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Z prac Rady Dzielnicy
W lutym Rada Dzielnicy spotka∏a si´ ju˝ po raz pi´çdziesiàty w tej kadencji na sesji w dniu 15 lutego. Pierwszym
punktem obrad by∏a informacja o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W tym roku przedstawiciele ZTM nie byli zaproszeni na sesj´, ale na poprzedzajàce sesj´ spotkanie Komisji Infrastruktury. Dzi´ki temu radni mieli wi´cej czasu na
szczegó∏owe pytania i dyskusj´. Na sesji relacj´ z tego spotkania przedstawi∏ Hubert Zieliƒski. Nie by∏o to spotkanie zbyt konstruktywne. Wi´kszoÊç podnoszonych
przez mieszkaƒców i radnych propozycji nie spotka∏a si´ ze zrozumieniem ze strony ZTM, zaÊ propozycje przedstawione przez ZTM raczej nie u∏atwi∏yby ˝ycia mieszkaƒców naszej dzielnicy. Nale˝y si´ spodziewaç kolejnych spotkaƒ, na których,
mam nadziej´, ZTM podejdzie bardziej elastycznie do oczekiwaƒ mieszkaƒców.
Nast´pnie Rada spotka∏a si´ z p. Januszem Zdzieborskim, przewodniczàcym
Dzielnicowego Zespo∏u Miejskiej Komisji ds. Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych, i zapozna∏a si´ z informacjà o funkcjonowaniu Komisji oraz harmonogramie realizacji zadaƒ lokalnych do miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. Konkluzjà spotkania by∏o, ˝e na naszym terenie nie jest tak êle, ale ka˝dy przypadek alkoholizmu to i tak wielka tragedia dla
rodziny, bliskich i znajomych. A niestety bez silnego, wewn´trznego przekonania
o ch´ci leczenia si´ z na∏ogu, i bez wsparcia bliskich, wszelkie dzia∏ania mogà
przynosiç co najwy˝ej efekt doraêny.
W kolejnym punkcie Rada pozytywnie zaopiniowa∏a zmiany w tegorocznym
bud˝ecie. G∏ównà, która na pewno wszystkich cieszy najbardziej, by∏o zwi´kszenie Êrodków na inwestycje drogowe dzielnicy o ok. 3 mln z∏. Co prawda Êrodki
te nie b´dà przeznaczone na nowe inwestycje, ale na zwi´kszenie bud˝etów
tych ju˝ zaplanowanych. Dzi´ki tym dodatkowym Êrodkom planowane prace b´dzie mo˝na zrealizowaç w szerszym zakresie, bez kompromisów czy zostawiania
niedokoƒczonych fragmentów na lata póêniejsze.
Poza tym Rada pozytywnie zaopiniowa∏a projekt uchwa∏y Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy w sprawie przyj´cia Strategii #Warszawa2030 oraz w sprawie przystàpienia do sporzàdzania Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy. Rada wystàpi∏a tak˝e do Rady Miasta Sto∏ecznego
Warszawy o podj´cie uchwa∏y w sprawie zmiany adresu Szko∏y Podstawowej nr 172
im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie na faktyczny adres od ul. Brata Alberta. Radni zapoznali si´ ponadto z informacjami o planie sprzeda˝y nieruchomoÊci
w dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy na 2018 rok, o stanie uregulowaƒ w∏asnoÊciowych gruntów na potrzeby inwestycji planowanych w roku bie˝àcym i nast´pnym,
o stanie przygotowaƒ do realizacji inwestycji w roku 2018 i o planowanych harmonogramach prac (napisz´ szerzej na ten temat w nast´pnym numerze WS), o wysokoÊci dotacji i grantów przyznanych organizacjom pozarzàdowym za 2017 rok oraz
o pracy Doraênej Komisji do spraw Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Rada przyj´∏a tak˝e protokó∏ Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej zgodnie z pkt. 1 Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy na 2017 rok.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest na dzieƒ 15 marca br. Program
sesji b´dzie dost´pny na 7 dni wczeÊniej w Internecie. Sesja rozpocznie si´
o godz. 14.00 w sali Rady w budynku naszego Urz´du Dzielnicy. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Mieszkaƒcom Weso∏ej
z okazji zbli˝ajàcej si´ Wielkanocy ˝yczymy,
by by∏ to czas radoÊci i pojednania,
nadziei i mi∏oÊci, obfitujàcy tak˝e
w sàsiedzkà ˝yczliwoÊç i serdecznoÊç.
