaç stosu dokumentów. Po z∏o˝eniu jednostronicowego oÊwiadczenia przedsi´biorca prowadzàcy swojà dzia∏alnoÊç przez minimum dwa
lata mo˝e wyjÊç z agencji z dokumentem, w którym Warta zagwarantuje jego wiarygodnoÊç i zabezpieczy wadium a˝ do 50 000 z∏. Dzi´ki temu
mo˝na zatrzymaç Êrodki pieni´˝ne przeznaczone
na wadium w gotówce na rachunku firmy lub
zakupiç np. niezb´dne materia∏y czy us∏ugi. Taka
gwarancja umo˝liwia równie˝ przedsi´biorcy start
w wi´kszej liczbie przetargów i zwi´ksza jego
szanse na zdobycie kolejnych zleceƒ.

Obni˝ koszty i zwi´ksz p∏ynnoÊç
swojego przedsi´biorstwa

czaj taƒsze od gwarancji bankowych oraz nie wymagajà op∏at za „gotowoÊç” do ich udzielenia. Korzystajàc z gwarancji ubezpieczeniowych zamiast
bankowych, zwi´kszamy równie˝ zdolnoÊç kredytowà firmy. Banki bowiem traktujà lini´ gwarancyjnà (nawet niewykorzystywanà) jak zobowiàzanie kredytowe. Jest to równie˝ instrument poprawiajàcy p∏ynnoÊç finansowà przedsi´biorstwa,
poniewa˝ gwarancjà mo˝na zastàpiç „zamro˝enie” Êrodków finansowych na rachunku zamawiajàcego. Natomiast w przypadku gdy przetarg zostanie ju˝ pozytywnie rozstrzygni´ty, przedsi´biorca mo˝e – jako zabezpieczenie – z∏o˝yç gwarancj´
nale˝ytego wykonania kontraktu, w∏aÊciwego
usuni´cia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki. Dzi´ki takiej formie zabezpieczenia przedsi´biorca nie
tylko nie musi anga˝owaç w∏asnego kapita∏u, ale
równie˝ zwi´ksza bezpieczeƒstwo finansowe
zwiàzane z wykonywanym kontraktem. Dzi´ki
gwarancji bowiem zamawiajàcy nie zatrzyma
˝adnych Êrodków finansowych przedsi´biorcy.

Chcesz dowiedzieç si´ wi´cej?
Zadzwoƒ: 22 760 33 55, 508 699 033
lub napisz: biuro@ctu.waw.pl

Zalet korzystania z gwarancji ubezpieczeniowych jest wiele. Przede wszystkim sà one zazwyREKL AMA

DOMY W KLASIE PREMIUM
– DO KOŃCA MARCA KOSZTY NOTARIALNE

GRATIS!!!

DUCHNÓW,

UL. LAWENDOWA
• NAJWYŻSZEJ KLASY MATERIAŁY
• NAJNOWSZA TECHNOLOGIA
• Domy o powierzchni 188 m2, działki 1203 m2
• Cena 680 000 zł bruo

www.przylawendowej.pl

TT DEVELOPMENT
tel. 507 85 99 77

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Barbara Buczek-P∏achtowa 1933–2018
W poniedzia∏ek 29 stycznia br. odesz∏a od
nas Pani Barbara Buczek-P∏achtowa. Z zawodu by∏a archeologiem o znacznym dorobku naukowym, z pasji zajmowa∏a si´
równie˝ historià lokalnà, czego owocem
sta∏o si´ wiele artyku∏ów prasowych oraz
dwie zupe∏nie pionierskie ksià˝ki poÊwi´cone dziejom Starej Mi∏osny.
Pani Basia, jak zwykliÊmy si´ do niej zwracaç,
lata szkolne sp´dzi∏a w okupowanym Bi∏goraju,
gdzie jej ojciec, Edward Buczek, cz∏onek AK-owskiej komórki wywiadu, prowadzi∏ zak∏ad
fotograficzny. O nim i o wydarzeniach, których
by∏a wtedy Êwiadkiem, opowiedzia∏a póêniej
w zrealizowanym dla TVP filmie „Fotograf partyzantów” (re˝. Wies∏aw Paluch, 2010). Swoje
doros∏e ˝ycie zwiàza∏a z Warszawà, a w 1981
roku zamieszka∏a w Starej Mi∏oÊnie przy ulicy
Cieplarnianej, w miejscu które by∏o niegdyÊ ser-

Adam Cieçwierz
Barbara Buczek-P∏achtowa (kadr z filmu Fotograf
partyzantów, 2010, re˝. Wies∏aw Paluch)

cem folwarku i rozleg∏ych dóbr ziemskich. Im
w∏aÊnie poÊwi´ci∏a lata swojej emerytury. Wykonujàc niezwykle ˝mudnà i drobiazgowà prac´, napisa∏a najpierw „Dzieje dóbr Mi∏osna”
(2010), a nast´pnie „Mi∏osna – Stara Mi∏osna
1887–2012” (2017). Obydwie ksià˝ki, b´dàce
kamieniem milowym w historiografii zarówno
samego osiedla, jak i ca∏ej dzielnicy Weso∏a, sà

Korzystaj z ˝ycia z nami!
Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej oddzia∏ w Weso∏ej pragnie przedstawiç swoje propozycje na
2018 rok i zaprosiç wszystkich ch´tnych do uczestnictwa w zaplanowanych przez nas dzia∏aniach:
1. Wycieczka do Muzeum Niepodleg∏oÊci, Muzeum Walki i M´czeƒstwa, X Pawilon Cytadeli
– paêdziernik.
2. Wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego, wystawa „Józef Pi∏sudski. 150. rocznica urodzin”
– marzec.
3. Wycieczka do Muzeum Narodowego – grudzieƒ.
4. Wycieczka do Belwederu – kwiecieƒ.

dziÊ niezwyk∏ymi dokumentami to˝samoÊci kulturowej tego obszaru.
Pani Barbara Buczek-P∏achtowa w swojej dzia∏alnoÊci spo∏ecznej zajmowa∏a si´ zarówno sprawami wielkimi – ratowaniem i ochronà zabytków kultury narodowej, jak i sprawami ma∏ymi,
zwiàzanymi z ˝yciem lokalnym, w czasach rodzàcej si´ samorzàdnoÊci. Prywatnie natomiast by∏a
niezwykle sympatycznà i ciep∏à osobà. I taki obraz zachowamy w naszej pami´ci.

5. Wycieczka: Niepokalanów, Palmiry, Sochaczew – Muzeum
Bitwy nad Bzurà, ˚elazowa
Wola, Brochów – kwiecieƒ.
6. Wycieczka: Ossów, Liw, Miƒsk
Mazowiecki, Sulejówek – paêdziernik.
7. Dwudniowa wycieczka: Âwi´ta Lipka, Reszel,
K´trzyn, Gier∏o˝.
8. Wycieczka: Mszczonów termy – lipiec.
9. Centrum Nauki Kopernik – maj.
10. Wczasy Krynica Morska w terminie od
19 sierpnia do 2 wrzeÊnia.

Rodzinie i Przyjacio∏om wyrazy
wspó∏czucia oraz s∏owa otuchy
z powodu Êmierci

Pani Barbary Buczek-P∏achtowej
sk∏ada Redakcja
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

W tym roku zorganizujemy tak˝e
wiele ciekawych spotkaƒ, zapiszcie
te terminy i do∏àczcie do nas:
1. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
w 100-lecie uzyskania praw
wyborczych – marzec.
W tym dniu b´dziemy równie˝
Êwi´towaç 15-lecie powstania Klubu Seniora „Radosna Jesieƒ ˚ycia”
przy PKPS Weso∏a.
2. Spotkanie z okazji Dnia Matki i Dziecka – maj.
Wszystkie matki zapraszamy 27 maja o godz.
12 na msz´ Êwi´tà do Parafii Êw. Brata Alberta w Weso∏ej-Zielonej przy ul. Szerokiej 2.
3. Spotkanie z okazji Dnia Seniora po∏àczone
z 70-leciem powstania Polskiego Komitetu Pomocy Spo∏ecznej – paêdziernik.
4. Spotkanie z okazji odchodów Dnia Niepodleg∏oÊci – 10 listopada. Ju˝ po raz 6 organizujemy Msz´ Polowà i biesiad´ przy ognisku na
terenie Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej.
5. Spotkania Êwiàteczne – wielkanocne – kameralnie – kwiecieƒ.
6. Czar Bo˝ego Narodzenia i Nowego Roku – Wigilia Pokoleƒ – 15 grudnia. Jak co roku dzielenie
si´ op∏atkiem, wieczerza wigilijna, koncert kol´d.
Ponadto zapraszamy raz w miesiàcu na spektakle teatralne, a w okresie od lutego do grudnia
2018 na zaj´cia klubowe, wieczory muzyczne
i spotkania kameralne. Wszelkich informacji
udziela Pani Prezes PKPS oddzia∏ Weso∏a Helena
Kaêmierczak pod numerem
telefonu 22 773-54-44.
Projekt wspiera Urzàd
Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy, a medialnie
„WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
PKPS
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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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Nauczyciel na Medal z Weso∏ej!
Pod koniec 2017 roku telefony komórkowe
uczniów i ich rodziców rozgrzewa∏y si´ do czerwonoÊci od s∏ania g∏osów w plebiscycie „Nauczyciel na Medal” zorganizowanym pod patronatem honorowym Marsza∏ka Województwa
Mazowieckiego przez portal www.naszemiasto.pl. DziÊ znamy ju˝ jego wyniki i dzielimy si´
z Wami tà dobrà wiadomoÊcià :-).
W kategorii „Klasy I–III” 894 g∏osy uzyska∏
Pan ¸ukasz Trawczyƒski ze Szko∏y Podstawowej
nr 353, plasujàc si´ tym samym w pierwszej piàtce w skali ca∏ej Warszawy i zdobywajàc statuetk´
Nauczyciela na Medal. W plebiscycie z weso∏owskich szkó∏ startowa∏o ∏àcznie: 6 nauczycielek
w tej samej co Pan ¸ukasz kategorii oraz 2 nauczycielki w kategorii „Klasy IV–VII i gimnazjum”,
jednak zebrana przez nie liczba g∏osów nie pozwoli∏a na zaj´cie miejsc w czo∏ówce.

Ale za co to konkretnie nagroda? Celem akcji
by∏o nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli. Takich, którzy
doskonale przekazujà wiedz´, cieszà si´ autorytetem i szacunkiem. Organizatorzy podkreÊlali, ˝e szukajà nauczycieli z pasjà, którzy swojà
pracà wychodzà poza ustalone w etacie ramy,
cz´sto poÊwi´cajàc swój wolny czas. Kandydatury zg∏aszali sami uczniowie lub ich rodzice,
wi´c plebiscyt ten od poczàtku sprzyja∏ temu,
co powinno dziaç si´ jak najcz´Êciej: docenieniu pasji i zaanga˝owania nauczycieli przez
osoby, które t´ prac´ widzà i jej doÊwiadczajà,
mówieniu o tym g∏oÊno i pokazywaniu, ˝e to
zaanga˝owanie ma sens.
Serdecznie gratulujemy Panu ¸ukaszowi
oraz pozosta∏ym uczestnikom plebiscytu, bo
ju˝ samo zg∏oszenie Waszych kandydatur mó-

Program Rodzina 500 Plus
– podsumowanie roku 2017
Od dnia 1 kwietnia 2016 roku Dzielnica Weso∏a realizuje program wsparcia dla rodziców
w postaci Êwiadczeƒ wychowawczych Rodzina
500 Plus. Rok 2017 by∏ pierwszym pe∏nym rokiem kalendarzowym realizacji tego programu.
W okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2017 roku
do Urz´du Dzielnicy Weso∏a wp∏yn´∏o 2318
wniosków o wyp∏at´ Êwiadczenia wychowawczego. Wydano 2251 decyzji przyznajàcych
Êwiadczenie wychowawcze i wyp∏acono ∏àcznie
30 834 Êwiadczenia na kwot´ 15 374 681,50 z∏.
Obecnie w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy mieszkaƒcy mogà sk∏adaç wnioski

o Êwiadczenie wychowawcze (500+) na okres
zasi∏kowy 2017/2018.
Pami´tajmy, ˝e Êwiadczenie wychowawcze
w wysokoÊci 500 z∏ otrzymajà rodzice na drugie
i kolejne dziecko do chwili ukoƒczenia przez nie
18 roku ˝ycia. Na pierwsze zaÊ w sytuacji, gdy

wi, jak wa˝na i potrzebna jest Wasza praca.
Tak trzymaç! :-)
Migawki z gali wr´czenia nagród i wypowiedê
Pana ¸ukasza obejrzycie tutaj: www.youtube.
com/watch?v=uGylaiN-20U. A gdy ju˝ b´dziecie
na YouTubie, poszukajcie profilu „Nasza Klasa
Pana ¸ukasza” (dla cierpliwych w przepisywaniu
znaczków podajemy bezpoÊredni link:
www.youtube.com/channel/UC0iwcrrxXP8iQvh
K2aiQgaQ). Ostatnio zamieszczone filmy to wywiad z Panem ¸ukaszem i jego przemówienie na
tej gali, ale znajdziecie tam te˝ mnóstwo innych
nagraƒ, które przybli˝à Wam codziennà prac´
naszego Nauczyciela na Medal. A wkrótce b´dzie tego znacznie wi´cej i b´dzie bardziej ró˝norodnie, Pan ¸ukasz zapowiada wyjÊcie poza
dzia∏ania wy∏àcznie klasowe i poszerzenie zakresu swojego profilu na YT o tematyk´ ogólnoszkolnà i dzielnicowà.
Hanna Kowalska

dochód rodziny w przeliczeniu na osob´ nie przekroczy kwoty 800 z∏ netto. W przypadku dziecka,
które legitymuje si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci, kryterium wynosi 1200 z∏. Zaznaczyç
nale˝y, i˝ Êwiadczenie wychowawcze otrzymujà
równie˝ dzieci, które znajdujà si´ w pieczy zast´pczej. Dzi´ki wyt´˝onej pracy urz´dników Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych realizacja
programu w dzielnicy przebiega niezwykle
sprawnie i nie odnotowujemy wi´kszych kontrowersji czy zastrze˝eƒ co do zasadnoÊci i prawid∏owoÊci wydawanych decyzji. W kwestiach
spornych wnioskodawcy zawsze przys∏uguje prawo do odwo∏ania si´ od decyzji do SKO.
Piotr Zieliƒski
Urzàd Dzielnicy Weso∏a
Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych
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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

WYPRZEDA˚
„MYD¸O i POWID¸O”
RZECZY NOWE I U˚YWANE
naczynia, bibeloty, akwaria, szk∏o kuchenne
i dekoracyjne, maskotki, ubrania i ró˝ne inne

Trakt Brzeski 29
Ka˝da ostatnia sobota miesiàca 10:00–14:00
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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

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 22 773 29 67•22 760 86 74•605 40 38 42
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CK Mediator wspiera m∏odych sportowców
– ruszy∏ w∏aÊnie program stypendialny dla najzdolniejszych
Dystrybutor sprz´tu komputerowego i smartfonów CK Mediator wspólnie ze sklepem internetowym Funtech.pl na czele z Prezesem Dariuszem
Grabowskim w∏aÊnie wystartowali ze wspania∏ym projektem wsparcia
m∏odych, ale ju˝ bardzo utalentowanych sportowców. Dzi´ki tej inicjatywie wielu m∏odych, uzdolnionych ludzi b´dzie mia∏o szanse na realizacj´
swoich sportowych pasji, bo jak wszyscy wiemy, sà to olbrzymie koszty.
Program przewiduje finansowanie sprz´tu sportowego, pokrycie kosztów udzia∏u w zawodach, turniejach, szkoleniach itp.

Kacper Gadomski (15 lat) – m∏ody, ale
ju˝ bardzo utytu∏owany zawodnik kickboxingu i taekwondo (czarny pas). Sporty walki trenuje od 6 roku ˝ycia. Aktualnie reprezentuje klub Centrum Sztuk
Walk Weso∏a z Warszawy. Na swoim koncie ma ju˝ mnóstwo tytu∏ów: mistrza
Êwiata w kickboxingu i taekwondo, wie-

miejsca dru˝ynowo i trzeciego indywidualnie w Pucharach Polski w kickboxingu
oraz medalistkà wielu innych presti˝owych turniejów.
Natalia Czarnak (11 lat) – trenuje i reprezentuje barwy dwóch klubów jeêdzieclokrotnego 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, tak˝e w konkurencjach dru˝ynowych, wielokrotny reprezentant kadry Polski. Jako najm∏odszy z uczestników
wystàpi∏ w zawodowej gali MMA Grappler Night 5, gdzie w pi´knym stylu pokona∏ swojego przeciwnika ze Stanis∏awowa.
(http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/
news/129/n/11589).
Zuzanna Tomczyk (14 lat) – tak˝e reprezentantka klubu Centrum Sztuk Walk
Weso∏a z Warszawy. Trenuje taekwondo
i kickboxing od dwóch lat, a na swoim
koncie ma ju˝ pokaêne sukcesy. Jest
mistrzynià Mazowsza i mistrzynià Polski
w taekwondo, zdobywczynià drugiego
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Do koƒca lutego br. b´dà przyjmowane zg∏oszenia do 2 tury stypendialnej dla
kolejnych 3 m∏odych sportowców.
Warunki, jakie musi spe∏niaç kandydat,
aby móc uczestniczyç w programie, to:
byç w wieku od 10 do 16 roku ˝ycia,
uprawiaç dowolnà dyscyplin´ sportowà
indywidualnà, mieç udokumentowane
sukcesy sportowe, przynale˝eç do klubu
sportowego, zwiàzku, stowarzyszenia
itp., posiadaç zgod´ rodziców lub opiekunów na uczestnictwo.
Organizator zastrzega, ˝e odpowie tylko na wybrane zg∏oszenia. Oferty w postaci CV sportowego wraz ze zdj´ciem
przyjmowane sà pod adresem mailowym:
marketing@ckmediator.com.pl
z dopiskiem w tytule „Projekt
CK Mediator Team”. Zg∏oszeƒ
w imieniu dzieci mogà dokonywaç tylko osoby doros∏e z klauzulà: „Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich i mojego
dziecka danych osobowych
przez CK Mediator sp. z o.o.,
sp. k. w celu realizacji dzia∏aƒ
rekrutacyjnych i marketingowych w projekcie stypendialnym CK Mediator Team.”.
CK Mediator

kich: Humorek z Wo∏omina i Dworek
z Sulejówka. Ju˝ w wieku 10 lat zdoby∏a
srebrnà odznak´ jeêdzieckà oraz III klas´
sportowà, zdajàc egzamin licencyjny. Medalistka i mistrzyni Warszawy i Mazowsza. Zdobywczyni 15 miejsca z 77 w ogól-

CK Mediator Polska
ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa
www.ckmediator.pl
e-mail: marketing@ckmediator.pl
tel. 22 123 43 38
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Tekst sponsorowany

nopolskim rankingu z punktacjà 193 pkt
na jednym koniu. Reprezentantka kadry
m∏odzików Warszawsko-Mazowieckiego
Zwiàzku Jeêdzieckiego. Zakwalifikowana
jako jedna z 8 dzieci w Polsce do turnieju
Cavaliada Future Midi. Cavaliada to jedno
z wa˝niejszych wydarzeƒ jeêdzieckich
w tej cz´Êci Europy i sam udzia∏ w nim to
wielkie wyró˝nienie i sukces.

Do pierwszej tury programu zakwalifikowali si´:

WESO¸A

Nowa runda, nowa energia
Zespó∏ pi∏karek r´cznych WKPR Weso∏a rozpoczà∏ 21.01.2018 drugà rund´
rozgrywek I ligi od zwyci´stwa na wyjeêdzie z Varsovià (22:20). Dru˝yna
WKPR Weso∏a jest beniaminkiem rozgrywek i w pierwszej rundzie I ligi nie odnios∏a spektakularnych sukcesów (jedno
zwyci´stwo i 9 miejsce), ale zaznaczy∏a
swojà obecnoÊç w rywalizacji walecznoÊcià, ambicjà i umiej´tnoÊciami, które
pozwoli∏y na wyrównanà walk´ z najlepszymi zespo∏ami I ligi. Konsekwentna
praca na treningach i nabywanie doÊwiadczeƒ pozwoli∏y zawodniczkom nabraç pewnoÊci i wiary w siebie.

W rozgrywki drugiej rundy WKPR Weso∏a wchodzi z nowà energià i optymizmem. Dobry poczàtek
pozwala liczyç na lepszà gr´. Zawodniczki potrzebujà wsparcia kibiców i sponsorów. Dotychczas skutecznie wspierajà
klub partnerzy: Ed Invest, Wisene, Daas
Polska, Robatherm, Putka, Apart Sport,
a tak˝e samorzàd miejski i lokalny.
Klub z sukcesem rozwija swój projekt, udziela si´ w akcjach spo∏ecznych
i charytatywnych, aktywnoÊç klubu
mo˝na Êledziç na nowej atrakcyjnej
stronie www.wkpr.pl.
WKPR Weso∏a zaprasza wszystkich na
mecze dru˝yny, zapewniajàc pozytywne
emocje i widowiskowà ambitnà gr´.
IL

Wystartowa∏ zimowy cykl imprez na orientacj´
Ju˝ sta∏o si´ tradycjà, ˝e rozgrywaniu pierwszej rundy cyklu imprez na orientacj´ pod nazwà
„FalInO” towarzyszy zimowa aura. W tym roku
by∏o dok∏adnie tak samo i mimo doÊç póênego
terminu przeprowadzenia
zawodów (20.01.2018) dooko∏a by∏o bia∏o – dok∏adnie tak, jakby zima czeka∏a
na nas. Wyglàda na to, ˝e
mo˝na b´dzie przepowiadaç nadejÊcie pierwszych
opadów Êniegu w przysz∏ych latach, korzystajàc
z kalendarza falenickich zawodów na orientacj´.
Niestety urok przepi´knego bia∏ego puchu
nas otaczajàcego nie trwa∏ zbyt d∏ugo i powróci∏a ponownie wiosenna aura tej zimy. Nie uda∏o si´ rozegraç jeszcze zawodów na nartach
biegowych, ale jeÊli wierzyç prognozom pogo-

dy, to jest taka szansa w drugiej
po∏owie lutego. Ma byç mroêno,
ale jak b´dzie z pokrywà Ênie˝nà,
nie wiadomo. Dlatego na razie
pozostaje
nam
udzia∏ w niezagro˝onym warunkami
atmosferycznymi cyklu imprez na orientacj´ FalInO 2018.
Do rozegrania pozosta∏y jeszcze cztery rundy, z czego
a˝ trzy odb´dà si´ w lutym. 3, 17
i 24.02.2018 to terminy najbli˝szych imprez, na które serdecznie
zapraszamy. Mamy jak zawsze do
zaoferowania fajne trasy wokó∏
falenickiej wydmy, a dla najm∏od-

REKL AMA

szych super zabaw´
z odnajdywaniem lampioników i ich potwierdzaniem perforatorem
na terenie Szko∏y Podstawowej numer 124
przy ul. Bartoszyckiej
45/47 w warszawskiej
Falenicy, gdzie tak˝e
znajduje si´ centrum
zawodów. Dla dzieciaków jest to naprawd´
niesamowite prze˝ycie
i radoÊç z odnalezienia
i potwierdzenia punktów kontrolnych na
Tu˝ przed wyruszeniem na tras´,
karcie startowej – bez
radoÊç z otrzymania mapy
wzgl´du na panujàce
i mo˝liwoÊci wyruszenia w teren
warunki atmosferyczne
na zewnàtrz. Starsi natomiast majà kilka tras do
wyboru, gdzie punkty stojà ju˝ w wi´kszoÊci
w lesie otaczajàcym szko∏´, ale te˝ zaglàdamy
cz´sto na teren Parafii, gdzie zazwyczaj znajduje si´ jeden punkt kontrolny. OczywiÊcie podczas ka˝dej rundy lokalizacja punktów w terenie jest inna i nigdy si´ nie powtarza, dzi´ki
czemu mo˝emy naprawd´ bardzo dok∏adnie
poznaç te przepi´kne okolice.
Podczas I rundy frekwencja, pomimo trwajàcych ferii zimowych, by∏a doÊç wysoka. Niewàtpliwà atrakcjà dla pokonujàcych trasy by∏o stado
dzików chodzàce pomi´dzy punktami. Dziki nie
wyglàda∏y na bardzo przestraszone, w odró˝nieniu od niektórych uczestników imprezy, którzy je
spotykali. Po zakoƒczeniu zmagaƒ na wszystkich
czeka ciep∏y napój, dodatkowo mo˝na by∏o skorzystaç z bufetu w Êwietlicy szkolnej i skosztowaç miejscowych smako∏yków. Informacje o kolejnych rundach i zg∏oszenia na nie (tu nale˝y pami´taç o tym obowiàzku, aby organizator móg∏
przygotowaç odpowiednià liczb´ map) znajdujà
si´ na stronie www.orienteering.waw.pl.
Jan Cegie∏ka
Fot. Tomasz Nitsch
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Ferie na sportowo
Styczeƒ to g∏ównie czas ferii zimowych. Od
pierwszych dni aktywnie sp´dzaliÊmy czas wolny.
W pierwszy weekend ferii wystartowa∏y nasze
sportowiska w Bia∏ce Tatrzaƒskiej oraz Szczyrku.
Na Sportowiskach i Familiadach dzia∏aliÊmy
na najwy˝szych obrotach, by wype∏niç za∏o˝enia
programowe, spe∏niç oczekiwania M∏odych i ca-

∏ych rodzin. Wierzymy, ˝e nasze atrakcje
pozostanà na d∏ugo w pami´ci, a fantastyczne wspomnienia nie raz, nie dwa
przypomnà o tegorocznych bia∏ych szaleƒstwach. By∏o du˝o ruchu, Êwietna zabawa
i klubowa atmosfera. Brawa, uÊciski i podzi´kowania dla wszystkich.
Dla osób, które wolà sp´dzaç ferie w mieÊcie, przygotowaliÊmy stacjonarne sportowisko Zima w MieÊcie 2018. Codziennie od
rana do póênego popo∏udnia prowadziliÊmy zaj´cia z tenisa, p∏ywania,
gier dru˝ynowych: baseballu, lacrosse, pi∏ki no˝nej, hokeja. Uczestnicy mogli
sprawdziç swoje umiej´tnoÊci w warsztatach plastycznych, szkoleniu z pierwszej pomocy, grze terenowej „Epoka lodowcowa”,
kultowych animacjach: „Milion w minut´”,
„MasterChef Junior”. Tradycyjnie na podsumowanie sportowego tygodnia odby∏ si´
WINTER CUP 2018 z nagrodami i medala-

mi dla wszystkich naszych sportowców! Podsumowujàc... mega ekipa, program na bombie, miliony szaleƒstw, tryliony energii, jedyne, co mo˝emy powiedzieç, to DZI¢-KU-JEMY!!! :)
JesteÊcie niesamowici <3
Piona :)
Zespó∏ Sportteam Zdrowy Styl

Kàcik bibliofila
Jak zawsze
Zygmunt
Mi∏oszewski
Kolejna ksià˝ka
autora m.in. „Uwik∏ania” i „Gniewu”,
która ucieszy mi∏oÊników Mi∏oszewskiego, ale polecam
jà równie˝ Czytelnikom, którzy nie
poznali jeszcze tego pisarza. Pozycja
nietypowa dla jego twórczoÊci, jak
zwykle Êwietnie napisana, opowiada
o parze starszych ludzi, którzy majà
szans´ prze˝yç ˝ycie po raz drugi...
Polecam!

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

Mi∏oszewski Z. – Jak zawsze
Ferrante E. – Córka
Nesser H. – Komisarz i cisza
Welsh I. – Martwa natura z brzytwà
Glukhovsky D. – Tekst

Literatura pi´kna dla dzieci
i m∏odzie˝y:
1. Casalis A. – Tupcio Chrupcio.
Wizyta u dziadków
2. Nela Ma∏a Reporterka – Nela
i polarne zwierz´ta
3. Kasdepke G. – Wielki powrót
detektywa Pozytywki
4. Radzimierski Sz. – Dziennik ∏owcy
przygód: Extremalne Borneo

Literatura popularnonaukowa:
1. Dickinson B. – Autobiografia
2. Pilipiuk A. – Raport z Pó∏nocy
Iza Zych

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WA RT O Z O B A C Z Y å :
Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie,
ul. Paƒska 3 (na ty∏ach
dawnego pawilonu Emilia)
G∏ówna siedziba Muzeum
mieÊci si´ na parterze
i pierwszym pi´trze bloku
przy ulicy Paƒskiej 3, obok hotelu Intercontinental. Oprócz biur instytucji znajduje si´ tu
sala wielofunkcyjna, wykorzystywana zale˝nie od potrzeb jako przestrzeƒ wystawowa,
audytorium, kino itp. Wraz z uruchomieniem
pawilonu Muzeum nad Wis∏à stara siedziba

przyj´∏a nazw´ „Muzeum na Paƒskiej” i tà
nazwà oznaczane sà wszelkie wydarzenia organizowane przez Muzeum w tym miejscu.
Na Paƒskiej dzia∏a ksi´garnia artystyczna
Bookoff i popularna kawiarnia Emesen.