w imieniu
Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a
Burmistrz
Edward K∏os

w imieniu
Rady Dzielnicy Weso∏a
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

Wszystkim Seniorom
sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia
Wielkiejnocy pe∏nej zdrowia, radoÊci
i serdecznych spotkaƒ z najbli˝szymi.
Niech zmartwychwstanie obejmie
ka˝dà sfer´ Waszego ˝ycia!
Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej
Zarzàd Weso∏a
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OD WYDAWCY
Z wielkà przyjemnoÊcià oddajemy w Paƒstwa r´ce jubileuszowy,
200. numer „WiadomoÊci Sàsiedzkich Weso∏a”.
Kiedy w marcu 1999
roku przygotowywaliÊmy
do druku pierwszy numer naszej gazety, nikomu pewnie nie przysz∏o nawet na myÊl, ˝e
tworzymy coÊ, co przetrwa prawie 20 lat. Na
przestrzeni tych lat wielokrotnie zmienia∏ si´
zespó∏ redakcyjny, wielokrotnie zmieniali kolporterzy i handlowcy. Jednak niezmienne za-

wsze pozostawa∏o jedno – sympatia i zaufanie czytelników. To zawsze by∏a najwi´ksza si∏a nap´dowa dla naszej pracy. Jak szybko
„Wiadomosci Sàsiedzkie” rozchodzi∏y si´
wÊród Paƒstwa, jak szeroki mieliÊmy odzew
na poruszane przez nas tematy. Cieszy∏o nas,
jak wiele inicjatyw podejmowanych przez organizacje spo∏eczne z naszego terenu dzi´ki
promocji na naszych ∏amach mog∏o dotrzeç
ze swojà ofertà do Paƒstwa.
Niezmienny przez te lata pozosta∏ charakter
„WiadomoÊci” – zawsze byliÊmy gazetà lokalnà, unikaliÊmy wielkiej polityki (o ile ona nie
dotyka∏a naszej lokalnej spo∏ecznoÊci), nie goniliÊmy za tanià sensacjà. StaraliÊmy si´ pokazywaç ciekawe inicjatywy, promowaç tworzàcych je ludzi i organizacje.

Wywiad z Marcinem J´drzejewskim
z okazji 200 numeru „WiadomoÊci Sàsiedzkich Weso∏a”
Olga ¸´cka: Przed jakimi wyzwaniami stoi
obecnie redaktor naczelny „WiadomoÊci Sàsiedzkich” i zespó∏ redakcyjny?
Marcin J´drzejewski: Tak jak ka˝da gazeta
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” chcia∏yby przede
wszystkim jak najszybciej i jak najdok∏adniej informowaç swoich czytelników o wszystkim, co
si´ dzieje. Niestety jesteÊmy miesi´cznikiem
i ci´˝ko nam bardzo nadà˝yç z informacjami,
szczególnie w dobie mediów elektronicznych,
tak ˝eby rzeczywiÊcie one szybko dociera∏y do
czytelników. Dlatego te˝ uzupe∏niamy swojà
ofert´ naszym portalem internetowym, gdzie
wiele wa˝nych informacji mo˝e byç publikowanych natychmiast po ich pozyskaniu, bez wzgl´du na cykl wydawniczy wydania papierowego.
O.¸.: Jakà rol´ wed∏ug Ciebie odgrywajà
„WiadomoÊci Sàsiedzkie”?