Muzeum nad Wis∏à,
Wybrze˝e KoÊciuszkowskie 22 (Skwer kpt.
Stanis∏awa Skibniewskiego „Cubryny”)
Wiosnà 2017 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej zainaugurowa∏o dzia∏alnoÊç swojej nowej
przestrzeni wystawienniczej, nazwanej „Muzeum nad Wis∏à”, po∏o˝onej na PowiÊlu, przy
Wybrze˝u KoÊciuszkowskim 22, w sàsiedztwie
Centrum Nauki Kopernik i Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW). Muzeum nad Wis∏à

Moje wojenne wspomnienia, cz. 3
KZ Sachsenhausen. Tu pozostawione na placu
apelowym kobiety z dzieçmi, w tym ja z Matkà,
zostajemy zmuszeni przez niemieckich stra˝ników do rozebrania si´ i zap´dzeni do du˝ej hali
z natryskami w suficie. Mama mówi∏a, ˝e ja
i reszta dzieci wyglàdaliÊmy przezabawnie, biegajàc i nie zdajàc sobie sprawy z groêby sytuacji,
wÊród nagich st∏oczonych tam kobiet.
Póêniej dowiedzieliÊmy si´, ˝e t´ cz´Êç naszego transportu Niemcy przeznaczyli do zagazowania po tej natryskowej kàpieli. W tym okresie
upadajàce Powstanie Warszawskie dostarcza∏o
cz´ste transporty wi´êniów do obozu w Sachsenhausen. Obozowe komanda przy piecach krematoryjnych nie nadà˝a∏y z ich czyszczeniem. Po

Wspólniczka
Czekam, wyglàdam – kiedy przyb´dzie?
Dr˝´ z niepewnoÊci, ˝e kluczy drog´.
Poty wst´pujà, bladoÊç przybiega,
doskwiera troska o mà niebog´.
Bywa kaprysem – maestrà myÊli
– jej twórczy zapa∏ – na koniu pstrym.
Nagle przybywa, by... zjawà odejÊç,
choç w jej ramiona id´, jak... w dym.
Spoglàda hardo nieokie∏znana,
zna wartoÊç swojà – jak herbu sznyt.
Pró˝no zaczerpnàç jej obecnoÊci,
choç w desperacji zastawiam wnyk.
Cokó∏ na t´czy tkany westchnieniem,
wygórowana przez gwiazdy cena.
Jam gotów p∏aciç – dam z siebie wiele,
przypinam skrzyd∏a – to moja... wena.
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
www.tomaszwitkowskipoezja.pl
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kàpieli wygoniono nas na plac apelowy, czarny
w´glowy ˝u˝el, w kilka minut wszyscy byliÊmy
bardziej brudni ni˝ przedtem.
Mama trzyma∏a si´ razem z grupà pi´ciu kobiet
z dzieçmi, wszyscy z Powstania z Warszawy. W grupie tej by∏y moja Matka – Helena Kukliƒska i ja, Miros∏aw Kukliƒski, by∏y te˝ Pani Stefania Indulska
z córkà Kunegundà zwanà przez nas Emilkà albo
„Mundà”, Pani Janina Nowak z córkà Janeczkà, adoptowanà po drodze sierotà, Pani Melania Poêniak
z synem Leszkiem i Pani Irena Raczyƒska z synem
J´drkiem. OdnoÊne dane, mi´dzy innymi dotyczàce
tej piàtki kobiet i mnie, sà zawarte w Stadtarchiv
Duderstadt: Dud. 2, Nr. 12559, Anforderung von
Lohnsteuerkarten 18.01.1945 r.
Pop´dzono nas na dworzec kolejowy na za∏adunek do transportu kolejowego w g∏àb Niemiec. Ojciec pozosta∏ w KZ Sachsenhausen zatrzymany po wczeÊniej opisanej selekcji na placu
apelowym.
Podró˝ kobiet z dzieçmi trwa∏a ju˝ w lepszych
wagonach kolejowych, bo w osobowych. Niektóre sà sukcesywnie odczepiane. Nieliczne docierajà do KZ Buchenwald ko∏o Weimaru. Wy∏adunek, krzyki, p∏acz dzieci, bicie i kopanie.
Wreszcie siedzimy na trawie wÊród smrodu ka∏u
i moczu. Pe∏no tu wszy i pche∏ ∏a˝àcych po trawniku. Tak sp´dzamy noc pod go∏ym niebem.
Nast´pnego dnia p´dzenie, za∏adunek i transport do obozu pracy przymusowej w Northeim,
w Dolnej Saksonii – gdzie odbywa∏ si´ targ niewolników i preselekcja w obecnoÊci niemieckich
przemys∏owców i bauerów wybierajàcych niewolników do pracy przymusowej. Mama nadal stara∏a si´ trzymaç razem z ww. czterema kobietami
z dzieçmi z Warszawy. Naszà grup´ zabrali do
obozu Gemeinschaftslager 1 na terenie cegielni
Ziegelei Jacobi w Bilshausen, Kreis Duderstadt.
Dzisiaj to zak∏ad produkcji dachówek firma Jacobi
Tonwerke GmbH, Osteroder Strasse 2, Bilshausen.
MieliÊmy tu typowe obozowe skoszarowanie, stare, drewniane baraki, rozpadajàce si´, z wodà
deszczowà lejàcà si´ z dachów i po Êcianach.
Tu nabawi∏em si´ reumatyzmu, z którym walcz´ do dziÊ. Warunki by∏y trudne do wyobra˝enia
i opisania. W∏aÊciciel tej cegielni nie by∏ przygo-

mieÊci si´ w pawilonie projektu austriackiego architekta, s∏u˝àcym w latach 2008–2010
jako tymczasowa siedziba Kunsthalle w Berlinie. Pawilon zosta∏ u˝yczony Muzeum bezp∏atnie przez wiedeƒskà fundacj´ zajmujàcà
si´ upowszechnianiem eksperymentalnej
sztuki i architektury. Fasada Muzeum nad
Wis∏à, zgodnie z wolà architekta, pokryta zosta∏a w ca∏oÊci kompozycjà malarskà. Oprócz
sali wystawowej na terenie muzeum znajduje
si´ kawiarnia, ksi´garnia oraz niewielkie
centrum edukacyjne. Budynek otoczony jest
tarasami przeznaczonymi na dzia∏ania plenerowe. Bilety wst´pu na wystawy: 1 z∏.
Maria Surawska

towany na przyj´cie du˝ej liczby wi´êniów/
robotników przymusowych. Zapada decyzja
o przekazaniu cz´Êci robotników do innego zak∏adu – gr´plarni waty w pobliskim miasteczku
Duderstadt. Piàtka naszych kobiet z dzieçmi trafi∏a do obozu pracy przymusowej Wohnlager 1
Reisswollfabrik Franz Hollenbach, Duderstadt,
Vorbeckstrasse 1.
Wsz´dzie tam, gdzie nas zap´dzali, trafialiÊmy
do obozów strze˝onych przez uzbrojonych ˝o∏nierzy regularnej armii i Volkssturmu. Nie mieliÊmy
mo˝liwoÊci kontaktu za Êwiatem zewn´trznym.
Kobiety z obowiàzkowymi naszywkami – trójkàtnymi choràgiewkami bia∏o-czerwonymi oznaczajàcymi obozowà przynale˝noÊç narodowà wyp´dzane sà do pracy ju˝ o 5 rano, wracajà oko∏o 23
wieczorem. Dzieci pozostawa∏y zostawione samym sobie w okreÊlonym rewirze do poruszania
si´. Zmuszano nas do prac porzàdkowych, sprzàtania, utrzymywania porzàdku w obejÊciu.
Nadzorowali nas ˝o∏nierze Volkssturmu i nadzorczyni obozowa, naszà Aufseherin by∏a córka
w∏aÊciciela fabryki Giesela Artmann. Za przygotowywanie „posi∏ków” odpowiada∏a nasza Aufseherin. Matki musia∏y sobie radziç tak, aby
w jakiÊ sposób chroniç dzieci w tych okropnych
i nieludzkich warunkach. Nasze menu to by∏
zwykle twardy chleb razowy i okropna czarna
kawa, a jak si´ uda∏o, to zupy z brukwi, pokrzyw
albo z komosy. Mamy ∏apa∏y krety i to by∏o nasze
mi´sne danie. Jedna g∏ówka cebuli, zdobyta
szcz´Êliwie, s∏u˝y∏a wszystkim naszym Mamom
do pocierania dzieci´cych dziàse∏ jako zabezpieczenie przed szkorbutem. MieszkaliÊmy st∏oczeni
wszyscy razem, na pi´trowych ∏ó˝kach w jednej
izbie starego budynku, który by∏ kiedyÊ pomieszczeniem kuchennym (kuchnià). Sanitariatem by∏y
zwyk∏e kub∏y, zimna woda, ubrania to tylko to,
co uda∏o si´ zabraç ze sobà z Warszawy i nie
straciç po drodze w ró˝nych obozach.
Koniec odcinka trzeciego, cdn.
Ca∏oÊç wspomnieƒ dost´pna pod adresem:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/111/n/11706
Miros∏aw Kukliƒski
Cz∏onek Stowarzyszenia Dzieci Wojny
i Stowarzyszenia Dzieci Powstania 1944
Warszawa-Weso∏a, 07.07.2016 rok
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Witajcie
wÊród
nas

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

K àcik seniora
JeÊli nie wiecie,
to si´ dowiecie
Od wielu lat w budynku
OSP Weso∏a znajduje si´
niezwyk∏e miejsce. Z inicjatywy Leonardy Bogdan – kierowniczki dzia∏u programowego Zarzàdu G∏ównego ZOSPRP
powsta∏a Izba Tradycji
Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych RPPL. Organizacjà tego miejsca
zaj´∏a si´ nasza sàsiadka Jadwiga Marcinkiewicz – wieloletnia instruktorka biegów na
orientacj´. Od niej dowiedzia∏am si´, ˝e co
roku stra˝acy biorà udzia∏ w takich zawodach,
które odbywajà si´ na terenie ca∏ego kraju.

Pani Jadwiga przez wiele lat zbiera∏a najró˝niejsze przedmioty zwiàzane ze stra˝à
po˝arnà. W Izbie Tradycji znalaz∏y si´ proporczyki, medale, statuetki, gad˝ety, ma-

skotki, a nawet dawny strój galowy stra˝aka.
Obszerne archiwum zawiera specjalistycznà
pras´, albumy, dokumenty. W zbiorach
znajdujà si´ roczniki pism mówiàcych o pol-

skiej stra˝y od 1949 roku. Sà one Êwiadectwem ró˝norodnych dzia∏aƒ poza gaszeniem po˝arów – ratownictwa medycznego,
pomocy powodzianom, usuwania insektów
oraz wielu innych szlachetnych akcji. Stra˝acy biorà udzia∏ w takich
oryginalnych przedsi´wzi´ciach jak
festiwale orkiestr, zawody sikawek
konnych czy konkursy plastyczne.
Z bogatego archiwum w Weso∏ej
korzystajà studenci, którzy potem
przekazujà placówce swoje prace
licencjackie, magisterskie, a jest
i doktorska.
Wszystko to mo˝na zobaczyç
w Izbie Tradycji w centrum Weso∏ej. Pani Jadzia serdecznie zaprasza
szko∏y, przedszkola i wszystkich
ch´tnych, którzy chcà poznaç histori´ Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Polsce. Polecam.
Kontakt: izbatradycji.ospwesola@op.pl.
Gra˝yna Weber

REKL AMA

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

Galeria Sosnowa
ul. Jeździecka 21f, lok. 5, Warszawa-Wesoła
tel. (22) 773 21 12; 518 662 799
Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:
w

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Luty w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a
W tym miesiàcu zapraszamy dzieci do obejrzenia
i wys∏uchania koncertu Filharmonii Narodowej pt.
„To by∏ bal”. Podczas lutowego koncertu mali s∏uchacze przeniosà si´ myÊlami do przedwojennej
Warszawy. Wspólnie z parà tancerzy i muzykami
b´dà spacerowaç ulicami stolicy, odwiedzaç
dzia∏ajàce ówczeÊnie teatry i kawiarnie. B´dzie
im w tym towarzyszyç wspania∏a, radosna muzyka na saksofon i fortepian, piosenki przedwojennego kina oraz... skromna dziewczyna, która
marzy o wielkiej s∏awie. Dokàd zmierza? Kogo
spotka na swojej drodze? Jak bawiono si´
w Warszawie przed stu laty? Przy okazji s∏uchacze dowiedzà si´ te˝, jak ubierali si´ ich pradziadkowie. Grupy zorganizowane obowiàzujà
zapisy, ale goràco zapraszamy te˝ mamy z dzieçmi 16 lutego o godz. 10.50 do Filii „Pogodna”
przy ul. Jana Paw∏a II 25, a o godz. 11.50 do
OÊrodka Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21.
18 lutego o godz. 17.00 zapraszamy na koncert zespo∏u Jakub Paulski Quartet. W Êwiat
muzyki jazzowej wprowadzi nas czwórka muzyków – Jakub Paulski (gitara), Maciej Kàdziela
(saksofon), Franciszek Pospieszalski (kontrabas),
Peter Somos (perkusja). Jakub Paulski Quartet to
solowy projekt warszawskiego gitarzysty wykonujàcy autorski materia∏. Zespó∏ dà˝y do wypracowania indywidualnego brzmienia, ∏àczàc
w swoich kompozycjach elementy wspó∏czesnego jazzu, muzyki klasycznej oraz swobodnej improwizacji. Muzycy poprzez swojà wra˝liwoÊç,
muzyczny zmys∏, ale tak˝e dzi´ki wspólnemu
zrozumieniu i graniu przekazujà publicznoÊci
swoje muzyczne historie, inspiracje i emocje.
Kompozycje odnoszà si´ bezpoÊrednio do dane-

go stanu emocjonalnego, jak i stanowià punkt
wyjÊcia do swobodnej improwizacji.
Mi∏oÊników podró˝y chcemy zaprosiç na wypraw´ do Chorwacji. 25 lutego o godz. 17.00
w OÊrodku Kultury odb´dzie si´ spotkanie z Markiem WiÊniewskim, który opowie o swoich wyprawach i rejsach do Chorwacji z lat 1999–2016. Podró˝nik poka˝e, jak na przestrzeni lat zmienia∏a si´

Chorwacja, czym zachwyca, gdzie warto si´ udaç,
˝eby prze˝yç niezapomniane chwile i obejrzeç zapierajàce dech w piersiach widoki. Poznamy tak˝e
tradycje i zwyczaje tam panujàce. Zabierze nas
m.in. na wyspy Hvar, Brač, Kornati, Korčula oraz
do takich miejsc jak Dubrovnik czy Split.
Serdecznie zapraszamy równie˝ do udzia∏u
w III edycji Przeglàdu M∏odych Talentów „Artystyczna Weso∏a”. G∏ównymi celami Przeglàdu sà
m. in.: konfrontacja i ocena dorobku artystycznego
dzieci i m∏odzie˝y z terenu dzielnicy, podnoszenie
poziomu i rangi amatorskich dokonaƒ artystycznych, inicjowanie twórczych poszukiwaƒ i wypowiedzi artystycznych oraz promocja najlepszych
m∏odych artystów. Przeglàd dotyczy wszelkich prezentacji artystycznych, scenicznych i estradowych,
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takich jak: teatr, kabaret, piosenka, taniec. Do
udzia∏u zapraszamy dzieci i m∏odzie˝ reprezentujàcych placówki kultury, przedszkola, szko∏y oraz instytucje i organizacje prowadzàce dzia∏alnoÊç kulturalnà na terenie dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Przeglàd odb´dzie si´ 12 i 13 kwietnia 2018 r.,
ale w przypadku zbyt ma∏ej liczby zg∏oszeƒ uczestnicy zaprezentujà si´ jednego dnia. Uczestnicy b´dà oceniani w nast´pujàcych kategoriach: przedszkola i oddzia∏y przedszkolne w szko∏ach podstawowych, klasy I–III, klasy IV–VI, gimnazja – klasy
II i III. Regulamin wraz z kartà zg∏oszenia dost´pne sà na stronie internetowej OÊrodka Kultury
(www.domkulturywesola.net) w zak∏adce Konkursy. Kart´ zg∏oszenia nale˝y przes∏aç na adres promocja@domkulturywesola.net w terminie do
4 kwietnia 2018 r. Organizatorzy: OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Dzielnica Weso∏a m.st. Warszawy oraz 1 Warszawska Brygada
Pancerna im. Tadeusza KoÊciuszki. Patronat medialny: WiadomoÊci Sàsiedzkie, portal staramilosna.pl, portal miastodzieci.pl. Sponsor: Putka.
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy zaprasza do korzystania z oferty zaj´ç
sekcyjnych w sezonie 2017/2018! Mamy wolne miejsca na zaj´cia dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Z nami mo˝na postawiç swoje pierwsze
kroki w dziedzinie nauki baletu, taƒca nowoczesnego – jazz, zumby, videoclip dance, rysunku,
malarstwa, ceramiki bàdê doszlifowaç posiadane ju˝ umiej´tnoÊci j´zyka angielskiego lub nauczyç si´ go od podstaw. Zapraszamy doros∏ych
dbajàcych o swojà kondycj´ i dobre samopoczucie na jog´ oraz gimnastyk´ dla kr´gos∏upa.
Zapisy i szczegó∏owe informacje:
ul. Starzyƒskiego 21, Warszawa 05-075
telefon ogólny – 22 773 61 88
telefon program, promocja, sekcje 22 773 55 99
nr kom. sekcje 517 217 680
www.domkulturywesola.net

W lutym na „Pogodnej”
Dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat i ich opiekunów przygotowaliÊmy cykl spotkaƒ i warsztatów
plastycznych pt. „BaÊniowa Sobota”. Us∏yszymy
baÊƒ o tym, jak wa˝na jest
goÊcinnoÊç i dobroç. Stary
Filemon i jego ˝ona Baucis
poka˝à, ˝e warto otworzyç
podwoje domu dla strudzonych, poniewa˝ nigdy nie
wiadomo, kim mo˝e okazaç
si´ nieznajomy podró˝ny
i jak wynagrodzi za okazanà mu dobroç. Na spotkanie zapraszamy 17 lutego
o godz. 16.00. Poprowadzi je Alicja Kubas. Liczba miejsc ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki do
odbioru od 12 lutego od godz. 16.00.
To samo spotkanie BaÊniowej Soboty zostanie
przeprowadzone 24 lutego o godz. 16.00 w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy przy
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ul. Starzyƒskiego 21. Tam wejÊciówki b´dzie
mo˝na odbieraç od 19 lutego od godz. 16.00.