M.J.: Na poczàtku, tu˝ po swoim powstaniu,
„WiadomoÊci Sàsiedzkie” pe∏ni∏y olbrzymià rol´,
poniewa˝ byliÊmy w∏aÊciwie jedynym medium
informacyjnym, które mog∏o docieraç z przekazem do mieszkaƒców. Za naszym poÊrednictwem organizatorzy najró˝niejszych imprez, koncertów, wydarzeƒ sportowych mogli zapraszaç
mieszkaƒców, praktycznie nie by∏o ˝adnych innych êróde∏ informacji. W tej chwili ta rola troch´
si´ zmniejszy∏a, ze wzgl´du na media elektroniczne, Internet, Facebooka, natomiast myÊl´, ˝e
nadal odgrywamy olbrzymià rol´, jeÊli chodzi
o informacje, szczególnie o mo˝liwoÊç spokojnych analiz, przekazanie szerszych materia∏ów,
równie˝ fotograficznych, tak˝e dzi´ki dobremu
dost´powi do êróde∏ informacji, który przez lata
wypracowaliÊmy. To sprawia, ˝e nasze informacje mogà byç rzetelne i podane w sposób wywa˝ony oraz jasny i klarowny.
O.¸.: GdybyÊ mia∏ opisaç „WiadomoÊci Sàsiedzkie” trzema przymiotnikami, by∏yby to:
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M.J.: „Pozytywne” – zawsze staraliÊmy si´
koncentrowaç na przekazie pozytywnym. PokazywaliÊmy ciekawe inicjatywy, pokazywaliÊmy
to, co dobrego si´ dzieje, i ludzi, którzy to organizujà. Nigdy nie robiliÊmy kroniki kryminalnej,
staraliÊmy si´ – oczywiÊcie z pewnymi wyjàtkami – unikaç pi´tnowania najró˝niejszych negatywnych zjawisk, ale pokazywaç to, co fajne, ciekawe i co niesie ze sobà coÊ dobrego. Po drugie
„lokalne” – jesteÊmy gazetà lokalnà i nigdy nie
aspirowaliÊmy do tego, ˝eby anga˝owaç si´
w wielkà polityk´, z jakimiÊ wyjàtkowo drobnymi przypadkami, kiedy to wielka polityka zaglàda∏a na nasze lokalne podwórko. Unikamy tych
tematów, od tego sà media ogólnopolskie, my
piszemy tylko o tym, co si´ dzieje tu, mi´dzy nami. A po trzecie – „otwarte”. „WiadomoÊci Sàsiedzkie” zawsze by∏y otwarte na ró˝ne poglàdy,
na ró˝ne spojrzenia. PublikowaliÊmy materia∏y
nie tylko redakcyjne, ale tak˝e listy do redakcji.
Materia∏y osób, z którymi nawet nie zawsze si´
zgadzaliÊmy, czasem tylko opatrujàc je komentarzem redakcyjnym, bo jednak trudno przejÊç do
porzàdku dziennego nad opiniami, których si´
nie podziela, natomiast nigdy nie zamykaliÊmy
naszych ∏amów na te przeciwne opinie.
O.¸.: „WiadomoÊci Sàsiedzkie” sà miesi´cznikiem. Jak wyglàda praca redakcji i samego
naczelnego w okresie przygotowywania numeru?
M.J.: „WiadomoÊci Sàsiedzkie” sà doÊç specyficznym miesi´cznikiem, przede wszystkim dlatego, ˝e wi´kszoÊç tekstów powstaje dzi´ki wolontariuszom, w tak zwanym trybie – to si´ tak
màdrze teraz nazywa – dziennikarstwa obywatelskiego. Praca redakcji sprowadza si´ g∏ównie
do kontaktu z osobami, które z nami wspó∏pracujà, czasem sugerowania jakichÊ tematów,
zbierania tych materia∏ów i redagowania. Zajmuje si´ tym g∏ównie sekretarz redakcji, czyli Hania Kowalska, która od kilku lat pe∏ni t´ funkcj´.