Zach´camy wszystkie mamy oraz kobiety w cià˝y do wzi´cia udzia∏u w spotkaniu pt. „Przeszkody w karmieniu naturalnym”, które poprowadzà
dwie promotorki karmienia piersià Centrum Nauki
o Laktacji – Marlena Âwirk i Justyna Makowska.
Porozmawiamy o tym, czy majàc wiedz´, a nawet
doÊwiadczenie w karmieniu piersià, mo˝emy mieç
pewnoÊç, ˝e za ka˝dym razem nasza droga laktacyjna b´dzie wyglàda∏a tak samo. Czy coÊ nam
mo˝e przeszkodziç albo nas ograniczaç? Wspólnie
poszukamy mo˝liwych przeciwnoÊci losu i postaramy si´ znaleêç na nie rozwiàzania. Spotkanie
odb´dzie si´ 23 lutego w godz. 11.00–13.00.
Proponujemy równie˝ wzi´cie udzia∏u w wernisa˝u wystawy ukazujàcej pó∏roczny dorobek
uczestników trzech pracowni OÊrodka Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz filii ODT
„Pogodna” pt. „Od kredki do gliny”. Zaprezentowana twórczoÊç ilustruje efekt pó∏rocznej aktywnoÊci uczestników zaj´ç. Pracownia ceramiki pod
kierunkiem Doroty ¸asisz wystawi ró˝norodne
i niezwykle oryginalne prace dzieci poczàtkujàcych
i zaawansowanych, a tak˝e m∏odzie˝y i doros∏ych.
Pracownia rysunku i malarstwa dla dzieci pod kie-

runkiem El˝biety Lipiec uka˝e bogatà wyobraêni´
najm∏odszych twórców zainspirowanych tekstem
ksià˝ki lub twórczoÊcià wielkiego malarza. Pracownia rysunku i malarstwa dla m∏odzie˝y pod
kierunkiem Bo˝eny Klasy zaprezentuje bogactwo
technik plastycznych, tj. pastele, tusz kreÊlarski czy
akwarele oraz tematów malarskich, jak choçby
pejza˝, martwa natura czy portret. Wachlarz technik artystycznego wyrazu w po∏àczeniu z talentem
i nabytymi umiej´tnoÊciami maluje ten ró˝norodny
i barwny obraz naszej artystycznej Weso∏ej. Wernisa˝ wystawy odb´dzie si´ 24 lutego o godz.
18.00. Wystawa potrwa do 4.03.2018 r.
Dla najm∏odszych przygotowaliÊmy 25 lutego
o godz. 16.00 spektakl teatralny pt. „Ucieczka
z piórnika” w wykonaniu Teatrzyku Czekoladowy
S∏oƒ. B´dzie to historia przyborów szkolnych, które... uciekajà z piórnika. Kredka i O∏ówek bojà si´
temperowania. Pióro – wymiany stalówki, Mazak
– Êlinienia... Bajka jest napisana wierszem i zawiera wiele pi´knych piosenek. Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru od 19 lutego od godz. 16.00.
Pogodna Grupa Teatralna dzia∏ajàca w filii ODT
Pogodna pod kierunkiem Olgi Mi∏aszewskiej z poczàtkiem jesieni 2016 roku rozpocz´∏a prac´ nad
jednà z najtrudniejszych form sztuki teatralnej –
improwizacjà teatralnà. G∏ównym podmiotem tej
formy jest Widz, bo to za jego sugestià i na jego
oczach powstajà sceny teatralne. Dla adeptów tej
sztuki jest to nie lada wyzwanie, poniewa˝ muszà
zmierzyç si´ z w∏asnà tremà, wy∏àczyç planowa-

nie i myÊlenie, a zaufaç w∏asnej wyobraêni i kreatywnoÊci. A wszystko po to, by Widz po spektaklu wyszed∏ zrelaksowany i uÊmiechni´ty. Zapraszamy na Otwarte Próby Pogodnej Grupy Teatralnej w ka˝dà ostatnià Êrod´ miesiàca o godz.
19.00. Pierwsza próba ju˝ 28 lutego.
W styczniu rozpoczynamy II semestr dzia∏ania
sekcji w ODT „Pogodna”. Prowadzimy nabór do
grup: „Rysunek i malarstwo” dzieci (poniedzia∏ek
w godz. 16.00–18.00), „Rysunek i malarstwo”
m∏odzie˝ (Êroda w godz. 18.00–20.00), Joga (piàtek w godz. 19.00–20.00 – grupa poczàtkujàca,
w godz. 20.00–21.00 – grupa zawansowana). Zapraszamy! Zapisy przez strefazajec.pl lub bezpoÊrednio pod nr. tel. 22 427 37 74. Oferta zaj´ç na
stronie internetowej www.domkulturywesola.net.
Szczegó∏ów oraz plakatów informujàcych
o wydarzeniach organizowanych przez
OÊrodek szukajcie na stronie internetowej
oraz na fanpage’u w portalu Facebook:

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

Centrum ogrodnicze
ul. Trakt Brzeski 71
Warszawa-Wesoła
Godziny otwarcia:
pon.–pt. 9:00–18:00,
sob. 9:00–16:00

tel. 22 760 29 32
501 108 466
508 151 039

www.erwas-ogrody.pl

Zajrzyj do Centrum Ogrodniczego Erwas!
Znajdziesz tu szeroki wybór towarów, które upi´kszà Twój ogród.
U nas kupisz m.in.: roÊliny rabatowe i doniczkowe, nasiona,
ziemi´ i nawozy, Êrodki biobójcze, narz´dzia ogrodowe.

Centrum Ogrodnicze Erwas to nie wszystko!
Zapraszamy par´ kroków dalej do naszego drugiego sklepu,
w budynku „Biedronki” na pi´trze,
tu znajdziecie wszystko do Waszego domu.
Bibeloty, poÊciele, koce, r´czniki, dekoracje do wn´trz,
ozdoby Êwiàteczne, Êwiece, Êwieczniki oraz
milion pomysłów na prezenty dla najbli˝szych.

A to wszystko najwy˝sze
j jakoÊci i dodatkowo ter
az w wyjàtkowych cenach
,
gdy˝ zacz´liÊmy ju˝

PRZEDÂWIÑTECZNÑ PR
OMOCJ¢!

Erwas
Centrum dekoracji
ul. Trakt Brzeski 71
(budynek „Biedronki”, I pi´tro)

DEKORACJE
DLA TWOJEGO WN¢TRZA

Godziny otwarcia:
pon.–pt. 11:00–18:00,
sob. 10:00–16:00
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Twój Vincent
– polska szansa na Oscara
Na poczàtku marca czeka nas jubileuszowa ceremonia. Oscary zostanà
wr´czone po raz dziewi´çdziesiàty. W blokach startowych wyÊcigu po tytu∏ Najlepszego pe∏nometra˝owego filmu animowanego
znalaz∏a si´ polsko-brytyjska koprodukcja, wyre˝yserowana wspólnie przez
Dorot´ Kobiel´ i jej m´˝a Hugh Welchmana.
Twój Vincent to film pionierski, jeÊli chodzi
o sposób realizacji. Najpierw grupa specjalistów
sp´dzi∏a rok, by urzeczywistniç obrazy Vincenta
van Gogha w warunkach studyjnych. Póêniej nagrano zdj´cia z aktorami. Z surowego materia∏u
zmontowano ponad pó∏torej godziny filmu. Elementy takie jak zwierz´ta, zjawiska atmosferyczne czy niesione wiatrem liÊcie do∏o˝ono za sprawà animacji komputerowej. Do projektu zaanga˝owano stu dwudziestu pi´ciu malarzy, których
zadaniem by∏o odwzorowanie utworu klatka po
klatce. Przy podziale ka˝dej sekundy na dwanaÊcie klatek, wymaga∏o to stworzenia szeÊçdziesi´ciu pi´ciu tysi´cy pojedynczych obrazów. By
usprawniç prac´ artystów, zastosowano specjalnà technik´ PAWS (Painting Animation Work Sta-

tions). Pozwoli∏o to na zmniejszenie Êredniego
czasu potrzebnego do namalowania jednej klatki do czterdziestu minut. Nale˝y te˝ wspomnieç,
˝e ka˝dy z malarzy przeszed∏ wczeÊniej szeÊciotygodniowy trening. Nigdy wczeÊniej nikt nie
oÊmieli∏ si´ na takie przedsi´wzi´cie.
Wizualnie film jest ekstatycznym doÊwiadczeniem. Najbardziej cieszà oczy nie wiernie oddane
kadry znane z dorobku van Gogha, a subtelne detale. Na przyk∏ad wpadajàcy do rzeki sp∏awik, migotanie Êwiat∏a we wzburzonej w naczyniu wodzie, koci spacer lub trunek sp∏ywajàcy z butelki
do kieliszka. Jedynie deszcz mnie nie zachwyci∏
i wola∏em widzieç go za szybà ni˝ moknàcych
w nim bohaterów. Animacja nie jest p∏ynna, brakuje do tego co najmniej czterech klatek wi´cej
na sekund´. Wbrew zapowiedziom niektórych
znajomych, którzy polecali mi Twojego Vincenta,
nie odczu∏em z tego powodu zm´czenia.
Aktorów dobrano do ról w du˝ej mierze na zasadzie fizycznego podobieƒstwa do pierwowzorów z obrazów holenderskiego malarza. Pierwszoplanowego Armanda Roulin zagra∏ nieznany
mi wczeÊniej Douglas Booth. Kreacja bez zarzutów, ale i bez fajerwerków. W filmie pojawi∏y si´
te˝ twarze z popularnych seriali – Jerome Flynn
(Gra o Tron) i Helen McCrory (Peaky Blinders).
W tytu∏owego Vincenta wcieli∏ si´ natomiast Polak, Robert Gulaczyk. Ta rola mo˝e byç impulsem
do rozwoju kariery aktora, do tej pory wyst´pujàcego g∏ównie w teatrze. Do wersji z polskim
dubbingiem g∏osów u˝yczyli mi´dzy innymi Jerzy
Stuhr, Maciej Stuhr, Józef Paw∏owski, Danuta
Stenka, Olga Frycz oraz Jerzy Boƒczak.

Spo∏eczeƒstwo obywatelskie

Polak – W´gier dwa bratanki?
PiS podkreÊla rol´ dwóch partnerów Polski
w UE. Pierwszym, i to ponoç strategicznym, jest
Wielka Brytania, która w∏aÊnie opuszcza Uni´.
Drugim partnerem sà W´gry. Kraj Europy Ârodkowo-Wschodniej, który lawiruje pomi´dzy autorytaryzmem a unijnymi wartoÊciami. Budapeszt,
w odró˝nieniu od Warszawy, potrafi jednak rozpoznaç, co mu si´ jeszcze op∏aca, a co ju˝ nie.
Finezyjna polityka wewn´trzna PiS prowadzi
do coraz powa˝niejszego konfliktu z Unià i jej instytucjami. Po raz pierwszy w historii organizacji
zosta∏ przywo∏any Art. 7 Traktatu o UE. Polska,
do niedawna lider Europy Ârodkowo-Wschodniej
i przyk∏ad udanej demokratycznej transformacji
oraz poparcia dla integrujàcej si´ Europy, spada
do ligi okr´gowej. Jest w niej ponownie liderem,
gdy˝ konkurencja w owej lidze jest ˝adna.
To niewàtpliwie ciekawe zjawisko polityczne,
spo∏eczne i socjologiczne. W roku 1990 Czechy,
Polska i W´gry sta∏y si´ inicjatorami likwidacji
sztandarowych organizacji Bloku Wschodniego.
Militarnej, którà by∏ Uk∏ad Warszawski, oraz gospodarczej – Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. W kilka miesi´cy po ich rozwiàzaniu nastàpi∏ rozpad Zwiàzku Sowieckiego. To owe trzy
paƒstwa jako pierwsze wesz∏y do NATO i UE.
Dzisiaj wszystkie stanowià mniejszy lub wi´kszy
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

problem dla Unii Europejskiej. Polska i W´gry sà
najbardziej sceptyczne wobec wejÊcia do strefy
euro, z tym ˝e W´gry rozwa˝ajà takà mo˝liwoÊç,
a Polska nadal powo∏uje si´ na mity.
Czy PiS mo˝e liczyç na Orbana? W pewnych granicach na pewno. Jednak z uwagi na nasze konflikty z g∏ównymi paƒstwami Unii to nie Warszawa
b´dzie okreÊla∏a owe granice. Je˝eli rzàd nie zmieni swojego nastawienia i nie zacznie stosowaç si´
do wartoÊci wyznawanych w ca∏ej Unii, b´dzie
zak∏adnikiem Budapesztu. Orban, gdy b´dzie mu
to wygodne, b´dzie sk∏ada∏ deklaracje solidarnoÊci, ale ostatecznie zachowa si´ tak, jak w czasie
g∏osowania w sprawie kolejnej kadencji dla Donalda Tuska. Decyzje Budapesztu w sprawie przyj´cia uchodêców to tak˝e dobry przyk∏ad.
Czy takie partnerstwo op∏aca si´ wi´c Polsce?
Powstanie z kolan, które jest has∏em archaicznej
polityki „suwerenizmu”, kierowanej przez PiS do
w∏asnego elektoratu, na d∏u˝szà met´ przyniesie
Polsce same straty. Wewn´trzne i zewn´trzne. Te
drugie b´dzie zniwelowaç znacznie trudniej, bo
nie jest ∏atwo odzyskaç zaufanie mi´dzynarodowe. Czekajà nas tak˝e trudnoÊci gospodarcze
i s∏abnàca pozycja negocjacyjna w kwestiach kolejnego bud˝etu Unii, mniejszego z uwagi na Brexit. Czy partnerstwo z W´grami zrekompensuje

JeÊli chodzi o muzyk´, to ju˝ po czo∏ówce by∏em przekonany, ˝e si´ nie zawiod´. Clint Mansell to po prostu pewniak. Ulubieniec Darrena
Aronofsky’ego, autor jednej z najbardziej charakterystycznych kompozycji filmowych – Lux
Aeterna. Kto lepiej móg∏by zadbaç o dêwi´czne
uzupe∏nienie o˝ywionych obrazów?
Fabu∏a jest romansem dwóch gatunków – biografii i filmu detektywistycznego. Podczas gdy historia ˝ycia Vincenta epatuje melancholià, zagadka jego Êmierci to opowieÊç z pogranicza kina
noir i sennego majaka. Ca∏oÊci nie brakuje jednak
nienachalnego humoru. Najbardziej zapadajàcym
w pami´ç comic reliefem jest postaç doktora Mazery’ego. Bill Thomas popisa∏ si´ fenomenalnà grà
niewerbalnà. Twój Vincent nie dysponuje mo˝e
najbardziej nowatorskim ani zaskakujàcym scenariuszem, nie dostrzeg∏em w nim za to logicznych
b∏´dów lub nienaturalnych zachowaƒ postaci.
Mo˝na by wymagaç wi´cej eksperymentowania,
jednak w przypadku, gdy sam film ju˝ jest eksperymentem, wydaje si´ to zach∏annoÊcià.
Najpowa˝niejszym rywalem polskiego kandydata do Oscara jest wypuszczony ze stajni Pixara
Coco. To pokazujàca obecne mo˝liwoÊci w dziedzinie animacji, wzruszajàca historia o rodzinie,
muzyce i zdradzie. Barwny Êwiat meksykaƒskich
wierzeƒ to doskona∏a sceneria do opowiedzenia
kilku ˝yciowych refleksji, z których nie mniej ni˝
dzieci mogà wyciàgnàç doroÊli. I chocia˝ mog´
Êmia∏o poleciç Coco, to w czasie gali b´d´ trzyma∏ kciuki za Twojego Vincenta.
Marcin Zajàc

nam pogorszenie relacji z g∏ównymi paƒstwami
Unii, w tym Francjà i Niemcami? Dla porównania.
Obroty handlowe Polski z W´grami wynios∏y
w 2016 roku nieco ponad 8 mld €, a z Niemcami 101 mld €. Do Niemiec eksportujemy ponad
9 razy wi´cej ni˝ do W´gier, a importujemy ponad 18 razy wi´cej. Polska jest dopiero 6 partnerem handlowym W´gier, a dodatkowo trzeba
braç pod uwag´ potencja∏ tej wspó∏pracy. Te proporcje nie pozostawiajà z∏udzeƒ.
Rozmowy w sprawie eksportu do W´gier naszego gazu ze ÂwinoujÊcia nie przynios∏y zapowiedzi
wspólnego kierunku w kwestii uniezale˝niania si´
od Rosji. W´gry nadal pozostawiajà sobie drog´
do przed∏u˝ania kontraktów z Gazpromem i nie
traktujà polskiej oferty jako strategicznej. Pomimo
ustnych deklaracji Budapeszt nie wierzy w mo˝liwoÊci odbioru gazu z Polski czy poprzez Chorwacj´. Tak samo traktuje mo˝liwoÊci infrastruktury gazowego Korytarza Po∏udniowego.
Coraz bardziej zasadne staje si´ wi´c pytanie,
o co tak naprawd´ chodzi w∏adzy? Czy jest ona gotowa poÊwi´ciç polskà racj´ stanu i przysz∏oÊç nast´pnych pokoleƒ? Co dobrego niosà jej „reformy”?
Co si´ zmieni∏o na lepsze dla przeci´tnego obywatela w ciàgu ostatnich dwóch lat? Ciàg∏e powo∏ywanie si´ na program 500+, przy stale rosnàcych
kosztach utrzymania, to ju˝ dzisiaj za ma∏o.
Piszcie do nas na adres stowarzyszenie.sedno
@gmail.com i odwiedzajcie naszà stron´
www.sedno.org.
Zarzàd Stowarzyszenia SEDNO
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
ZESZYTY WSPOMNIE¡
DZIADKA I BABCI (15.01.2018)

ILUSTRACJE DO WIERSZY
ZIMOWYCH (19.01.2018)

Na cztery zaj´cia proponowane przez naszà
Bibliotek´ w ramach „Zimy w MieÊcie” przyby∏o ponad 50 osób. Pierwsze warsztaty dotyczy∏y wspomnieƒ. PoprosiliÊmy uczestników spotkania o stworzenie zeszytu na zapisywanie
wspomnieƒ dziadka i babci. Dzieci u∏o˝y∏y samodzielnie pytania, czasem bardzo oryginalne
i zaskakujàce. Mamy nadziej´, ˝e stworzone
przez dzieci zeszyty pos∏u˝à jako inspiracja do
opowiadania ciekawych historii. Ksià˝eczka ze
wspomnieniami b´dzie dla nich bezcennym
skarbem.

Fina∏em zaj´ç zimowych organizowanych
przez bibliotek´ by∏a praca z tekstem literackim.
Trzy grupy uczestników otrzyma∏y wybrane
wiersze wspó∏czesnych polskich autorów dzieci´cych. PracowaliÊmy nad tekstami „Na nartach” Agnieszki Fràczek, „Trzy ba∏wany” i „Sen
nocy zimowej” Ma∏gorzaty Strza∏kowskiej.
Utwory zosta∏y podzielone w taki sposób, by
z ka˝dego fragmentu wiersza mog∏a powstaç
ilustracja. Na poczàtku wyzwanie budzi∏o strach
i ma∏y opór, ale wyobraênia dzieci zrobi∏a swoje. Powsta∏y pi´kne zimowe obrazki. Zaprezentowane zosta∏y w technice teatru kamishibai.
Ka˝da grupa zdoby∏a g∏oÊne oklaski po premierze swojego utworu.

KARTKI NA DZIE¡
BABCI I DZIADKA (17.01.2018)
W tegoroczne ferie Êwi´towaliÊmy Dzieƒ Babci i Dzieƒ Dziadka. Z tej okazji podczas drugiego
spotkania w bibliotece tworzyliÊmy przestrzenne

kartki okolicznoÊciowe. Uczestnicy warsztatów
wykonali po dwie kartki. WÊród wykonanych
prac by∏y kartki m.in. z bukietem balonów,
z wielkim sercem czy kartka marynarka dziadka.
Dzieci z wielkà ochotà i zapa∏em przygotowywa∏y niespodziank´ dla swoich dziadków.

TORBA NA KSIÑ˚KI (18.01.2018)
Z myÊlà o promowaniu ksià˝ek i czytania na
kolejnych zimowych warsztatach stworzyliÊmy
torby na „wielkie wyjÊcie” do biblioteki. Uczest-

SPOTKANIE Z ANNÑ SIWEK
30 stycznia br. w Bibliotece Publicznej w Weso∏ej odby∏o si´ spotkanie autorskie z Annà Siwek. Podczas wieczoru autorka opowiada∏a
o swoich ksià˝kach i podró˝ach – dwóch najwi´kszych pasjach w ˝yciu. Pani Anna spe∏nia
swoje marzenia. Wspólnie z rodzinà jeêdzi po
Êwiecie, a miejsca, którymi zachwyci∏a si´ najbardziej, opisuje w swoich ksià˝kach. Tak powsta∏y „Moja przygoda z Kilimand˝aro”, „Moja
przygoda z Peru”
i najnowsza „Moja
przygoda z Norwegià”. Na spotkaniu
autorka relacjonowa∏a swojà wypraw´ sprzed dwóch
lat do Norwegii.
Ciekawà opowieÊç
ilustrowa∏y pi´kne
zdj´cia.
Anna Siwek marzy∏a zawsze, ˝eby
byç prawdziwà pisarkà i pisaç powieÊci. Do tej pory wyda∏a trzy
powieÊci obyczajowe, adresowane do kobiet:
„Znów mnie pokochaj”, „Powiedz, ˝e mnie kochasz”, „Zakochani w Brukseli”. To historie o mi∏oÊci, których lektura umili nie tylko zimowy czas.
Norwegia, której poÊwi´cone by∏o nasze spotkanie, to kraj niezwyk∏y: pi´kne krajobrazy, soczysta, rzadko spotykana zieleƒ, a przede
wszystkim skromni i przyjaêni ludzie, co wielokrotnie podkreÊla∏a autorka. Spotkanie by∏o zach´tà do odwiedzenia i poznania tej krainy.

„WSZYSTKIE KSIÑ˚KI MÓWIÑ”
– KONKURS NA RECENZJ¢
KSIÑ˚KI
nicy zaj´ç zaj´li si´ malowaniem bawe∏nianych
toreb wed∏ug wczeÊniej stworzonych szablonów. Dzieci by∏y bardzo zadowolone z efektów
swojej pracy. Powsta∏y pi´kne, wielokolorowe
i niepowtarzalne dzie∏a.
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Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy zaprasza do udzia∏u w konkursie na
recenzj´ ksià˝ki „Wszystkie ksià˝ki mówià”. Konkurs nie ma ograniczeƒ wiekowych i jest skierowany do wszystkich ch´tnych.

Celem konkursu jest:
a. promowanie i rozwijanie czytelnictwa,
b. ∏àczenie pokoleƒ i integracja Êrodowiska lokalnego wokó∏ biblioteki,
c. edukacja i kszta∏cenie wyobraêni,
d. promowanie talentów literackich,
e. promowanie literatury.

Recenzje nale˝y sk∏adaç do 13 kwietnia 2018 r.
w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy przy ul. Raczkiewicza 31 lub przes∏aç
drogà elektronicznà na adres: konkurs.wesola@
e-bp.pl. Wi´cej informacji o konkursie na stronie
www.wesola.e-bp.pl.

SPOTKANIE
Z A¸BENÑ GRABOWSKÑ
Zapraszamy na spotkanie autorskie z A∏benà Grabowskà, które
odb´dzie si´ 15.02.2018 w naszej
bibliotece. Pani A∏bena na rynku
wydawniczym zadebiutowa∏a powieÊcià „Tam, gdzie urodzi∏ si´ Orfeusz”. Pisarka si´ga
w tej ksià˝ce do swoich
bu∏garskich korzeni. Opowiada histori´ rodzinnà,
jak równie˝ opisuje przepi´kny zakàtek Europy. A∏bena Grabowska pisze
powieÊci dla dzieci i m∏odzie˝y oraz dla doros∏ych.
Saga rodzinna „Stulecie winnych”,
bardzo popularna wÊród naszych
czytelniczek, zosta∏a w 2015 r.
wyró˝niona nagrodà „Pióro” na
Festiwalu Literatury Kobiet.

ZBIORY BIBLIOTECZNE 2017
W minionym roku przyby∏o w weso∏owskich bibliotekach 2294 ksià˝ki, 158 filmów
DVD, 252 audiobooki.
Zakup zbiorów realizowano ze Êrodków: samorzàdowych (w tym z bud˝etu partycypacyjnego), w∏asnych oraz ze Êrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2017 roku zakupiono 1063 ksià˝ki za kwot´ w wysokoÊci 27 000 z∏ ze Êrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego przez Bibliotek´
Narodowà. Z bud˝etu partycypacyjnego zakupiono 776 ksià˝ek za kwot´ 20 000 z∏ i 235 egzemplarzy audiobooków za 5750 z∏.
Przypominamy, ˝e informacje o naszych
zbiorach, równie˝ o nowoÊciach (ksià˝kach,
audiobookach, filmach DVD) mo˝na na bie˝àco sprawdzaç w katalogach biblioteki dost´pnych na naszej stronie internetowej
www.wesola.e-bp.pl.
Justyna Kwiatkowska
Nr 199 / Luty 2018
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Klucze
do mieszkaƒ,
samochodowe
kodowane
Zamki
K∏ódki
Wk∏adki
Baterie
do pilotów
Faktury
VAT
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Rekin i jego szajka
Cyberprzestrzeƒ mo˝emy przyrównaç do akwenu wodnego. Wyobraêcie sobie, ˝e nurkujemy. Otaczajà nas pi´kne kolorowe rafy, pe∏ne nieznanych i barwnych stworzeƒ.
Niektóre z tych stworzeƒ swobodnie
przep∏ywajà obok nas i zapierajà
dech w piersiach, a inne hipnotyzujà
swym pi´knem. Jednak za tymi kolorami mo˝e kryç si´ coÊ z∏owrogiego.
Internet jest ∏atwym i wygodnym
êród∏em informacji. Praktycznie jesteÊmy w stanie znaleêç tam, czegokolwiek zapragniemy. Jest jedno
„ale” – dost´p do Internetu majà
równie˝ osoby, które potrafià wykorzystaç innych, by osiàgnàç swój w∏asny cel. Sà to takie
rekiny w cyberÊwiecie. Dopóki ostro˝nie i umiej´tnie p∏ywamy, to mo˝emy uniknàç przykroÊci.
Rekin to z∏y haker – b´dzie krà˝y∏, czeka∏ na nasze potkni´cie. W tym celu skorzysta z pomocy z∏oÊliwego oprogramowania. Z∏oÊliwe oprogramowanie to podwodne stworzenia, które w bezpoÊrednim kontakcie mogà przysporzyç wielu zmartwieƒ
i problemów. Mogà wyrzàdziç krzywd´.
Jednym z rodzajów z∏oÊliwego oprogramowania jest „Spyware”. Natr´tne stworzenie, ukrywa
si´ w ka˝dym zakamarku. Jest szpiegiem, który
cz´sto niepostrze˝enie wkrada si´ do naszego
systemu i tam zamieszkuje. Szpieg ten cz´sto do∏àczany jest do nielegalnych czy pirackich progra-
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mów pobieranych z sieci. „Spyware” potrafi te˝
kusiç, ˝eby go zainstalowaç, oferujàc coÊ atrakcyjnego, np. „Najnowsza gra, dziÊ do pobrania
za darmo”. Oprogramowanie szpiegujàce bardzo lubi zbieraç informacje o nas, takie jak imi´,
nazwisko, has∏a, loginy itp. Czasami wy∏àcznie
obserwuje, Êledzi, gdzie wchodzimy, co robimy
i na tej podstawie wysy∏a nam spersonalizowane reklamy. Innym razem zagnie˝d˝a si´, ukrywa
i miesza w ustawieniach naszego systemu, wykorzystujàc nasz komputer bez naszej wiedzy.
Zdarza si´ te˝ tak, ˝e „Spyware” nagromadzi tak
du˝à liczb´ danych o nas, ˝e przesy∏a je do rekina.
Rekin nie ma skrupu∏ów, wykorzystujàc zgromadzone przez „Spyware” informacje, potrafi w∏amaç
si´ na nasze skrzynki pocztowe, na konta bankowe

czy na wykorzystywane przez nas portale spo∏ecznoÊciowe. Rekin mo˝e zabraç naszà to˝samoÊç.
W naszym imieniu mo˝e rozsy∏aç wiadomoÊci do
znajomych i np. prosiç o pieniàdze, mo˝e równie˝
rozsy∏aç na nasz temat fa∏szywe informacje.
„Spyware” to bardzo popularne oraz sprytne
szkodliwe oprogramowanie, którego ci´˝ko jest si´
pozbyç. Trzeba si´ odpowiednio zabezpieczyç. Istniejà dobre programy, które sà antyszpiegami. Pomagajà nam usunàç niechcianego intruza. Najwa˝niejsze jest jednak zapobieganie. Dlatego poni˝ej
znajdziecie kilka wskazówek, co mo˝ecie robiç, by
uniknàç niechcianego goÊcia u siebie w systemie:
1. Zwracajcie uwag´ na program antywirusowy
– powinien byç na bie˝àco aktualizowany.
2. Pami´tajcie, ˝e wszystkie poprawki bezpieczeƒstwa, aktualizacje sà po to, ˝eby nas
chroniç, wi´c nale˝y je instalowaç.
3. Nie otwierajcie za∏àczników poczty, których nie
oczekiwaliÊcie i które wyglàdajà podejrzanie.
4. Nie instalujcie oprogramowania z nielegalnych êróde∏, unikajcie „piratów”.
5. Bàdêcie czujni i nie dajcie si´ nabieraç na
„okazje” w Internecie.
Justyna Krasowka,
Adrian Pupek, Aleksander Zawada

Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl
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Okiem coacha

Jak zamknàç za sobà drzwi
i zaczàç nowy rodzia∏ w ˝yciu?
Poczàtek roku prowokuje do refleksji, robienia ˝yciowego bilansu, podejmowania postanowieƒ i domykania tych spraw, które si´ zakoƒczy∏y.
To wa˝ne, poniewa˝ jasnoÊç i klarownoÊç naszych planów przesàdza o sukcesach. Z mojej gabinetowej praktyki wynika, ˝e tym, co najbardziej
przeszkadza nam w zamkni´ciu za sobà drzwi, sà
emocje, które „ka˝à” rozpami´tywaç pora˝ki,
przechowywaç nie najlepsze wspomnienia, piel´gnowaç w sobie obaw´ przed ryzykiem itp.
Choç wydaje si´, ˝e nie mo˝na do nich podejÊç zadaniowo, to jednak nasza Êwiadoma intencja ma du˝e znaczenie. Mamy bowiem
wp∏yw na jakoÊç naszych emocji i to my decydujemy o tym, czy szklanka jest do po∏owy pe∏na,
czy do po∏owy pusta.
JeÊli spotka∏ nas jakiÊ zawód, rozczarowaliÊmy
si´ czyjàÊ postawà, sytuacjà, a mo˝e ktoÊ nas po
prostu oszuka∏ – smutek jest normalnà reakcjà.
Nale˝y zaakceptowaç go, zachowujàc szacunek
do siebie i w∏asnych uczuç.
Jednak osoby, które przeceniajà np. zakoƒczonà relacj´ lub niespe∏nione nadzieje, nadmiernie
celebrujà ˝al oraz idealizujà osob´ lub sytuacj´,
która je omin´∏a, nie dzia∏ajà w swoim, dobrze
poj´tym, interesie.
Jak zamknàç za sobà drzwi?
1. Zrozum, co si´ z tobà dzieje
KtoÊ ci´ zrani∏, odrzuci∏, twoje plany skoƒczy∏y si´ fiaskiem? Kiedy pozwalasz eskalowaç negatywnym emocjom – l´kom, obawom – bardzo
trudno zachowaç dystans do sytuacji.
Twój uk∏ad limbiczny – czyli centrum odpowiedzialne za emocje – znajduje si´ w stanie pobudzenia, wi´c pragnienia i pop´dy przybierajà
na sile, tworzàc rodzaj przymusu i obsesji.
Dlatego uÊwiadom sobie, ˝e twój stan nie wynika wy∏àcznie z faktu, i˝ to, co ci´ omin´∏o, by∏o takie wyjàtkowe, a ta osoba taka wspania∏a...
˚e ju˝ nigdy nie zdarzy si´ coÊ dobrego lub ˝e
kogoÊ takiego nie spotkasz. A mo˝e to w ogóle
nie jest prawda?
2. Zauwa˝, w którym punkcie si´ znajdujesz
Ka˝da niekomfortowa sytuacja, trudna do zaakceptowania, charakteryzuje si´ okreÊlonà dynamikà. Jest to tak zwana „krzywa zmiany”.
Faza 1 – W chwili, kiedy nasze plany i nadzieje zostajà zniszczone, na ogó∏ nie godzimy si´
z tym, co si´ wydarzy∏o. Sposobem na unikni´cie
konfrontacji z faktami jest: negacja, wypieranie,
zaprzeczanie. Dlatego na przyk∏ad t∏umaczymy
sobie czyjeÊ motywy, wymyÊlamy absurdalne
usprawiedliwienia i desperackie sposoby na to,
by odwróciç bieg zdarzeƒ.
Faza 2 – W tym etapie, gdy nasze wysi∏ki nie
przynios∏y rezultatu, pojawia si´ dezorientacja,
z∏oÊç, gniew i frustracja. W przypadku rozstania
lub czyjejÊ nielojalnoÊci, odmowy itp. zaczynamy
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

byç oskar˝ycielscy, podejrzewamy kogoÊ o najgorsze intencje, ale wcià˝ jeszcze jesteÊmy silnie
zwiàzani z nim i prze˝ywaniem zawodu.
Faza 3 – Wchodzimy w nià, kiedy negatywne
emocje zaczynajà s∏abnàç i zmieniajà si´ w akceptacj´. Nie jesteÊmy jeszcze ca∏kiem pogodzeni
z pora˝kà, ale powoli wracamy do normalnoÊci.
Faza 4 – W tym etapie dopuszczamy myÊl, ˝e
w ˝yciu czeka nas jeszcze wiele dobrego, zaczynamy eksperymentowaç, rozglàdaç si´ za nowymi wyzwaniami i nie wracamy ju˝ zbyt cz´sto do
przesz∏oÊci.
ZnajomoÊç przebiegu tego procesu pomo˝e ci,
poniewa˝ wiedza, w jakim punkcie si´ znajdujesz,
pozwoli na Êwiadome przyspieszanie zmian. Poza
tym warto uÊwiadomiç sobie, ˝e inni „te˝ tak majà”.
3. Âwiadomie przyspieszaj zmiany
Owo Êwiadome wspomaganie procesu zapominania o pora˝kach polega g∏ównie na unikaniu tego,
co pobudza negatywne emocje – poczucie straty,
krzywdy, odrzucenia itp. A wi´c – jeÊli twoja sytuacja
dotyczy np. rozstania z kimÊ wa˝nym dla ciebie...
- nie Êledê jej/jego ˝ycia w mediach spo∏ecznoÊciowych, nie wypytuj znajomych,
- nie aran˝uj „przypadkowych” spotkaƒ itp.,
- usuƒ wspólne zdj´cia lub inne przedmioty,
które pobudzà pami´ç o tym, co by∏o,
- nie snuj fantazji o tym, jak to b´dzie cudownie,
kiedy on/ona wróci, zrozumie swój b∏àd itp.
4. Przestaƒ idealizowaç przesz∏oÊç
Idealizowanie, które cz´sto towarzyszy rozmyÊlaniu o tym, co nas omin´∏o, sprawia, ˝e przeceniamy rol´ tej osoby/sytuacji w swoim ˝yciu.
Weê kartk´ i d∏ugopis, po czym wynotuj to
wszystko, co jest minusem sytuacji, w której si´ nie
znalaz∏eÊ, np. awans, który przeszed∏ ci ko∏o nosa
– to wi´ksza odpowiedzialnoÊç, cz´sto brak czasu,
presja, stres, koniecznoÊç konfrontowania si´ z tymi, którzy nie sà ci ˝yczliwi i zazdroszczà ci sukcesu, itp. Kiedy zaczniesz patrzeç obiektywnie, ∏atwiej ci b´dzie zaakceptowaç to, co si´ wydarzy∏o.
5. Koncentruj si´ na teraêniejszoÊci
Rozpami´tujàc to, co by∏o, trudno zbli˝aç si´
do kolejnego celu, prawda?
A wi´c Êwiadomie koncentruj si´ na tym, co
otacza ci´ tu i teraz. JeÊli jesteÊ wÊród ludzi, s∏uchaj ich, wczuwaj si´ w ich problemy. Nie zamieniaj tych spotkaƒ w kolejnà narad´ wojennà na
temat tego, co ci´ dr´czy.
No i nawet jeÊli wydaje ci si´, ˝e masz strasznego pecha, zauwa˝ ludzi i zwierz´ta, którzy cierpià bardziej ni˝ ty. Wybierz si´ jako wolontariusz
do domu dziecka lub schroniska dla zwierzàt.
Zrób dla nich coÊ dobrego, ofiaruj im troch´ swo-

jego czasu, który poÊwi´ci∏byÊ na ma∏o produktywne kontemplowanie swojej sytuacji. Dobre
uczynki wzmocnià ci´ i sprawià wiele radoÊci.
6. UÊwiadom sobie, ˝e szcz´Êcie to nie stacja
B∏´dem jest myÊlenie: b´d´ szcz´Êliwy, dopiero kiedy zarobi´ du˝o pieni´dzy, dostan´ wreszcie ten awans, znajd´ kogoÊ, kto mnie pokocha.
Potrzebuj´ czegoÊ, co da mi gwarancj´ bezpieczeƒstwa, a wtedy zapomn´ o rozczarowaniach.
Szukanie szcz´Êcia poza sobà nie ma sensu.
JeÊli nie ma w tobie gotowoÊci na bycie szcz´Êliwym, nie znajdziesz go nigdzie indziej. Mo˝esz
w to wierzyç albo nie, ale w naszym ˝yciu pojawia si´ to, co jesteÊmy zdolni przyjàç.
7. Weê odpowiedzialnoÊç
Powiedz sobie: to ja sprawiam, ˝e czuj´ si´
tak êle w obliczu swojej pora˝ki! Sprawia to moje nierealistyczne oczekiwanie, ˝e mo˝na nigdy
jej nie doznaç. To po prostu si´ zdarza.
Szukanie winy na zewnàtrz i obwinianie Êwiata
tworzy barier´, którà trudno potem pokonaç. JeÊli
widzisz siebie zranionego i postrzegasz Êwiat jako
potencjalne zagro˝enie, oddzielasz si´ od niego.
UÊwiadomiwszy sobie to wszystko, weê odpowiedzialnoÊç za swoje uczucia. I za poczucie pora˝ki i za zmierzenie si´ z tym stanem, a tak˝e za
to, by w koƒcu staç si´ gotowym na nowy etap.
8. Chcesz coÊ otrzymaç? Zacznij to dawaç
Âwiat odpowiada na wzorzec, którzy sami
tworzymy. Dlatego jeÊli uwa˝asz, ˝e dostajesz
zbyt ma∏o dobrych czuç – uwa˝niej przyjrzyj si´
sobie i odpowiedz na pytanie: jak wiele sam/sama ich daj´?
I nie chodzi o to, jak wielkich uniesieƒ pragniesz
i o czym marzysz – lecz jak jest na przyk∏ad z twojà ˝yczliwoÊcià... na co dzieƒ. Zauwa˝, ile drobnych, bezinteresownych aktów mi∏oÊci kreujesz?
I... czy w ogóle to robisz?
9. Zamknij za sobà drzwi do przesz∏oÊci
i otwórz kolejne
Dopóki b´dziesz wcià˝ odwraca∏ si´ za siebie,
dopóty nie znajdziesz dalszej drogi. Twój wewn´trzny wzrok nie jest bowiem skierowany na
przysz∏oÊç, lecz na przesz∏oÊç. Dlatego powraca
ona w postaci wydarzeƒ, które nam jà przypominajà. Czy to ma sens? Jakakolwiek by by∏a, zauwa˝, ˝e nie ma jej ju˝. Sà natomiast twoje doÊwiadczenia, twoja nabyta màdroÊç, twoja zdolnoÊç do kochania, twoja ÊwiadomoÊç siebie
i twoje rozumienie ˝ycia. Zaufaj im, odwróç
wzrok od przesz∏oÊci i wybierz nowà drog´.
Aby to sobie u∏atwiç, przeanalizuj sytuacj´, która ci´ zrani∏a. Zadaj sobie nast´pujàce pytania:
- co sprawi∏o, ˝e czuj´ si´ zraniony itp.,
- jakie doÊwiadczenia wynios∏em/wynios∏am
z tego etapu,
- co w przysz∏oÊci mog´ zrobiç inaczej.
Zamiast obwiniaç si´ za b∏´dy przesz∏oÊci, zauwa˝, ˝e stanowi∏y niezb´dny etap twojego rozwoju i czegoÊ ci´ nauczy∏y.
˚ycz´ wszystkim nowych, wspania∏ych doÊwiadczeƒ.
Joanna Godecka
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PRZEDSZKOLE LIMONKA NR 1 W POLSCE
– RELACJA Z GALI
W lipcu 2017 roku w pierwszym etapie
konkursu Przedszkole Limonka wytypowane
zosta∏o przez Mazowieckie Kuratorium
OÊwiaty jako jeden z przedstawicieli województwa mazowieckiego. W dniu 26 paêdziernika zaproszono placówk´ do udzia∏u
w finale konkursu, co stanowi∏o przyznanie
nominacji do nagrody w kategorii Innowacyjne Przedszkole 2017/2018. Do nagród
nominowano w sumie 83 szko∏y i placówki edukacyjne z ca∏ej Polski. O Laury rywalizowa∏y cztery kategorie placówek: przedszkola lub placówki dzia∏ajàce w edukacji

kacji przedszkolnej jako przedstawiciel województwa mazowieckiego oraz ogólnopolskà nagrod´ specjalnà LAUR Mistrza Nowoczesnej Edukacji w kategorii Przedszkole
Przyjazne Technologiom XXI wieku – jako
jedyna placówka w tej kategorii w kraju.
Nominowane i nagrodzone placówki
wyró˝niajà si´ nie tylko wykorzystywaniem
nowych rozwiàzaƒ technologicznych, innowacyjnych metod i programów nauczania,
ale równie˝ stylem uczenia i wychowania
stosowanym przez nauczycieli, którzy inspirujà dzieci i m∏odzie˝ do kreatywnoÊci

przedszkolnej, szko∏y podstawowe, gimnazja lub licea, a tak˝e technika i szko∏y zawodowe. W trzyetapowym konkursie ostatecznych zwyci´zców wskaza∏a kapitu∏a konkursowa, której przewodniczy∏ prof. UJK
dr hab. S∏awomir Koziej. Kapitu∏a najpierw
nagrodzi∏a finalistów (nominowanych),
a nast´pnie wybra∏a Wojewódzkich Mistrzów Nowoczesnej Edukacji, w dalszej
kolejnoÊci przyzna∏a osiem wyró˝nieƒ (po
dwa w ka˝dej kategorii) oraz cztery g∏ówne
ogólnopolskie nagrody specjalne LAUR
Mistrza Nowoczesnej Edukacji: „Przedszkole Przyjazne Technologiom XXI wieku” – jedna nagroda oraz „Szko∏a Przyjazna
Technologiom XXI wieku” – trzy nagrody.
Przedszkole Limonka otrzyma∏o nagrod´ Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji
w kategorii przedszkole lub inna forma edu-

oraz rozwijania swoich pasji i zainteresowaƒ. Sà to wyró˝nienia, w których wa˝ne
jest nie tylko docenienie samego wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie uczenia si´ i nauczania, ale przede
wszystkim zrozumienie nowych realiów cywilizacyjnych, w których najwa˝niejsze jest
postawienie na twórczy aspekt edukacji
i màdre wykorzystanie wspó∏czesnych mediów i narz´dzi technologicznych.
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UroczystoÊci wr´czenia nagród towarzyszy∏o II Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce
oraz II Salon Technologii i Wyposa˝enia
dla Edukacji. Forum uroczyÊcie zainaugurowali dr Adam Jarubas – Marsza∏ek Województwa Âwi´tokrzyskiego oraz Kazimierz
Màdzik, Âwi´tokrzyski Kurator OÊwiaty.

– Spotykamy si´ w Kielcach nawiàzujàc do
wspania∏ej tradycji polskiej dydaktyki. Nie
zawsze innowacje i nowe technologie
mogà znaleêç dobre zastosowanie, ale dla
wi´kszoÊci si´ to udaje. Musimy pokazywaç dobre strony korzystania z internetu
i nowych technologii, ale te˝ zagro˝enia
– podkreÊli∏ marsza∏ek Jarubas. Z kolei Êwi´tokrzyski kurator oÊwiaty Kazimierz Màdzik
podkreÊla∏, ˝e wkrótce ka˝da szko∏a b´dzie
mia∏a dost´p do szybkiego internetu.
– Dzi´ki rzàdowym programom „Aktywna
tablica” i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Trzeba si´ zastanowiç, jak wykorzystaç nowe technologie i co zrobiç, ˝eby nie sta∏y si´
zagro˝eniem – zaznaczy∏ kurator Màdzik.
Podczas konferencji poruszonych zosta∏o
szereg wspó∏czesnych tematów zwiàzanych
z edukacjà. W pierwszej cz´Êci zastanawiano
si´, czy technologie informacyjno-komunikacyjne zrewolucjonizujà szko∏´ i zmienià bezpowrotnie Êwiat edukacji, czy stanà si´ jej zagro˝eniem? Podsumowaniem wyk∏adu by∏
cytat z Davida Thornburga: „Nauczyciel, którego mo˝na zastàpiç komputerem, zas∏uguje na to, by tak si´ sta∏o” oraz teza, i˝ technologie sà tak dobre, jak dobry jest sposób
ich u˝ycia. Nast´pnie przedstawiciel Instytutu Badawczego NASK przedstawi∏ stan prac
i plany dotyczàce budowy Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej (OSE) – szybki internet
w ka˝dej szkole. W Polsce dzia∏a obecnie
ok. 30,5 tys. szkó∏ i placówek oÊwiatowych
w 19,3 tys. lokalizacji, bez dost´pu do internetu o przepustowoÊci co najmniej 100 MB/s
jest ok. 25 tys. szkó∏ znajdujàcych si´ w ok.
16,7 tys. lokalizacji. Obecnie a˝ oko∏o 40%
jednostek oÊwiatowych korzysta z us∏ug do
10 MB/s, co nie pozwala nie tylko na równoczesne korzystanie z internetu przez wszystkich uczniów, ale równie˝ na: streaming video, szybkie Êciàganie du˝ych plików itp., co
ogranicza dost´p do e-zasobów i wykorzystywanie nowoczesnych narz´dzi informatycznych. OSE ma byç dedykowanà siecià
∏àczàcà wszystkie szko∏y w Polsce.
P∏ynnie w zagadnienie internetu w szkole
i zwiàzane z tym problemy bezpieczeƒstwa,
jak radziç sobie z zagro˝eniami w warunkach
szko∏y, odpowiedzialnoÊç i obowiàzki dyrekcji
i nauczycieli, wprowadzili uczestników konferencji przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej w Kielcach, Âwi´tokrzyskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytutu Badawczego NASK. Niestety, z ka˝dym rokiem
roÊnie liczba osób doÊwiadczajàcych cyberNr 199 / Luty 2018
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przemocy. Du˝a liczba dzieci nie chroni swojej prywatnoÊci. Jedynie 57,6% osób w badaniu odpowiedzia∏o, ˝e ogranicza dost´p, bo
chroni swojà prywatnoÊç, z kolei 21,9% nie
widzi potrzeby ograniczania dost´pnoÊci.
Nale˝y pami´taç, ˝e my jako doroÊli mamy
ograniczonà kontrol´ nad dzieçmi „w sieci”.
Przyczyny tego stanu to swobodny przep∏yw
s∏ów i obrazów, niski poziom kontroli spo∏ecznej zarówno w domu, jak i w szkole
– uczeƒ posiada sieç „w kieszeni”, b∏yskawicznie zmieniajà si´ technologie – brak uniwersalnych prostych porad, brak regulacji
prawnych dotyczàcych internetu. Cyberprzemoc mo˝e przybieraç ró˝norodne formy:
wyzywanie, obra˝anie, n´kanie, straszenie,
szanta˝owanie, podszywanie si´, w∏amania
na konta pocztowe, konta komunikatorów
i do mediów spo∏ecznoÊciowych, publikowanie lub rozsy∏anie z u˝yciem sieci oÊmieszajàcych i kompromitujàcych informacji, zdj´ç,
filmów, wykluczanie z grupy rówieÊniczej
online. Cyberprzemoc dotyka coraz wi´kszà
liczb´ uczniów i mo˝e przybieraç ró˝ne formy do tego stopnia, ˝e specjaliÊci nie nadà˝ajà z przyporzàdkowaniem im nazw i okreÊleƒ. Oto kilka z nich: happy slapping, cyberstalking – n´kanie, mowa nienawiÊci,
sexting, grooming, flaming – wojna na obelgi, doxing – zdobywanie i ujawnianie informacji o osobie. Jako ciekawostk´ nale˝y równie˝ przytoczyç wyniki badaƒ dotyczàcych
„nadu˝ywania” czasu sp´dzonego w sieci:
83,2% osób przyzna∏o, ˝e przebywa w sieci
d∏u˝ej, ni˝ planowa∏o, 21,4% osób zrezygnowa∏o ze snu, aby móc korzystaç z internetu,
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

29,8% rezygnuje z obowiàzków szkolnych,
aby móc korzystaç z internetu, i 8,7% osób
rezygnuje ze spotkaƒ ze znajomymi, aby
móc skorzystaç z internetu. Nale˝y przyznaç,
˝e wyniki badaƒ dajà du˝o do myÊlenia.
Dr Aneta Ratajek z Wy˝szej Szko∏y Humanistycznej w Brzegu przygotowa∏a prezentacj´ na temat roli nowoczesnych technologii i mediów jako narz´dzi prze∏amujàcych
stereotypy dotyczàce specjalnych potrzeb
edukacyjnych. Niezwykle ciekawy i wspó∏czesny temat zaprezentowa∏ dr Piotr Plichta
z Uniwersytetu Wroc∏awskiego – „Nowe
wyzwania dla edukacji – zgasiç po˝ar zanim wybuchnie – profilaktyka wychowawcza w cyberprzemocy”. Cyberprzemoc staje
si´ plagà wspó∏czesnych czasów.

Na zakoƒczenie o pasji i inspiracji nauczycieli opowiada∏ w piàtek Mariusz Zyngier.
Mariusz Zyngier jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkó∏
im. Oddzia∏u Partyzanckiego AK „J´drusie” w Po∏aƒcu. W ubieg∏ym roku jako jedyny Polak znalaz∏ si´ wÊród 50 nominowa-

nych do fina∏u konkursu Global Teacher
Prize, zwanego nauczycielskim Noblem.
Na koncie ma równie˝ m.in. wyró˝nienie
w plebiscycie „Nauczyciel Roku” organizowanym przez „G∏os Nauczycielski”,
tytu∏ Ambasadora Programu Leonardo da
Vinci oraz Honorowego Profesora OÊwiaty.
– To trudne zadanie mówiç o inspiracji do
nauczycieli, którzy si´ tu dziÊ znajdujà.
Wszyscy sà bowiem bardzo aktywni w swojej pracy – mówi∏ skromnie Mariusz Zyngier.
Pasja i inspiracja by∏y jednak g∏ównymi
tematami jego wystàpienia. – Chc´ pokazaç
to, co uda∏o nam si´ w Po∏aƒcu zrobiç. Powszechne sà g∏osy, ˝e jeÊli szko∏a nie dzia∏a
w du˝ym mieÊcie, to nie ma ˝adnych mo˝liwoÊci. Ja od poczàtku pracuj´ w ma∏ej miejscowoÊci i ca∏y czas pr´˝nie dzia∏amy – zaznaczy∏ nauczyciel. Jego uczniowie regularnie
odnoszà ze swoimi wynalazkami sukcesy na
mi´dzynarodowych konkursach. Medale zdobywali m.in. na Âwiatowych Targach WynalazczoÊci, Badaƒ Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova” w Brukseli. Wystàpienie
to by∏o niezwykle inspirujàce i motywujàce
dla wszystkich uczestników konferencji.
Dzi´kujemy wszystkim osobom zwiàzanym z Przedszkolem Limonka, dzieciom,
rodzicom, nauczycielom, oraz sympatykom.
To dzi´ki Wam mo˝emy uczestniczyç w tego
rodzaju wydarzeniach i dumnie reprezentowaç nie tylko dzielnic´ Weso∏a, ale te˝ Warszaw´ oraz ca∏e województwo mazowieckie.
Zespó∏ Przedszkola Limonka
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Odkrywcy z sukcesami
W dniu 4 stycznia 2018 r. w Domu Kultury
Kadr w Warszawie odby∏ si´ XII Wojewódzki
Konkurs „Kol´d i Pastora∏ek”, którego celem by∏a
popularyzacja kol´d, pastora∏ek i piosenek o tematyce bo˝onarodzeniowej. Organizatorem konkursu by∏o Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”.
Szko∏´ Podstawowà nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” reprezentowa∏ zespó∏ „Kropelki” – z∏o˝ony z dzieci oddzia∏ów przedszkolnych w sk∏adzie: Hanna Wiszowata, Pola St´pkowska, Zina
Zió∏kowska. Wyst´p przygotowa∏a pani Anna
Mikusek – nauczyciel edukacji przedszkolnej.
W czasie konkursu zaprezentowa∏o si´ ponad
70 uczestników. Wyst´py oceniane by∏y przez komisj´ sk∏adajàcà si´ ze specjalistów w dziedzinie
muzyki. Ocenie podlega∏y: poprawnoÊç wykonania, umiej´tnoÊci interpretacyjne, muzykalnoÊç,
dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.
„Kropelki” wykona∏y pastora∏k´ pt. „Kol´dnicy
W´drownicy”.

Za przygotowanie i profesjonalny wyst´p
nasze przedszkolaki zdoby∏y I miejsce w kategorii zespo∏y. Gratulujemy!
Taneczny wyjazd „Ma∏ych Odkrywców” 2018
Fundacja Ma∏ego Odkrywcy ponownie zorganizowa∏a zimowy wyjazd do Mielna. W czasie tanecznego zimowiska ka˝dego dnia dzieci wytrwa-

Nasza przygoda z niemieckim
Uczenie si´ j. niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 385 w Warszawie jest formà spotkania z innà kulturà, uÊwiadomienia uczniom ich
mo˝liwoÊci oraz podniesienia motywacji do nauki j´zyka obcego. Wymiana polsko-niemiecka
jest ju˝ tradycjà, a w tym roku w paêdzierniku m∏odzie˝ mia∏a mo˝liwoÊç zdobycia dodatkowej wiedzy na temat Niemiec, przy okazji
zwiedzania interaktywnej wystawy „Deutschland im Koffer”/ „Niemcy w walizce” udost´pnionej nam przez Instytut Goethego. By∏o to
doskona∏e uzupe∏nienie tradycyjnych lekcji.
Uczniowie naszej szko∏y ch´tnie podejmujà si´
nowych wyzwaƒ. W czasie ferii zimowych
uczestniczyli w mi´dzynarodowym programie wymiany m∏odzie˝y w Szwajcarii, pod-

le uczy∏y si´ taƒczyç breakdance oraz hip-hop. Na
Êwie˝ym powietrzu gra∏y w ró˝ne gry zespo∏owe
oraz bawi∏y si´ na placu zabaw. Uczestnicy mogli
równie˝ wykazaç si´ kreatywnoÊcià podczas zaj´ç
teatralnych. Chodzili na d∏ugie spacery pla˝à, podziwiajàc nasze polskie morze w czasie zimy. Codziennie dzieci relaksowa∏y si´, korzystajàc z basenu. Wzi´∏y udzia∏ w wielu zabawach z konkursami oraz w dyskotece, na której odby∏ si´ pokaz
breakdance w wykonaniu nauczyciela taƒca.
Podsumowaniem wyjazdu by∏ turniej oraz pokaz taneczny w wykonaniu m∏odych tancerzy, który na wszystkich zrobi∏ ogromne wra˝enie. Niektórzy zaprezentowali si´ aktorsko, przedstawiajàc
scenki pt.: „Zielony Kapturek” i „Pizza przysz∏oÊci”.
Zimowy wyjazd „Ma∏ych Odkrywców” to mile
sp´dzone chwile w gronie kole˝anek i kolegów,
to czas na rozwijanie swoich zainteresowaƒ oraz
zdolnoÊci.
Anna Mikusek
nauczyciel edukacji przedszkolnej
Barbara Roguska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
uda∏o si´ nam tak˝e zainteresowaç j´zykiem niemieckim osoby, które dotàd nie mia∏y z nim stycznoÊci” – W. Niemczyk i M. O˝arowska, kl. IIc.

czas którego zaprezentowali swojà Ojczyzn´ kolegom z Serbii, przygotowali i nagrali program
radiowy w radiu Power-up, zwiedzili Zurych,
Konstancj´, Vaduz, Winterthur oraz podziwiali
wodospady na Renie w Schaffhausen.
W naszej szkole uczymy j´zyków obcych nowoczeÊnie, solidnie i skutecznie. A oto kilka wypowiedzi uczniów:
„Dzi´ki takim spotkaniom mo˝emy wiele si´
nauczyç, a wszystko przebiega w formie zabawy
oraz w przyjemnym klimacie. Dzi´ki dniowi j´zyka niemieckiego organizowanemu w naszej
szkole wiele dowiedzieliÊmy si´ o tym, jak skutecznie uczyç si´ j´zyka obcego i poznaliÊmy
mnóstwo ciekawych informacji, dotyczàcych naszych zachodnich sàsiadów. Mamy nadziej´, ˝e

REKL AMA

Wycieczka do Zurychu

„W ostatnim czasie nasza szko∏a zosta∏a w∏àczona do programu mi´dzynarodowej wymiany
j´zykowej organizowanej przez Europejskie Centrum M∏odzie˝y w ¸odzi i szwajcarskà fundacj´
Kinderdorf Pestalozzi w Trogen. Uczestnicy wymiany przez 2 tygodnie mieszkali w wiosce dzieci´cej w Trogen, gdzie wraz z m∏odzie˝à z Serbii
ucz´szczali na zaj´cia, prowadzone przez szwajcarskich opiekunów. Nowi opiekunowie ciàgle
zaskakiwali nas ciekawymi pomys∏ami. Wyjazd
ten by∏ bardzo ciekawà formà nauki i integracji,
która zainteresowa∏a nie tylko uczniów, ale równie˝ naszych nauczycieli: B. Nikiforuk i K. Szlejzer. Wyjazd ten by∏ niezapomnianym prze˝yciem” – J. Kubacka, kl. VIIc.
K. Szlejzer
nauczyciel j. niemieckiego w SP385

24

Nr 199 / Luty 2018

WESO¸A

Psycholog radzi

Integracja sensoryczna
w domu i w ogrodzie
Coraz cz´Êciej staj´ przed koniecznoÊcià odpowiedzi na pytanie: czy zaj´cia z integracji sensorycznej prowadzone raz w tygodniu poza domem przyniosà efekt?
Tak, ale nie wystarczajàcy... Praca z dzieckiem
powinna byç kontynuowana zarówno w szkole,
w domu, jak i w Êrodowisku, w którym dziecko
sp´dza wi´kszà cz´Êç dnia.
Mo˝liwych do wprowadzenia zmian jest bardzo du˝o, a cz´Êç z nich naprawd´ nie wymaga
du˝ego nak∏adu pracy i mo˝na byç „terapeutà”
dziecka we w∏asnym domu.
Jednym z problemów, z jakim borykajà si´
dzieci, jest brak koncentracji. Dzieci mogà godzinami oglàdaç jednà i t´ samà bajk´ lub graç
na komputerze, ale pozostawione przy biurku
z pracà domowà potrafià oddaç po kilku godzinach czystà kartk´.
Dlaczego? Aby odpowiedzieç na to pytanie,
warto przyjrzeç si´ miejscu pracy dziecka. Komputer i telewizor dostarczajà dziecku tak silnych
bodêców, ˝e jest ono w stanie odrzuciç inne
wa˝ne rzeczy, w tym podr´cznik do j´zyka polskiego. Dlatego w pierwszej kolejnoÊci nale˝y
si´ zastanowiç – ILE BODèCÓW RÓWNOLEGLE
RYWALIZUJE O UWAG¢ DZIECKA.

Pokój do pracy powinien byç pomalowany na
jednolity i stonowany kolor. Na biurku mogà
znajdowaç si´ tylko niezb´dne przybory, radio
i telewizor powinny byç wy∏àczone, a pozycja
dziecka przy pracy korygowana przez odpowiedni fotel, pi∏k´ bàdê rehabilitacyjny beret, na którym dziecko b´dzie trzyma∏o stopy.
Kolejnà trudnoÊcià jest brak poczucia cia∏a
w przestrzeni i trudnoÊci z koordynacjà. åwiczenia, jakie powinny byç wykonywane, opracuje terapeuta, opierajàc si´ na indywidualnych potrzebach dziecka, jednak sà pewne rzeczy, które mogà robiç wszyscy rodzice. Aby ÊwiadomoÊç cia∏a
si´ rozwija∏a, musi ono od najwczeÊniejszych
chwil byç stymulowane w ró˝norodny sposób.
Dlatego warto od najm∏odszych lat przytulaç
dziecko, podrzucaç, robiç z nim fiko∏ki i wykonywaç jak najwi´cej aktywnoÊci ruchowych. Wspaniale sprawdzajà si´ tu çwiczenia wykonywane
metodà Ruchu Rozwijajàcego Weroniki Sherborne, które mo˝na bezpiecznie wykonywaç w domowych warunkach.
Aby dostarczyç dziecku stymulacji przedsionkowo-proprioceptywnej (czyli takiej powiàzanej ze
s∏uchem i g∏´bokim czuciem), wystarczy czasem
koc, materac i kilka poduszek. Mo˝emy bujaç
dziecko w kocu, przeciàgnàç dziecko w kocu przez
korytarz bàdê pozwoliç poskakaç po ∏ó˝ku i zrobiç
z nim bitw´ na poduszki. Co wa˝ne, po takiej
sensorycznej zabawie nie zapomnijmy wyciszyç
dziecka, przygotujmy ciep∏à, zapachowà kàpiel
z kilkoma gàbkami o ró˝nej twardoÊci i fakturze.
Wiele mo˝liwoÊci dajà nam równie˝ pobliskie
parki i place zabaw. Warto z nich korzystaç

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

o ka˝dej porze roku. Jazda na rowerze rozwija
koordynacj´ obustronnà, a huÊtawki, zje˝d˝alnie
i karuzele dostarczajà stymulacji uk∏adu przedsionkowego. JednoczeÊnie przebywanie na powietrzu, tak˝e w czasie mrozu i niepogody, rozwija u dzieci naturalnà odpornoÊç, której tak
wielu maluchom dzisiaj brakuje.
Ostatnià trudnoÊcià, o której dzisiaj napisz´,
sà problemy z jedzeniem.
Zdarza mi si´ pracowaç z dzieçmi, które
w wieku oÊmiu lat jedzà tylko miksowane zupy,
tylko pomidorowà i rosó∏, a na zapach ryby zaczynajà wymiotowaç.
Pierwsze pytanie, jakie zadaj´ rodzicom niejadków, to: ile owocowo-warzywnych soków i s∏odkich
przekàsek dostajà w ciàgu dnia dzieci. Wystarczy
przeczytaç sk∏ad soku marchewkowo-bananowego,
aby zrozumieç, czemu po wypiciu pó∏litrowej butelki dziecko nie ma ochoty na zup´, gdy˝ w∏aÊnie dostarczy∏o do organizmu du˝à dawk´ cukru i kalorii.
Wyeliminowanie s∏odkich i witaminowych zapychaczy to dopiero pierwszy element, bo jak dalej
przekonaç dziecko, ˝eby jad∏o normalne jedzenie.
„Z∏otà radà”, jakà mam dla wszystkich rodziców, jest wspólne gotowanie. Krojenie, smarowanie, mieszanie rozwija motoryk´ ma∏à. Kontakt
z ró˝norodnymi zapachami i smakami dostarcza
stymulacji zmys∏ów. A przede wszystkim jest to
okazja do budowania u dziecka poczucia sprawstwa i w∏asnej wartoÊci oraz dobrej zabawy.
Sylwia Tarasiuk
psycholog terapeuta, Niepubliczne
Przedszkole Jacek i Agatka w Weso∏ej

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

OPRÓ˚NIAMY
i PORZÑDKUJEMY
PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E,
POSESJE

503 065 403
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Innowacja „Let’s Play Theatre”
Uczniowie klasy Vc Szko∏y Podstawowej nr 173 w Warszawie biorà udzia∏
w innowacji pedagogicznej z j. angielskiego pt. „Let’s Play Theatre” prowadzonej przez nauczycielk´, panià Beat´
Sowiƒskà. W ramach zaj´ç uczniowie
wcielajà si´ w role bohaterów filmowych i literackich, przygotowujà w∏asne rekwizyty, dekoracje i kostiumy sceniczne. Grupa opracowuje przedstawienia w j. angielskim. Zaj´cia funkcjonujà

od roku szkolnego 2016/2017 i do tej pory przygotowano ju˝ kilka angloj´zycznych inscenizacji,
m.in. „Three Little Pigs”, „What is Christmas all
about” i „We are the planets”. Cz´Êç z nich mo˝na obejrzeç na stronie internetowej Szko∏y Podstawowej nr 173 (www.sp173.waw.pl). W tym
roku zosta∏a przygotowana adaptacja baletu
„The Nutcracker” („Dziadek do Orzechów”), którà równie˝ mo˝na zobaczyç na stronie internetowej szko∏y. W przygotowaniu sà spektakle pacynkowe i adaptacja „Alicji w Krainie Czarów”.
Beata Sowiƒska
Nauczycielka j. angielskiego

Styczeƒ w SP nr 172
Rok 2018 zaskoczy∏ uczniów naszej szko∏y przyjemnà niespodziankà. Fundacja CyberEtyka, której
celem jest edukacja i promocja dobrych praktyk
bezpiecznego, Êwiadomego i etycznego korzystania z cyfrowych technologii, odda∏a do u˝ytku
uczniów Bezpieczny Kàcik Ucznia, w którym
mo˝na poznaç podstawy bezpieczeƒstwa w sieci
Internet oraz przejrzeç si´ w tzw. „Lustrze Hejtu”.
Uczniowie klas 4c i 5a w ramach edukacji filmowej po raz kolejny pojechali do Kinokawiarni Stacja Falenica. Tym razem na warsztatach filmowych obejrzeli film „Wicher” i dyskutowali
na jego temat.
Krótki, ale intensywny czas koƒca pierwszego
pó∏rocza roku szkolnego zakoƒczy∏ si´ radosnym
balem karnawa∏owym klas 0–3. Dzi´ki zaanga˝owaniu Rodziców dzieci bawi∏y si´ w pi´knie
udekorowanym holu, zabaw´ prowadzi∏ wodzirej, a na zm´czonych uczestników balu w ka˝dej
klasie czeka∏ s∏odki pocz´stunek i podarunek.
Ostatniego dnia zaj´ç szkolnych przed zimowymi feriami wszyscy uczniowie uczestniczyli

w specjalnym spotkaniu „Bezpieczne
ferie 2018” poÊwi´conym zachowaniu bezpieczeƒstwa podczas zimowego wypoczynku. Nauczyciele wf.,
p. Przemys∏aw Rusnarczyk i p. Mateusz Madejczyk, przypomnieli wszystkim, w jaki sposób przestrzegaç zasad
bezpieczeƒstwa w górach, w szczególnoÊci na terenach narciarskich.
15 stycznia rozpocz´∏y si´ ferie. Na
tych, którzy nie wyjechali na zimowy
wypoczynek, czeka∏o wiele atrakcji
przygotowanych w ramach akcji „Zima w MieÊcie
2018”. Jej uczestnikom w∏adze dzielnicy Weso∏a
zapewni∏y szerokà ofert´ darmowych atrakcji. Nasi uczniowie ch´tnie z nich korzystali. Odwiedzili
Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Karykatury,
punkt informacyjny budowy II linii warszawskiego
metra, zwiedzili stadion klubu Legia Warszawa,
w Manufakturze „Cukier Lukier” w∏asnor´cznie
wykonali karmelowe lizaki, p∏ywali na basenie
„Wesolandia”, oglàdali filmy w klubie „KoÊciuszko-

wiec”, jeêdzili na ∏y˝wach na lodowisku. W szkole dzieci uczestniczy∏y w zaj´ciach z przedstawicielami Stra˝y Miejskiej, w zaj´ciach artystycznych
(plastycznych i florystycznych). By∏ te˝ czas na karnawa∏owe taƒce, swobodnà zabaw´ w salce rekreacyjnej, mecze tenisa sto∏owego, gr´ on-line
FIFA. Ka˝dy uczestnik na zakoƒczenie wspólnie
sp´dzonych zimowych chwil otrzyma∏ ksià˝k´.
Szko∏a Podstawowa nr 172
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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
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OG¸OSZENIA DROBNE

GITARA – NAUKA GRY

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).
Redakcja

Weso∏a centrum, ul. W. Raczkiewicza 11

www.dogadajciesie.pl

508 348 728

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

ZAMKI

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

naprawa, wymiana

DORABIANIE KLUCZY

29

WYCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE
Podcinanie gałęzi • Prace porządkowe

TRAWNIKI,
OGRODY
503 065 403

222

87

stan deweloperski, tel. 22 401 33 33.
◗ Nauczycielka angielskiego udzieli lekcji angielskiego z zakresu: przedszkola, szko∏y
podstawowej i gimnazjum. Stara Mi∏osna.
Koszt lekcji 50 z∏ 1 osoba, 2 osoby 30 z∏.
Tel. 733 250 300.
◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej
dla uczniów podstawówek i liceum, 17 lat
doÊwiadczenia. Tel. 694 210 279.
◗ Absolwent Politechniki Warszawskiej oferuje korepetycje z matematyki. Zakres:
szko∏a podstawowa, gimnazjum, liceum.
Przygotowania do sprawdzianów, kartkówek, egzaminów. Tel. 516-309-589.

TRANSPORT

tel. 513-148-238
305

◗ Sprzedam nowy dom w Starej Mi∏osnej,

da Fabryczna-GoÊciniec. Tel. 51 51 53 298.
◗ Oddam jedzenie dla kotów i psów. Tel. 22
773 57 23.
◗ Studentka Politechniki Warszawskiej
udzieli korepetycji z MATEMATYKI i FIZYKI
lub pomo˝e w odrabianiu lekcji. Tel. 502
381 369.
◗ Szko∏a Tomjar Auto zatrudni instruktora nauki jazdy kat. B. Zatrudnienie na kilkanaÊcie
godzin w tygodniu na podstawie umowy
zlecenie. Nr. kontaktowy 602 306 969.
◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiadczony nauczyciel. Kontakt 606 898 895.
◗ KUPI¢ STARE PROSPEKTY, KATALOGI MOTORYZACYJNE. TEL. 600 817 479.
◗ MATEMATYKA ogólniak, równie˝ zakres rozszerzony. Stara Mi∏osna. tel. 514-37-14-95.
◗ MATEMATYKA – gimnazjum, liceum, matury – zaprasza doÊwiadczony matematyk.
Tel. 502.440.321.
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4

◗ Gara˝ wynajm´ w Weso∏ej w pobli˝u ron-

US¸UGI KRAWIECKIE

MALOWANIE W WEEKENDY

Z¸OTA RÑCZKA

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

POPRAWKI, PRZERÓBKI ● KALETNICTWO
SZYCIE ZAS¸ON, FIRAN, OBRUSÓW ● PRZESZYCIA
godz. pon.-pt. 9-17, sob. 8-13

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

DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

CI¢CIE DRZEW
US¸UGI WYSOKOÂCIOWE
PRACE PORZÑDKOWE
R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

BIURO RACHUNKOWE DZIDO

HYDRAULIK

Z¸OTA RÑCZKA

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

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

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80

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

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

Cyklinowanie, lakierowanie
i olejowanie parkietów
i pod∏óg drewnianych

503 150 991

ParkietBart tel. 518-366-556

ODÂNIE˚ANIE
CZYSZCZENIE RYNIEN
US¸UGI WYSOKOÂCIOWE
P. PORZÑDKOWE•WYWÓZ
790 55 47 46

ul. Trakt Brzeski 68, Warszawa-Weso∏a
tel. 609-711-754
327

KONKURENCYJNE CENY
1 MIESIÑC GRATIS!!!

tel.

160

29
1

506 173 607

319

– TANIO I SOLIDNIE –

214

22
1

31
8

tel. 503-759-762

REKL AMA

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska

CI¢˚KIE PRZYPADKI

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

Tel. 602-174-916
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl
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WESO¸A

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

TŁUMACZENIA

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

GABINET LEKARSKI
specjalistyczny w Wesołej



NEUROLOG
KARDIOLOG
- Holter ciÊnieniowy - Holter EKG
- EKG spoczynkowe

Zapisy pod nr tel. 796 545 527
Gabinet: ul. Wspólna 2C lok.13, 05-075 Warszawa-Wesoła

Kasztanowa

m
500

Trakt Brzeski

od

Kasztanowa

Al
.J
.P
iłs
ud
sk
ieg
o

mieszkania na sprzedaż

tel. 512 621 621

4900
zł/m2

www.wesbudmieszkania.pl
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