„WiadomoÊci Sàsiedzkie” powsta∏y i przez
ca∏e te lata funkcjonujà dzi´ki entuzjazmowi
i zaanga˝owaniu, myÊl´, ˝e nie przesadz´, setek ludzi, bo tak wiele osób na przestrzeni tych
lat wspó∏pracowa∏o z naszà redakcjà. Przy
okazji tego naszego jubileuszu wszystkim
cz∏onkom redakcji, wszystkim autorom, kolporterom i wspó∏pracownikom po raz kolejny
sk∏adam serdeczne podzi´kowania.
A Paƒstwu, Drodzy Czytelnicy, ˝yczymy
wielu inspiracji z lektury naszego pisma.
Mam nadziej´, ˝e za kolejne 100 numerów
znów b´dziemy mogli oddaç w Wasze r´ce kolejny jubileuszowy numer naszej gazety. I ˝e
przyjmiecie go jak zwykle z zainteresowaniem
i ciekawoÊcià.
Marcin J´drzejewski

Natomiast rola redaktora naczelnego sprowadza
si´ tak naprawd´ do koordynowania pewnych
dzia∏aƒ i ingerowania wtedy, kiedy jest to niezb´dne, tam gdzie potrzeba przeanalizowaç jakiÊ materia∏, czy nie narusza czyichÊ dóbr osobistych, czy jest zgodny z linià programowà naszej
gazety. Jako redaktor naczelny tak˝e regularnie
pisuj´ teksty, g∏ównie na tematy samorzàdowe,
ale nie tylko. Obecnie rola redaktora naczelnego
nie jest tak du˝a, jak by∏a kiedyÊ, ci´˝ar redagowania pisma zosta∏ przeniesiony bardziej na sekretarza redakcji.
O.¸.: Czy jako redaktor naczelny gazety lokalnej widzisz zjawisko renesansu lokalizmu?
M.J.: Nie jestem tylko redaktorem naczelnym,
ale tak˝e samorzàdowcem i zdecydowanie widz´,
˝e od wielu lat ten lokalizm – czy mo˝e nazwa∏bym to raczej patriotyzmem lokalnym – bardzo
przybiera na sile i to dobrze, bo to jest chyba ten
dobry kierunek, w którym ka˝da spo∏ecznoÊç powinna podà˝aç. MyÊl´, ˝e te dzia∏ania lokalne,
podejmowane przez bardzo wiele organizacji,
które funkcjonujà na terenie Weso∏ej, wnoszà naprawd´ du˝o do ˝ycia mieszkaƒców. Bardzo wiele inicjatyw, które dziejà si´ w∏aÊnie tutaj, lokalnie, powoduje, ˝e mimo i˝ nasza infrastruktura
techniczna nie jest mo˝e najlepsza i mieszkamy na
obrze˝ach Warszawy, to jednak Weso∏a staje si´
bardzo fajnym i przyjemnym miejscem do ˝ycia
i zawdzi´cza to w∏aÊnie temu myÊleniu lokalnemu
bardzo wielu ludzi, którzy tutaj zamieszkali.
O.¸.: Czego ˝yczyç redakcji WS z okazji 200
numeru?
M.J.: MyÊl´, ˝e oczywiÊcie kolejnych 200 wydanych numerów, to po pierwsze, a po drugie
tego, ˝eby ludzie mimo coraz bardziej post´pujàcej dominacji Internetu nie zapomnieli, ˝e s∏owo drukowane, s∏owo, które si´ czyta z papieru,
jest du˝o bardziej przyjazne, du˝o bardziej twórcze i rozwijajàce ni˝ krótkie tweety i memy. ˚e
mimo tego, i˝ ciàgle gdzieÊ biegniemy, a nasze
˝ycie jest szybkie, warto na chwileczk´ usiàÊç sobie i poczuç w d∏oniach papier, us∏yszeç jego szelest. Jest to coÊ zupe∏nie innego ni˝ kolejne migotanie literek na ekranie.
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Koncert charytatywny Niebieskich Migda∏ów i... Noviki
Szko∏a Podstawowa nr 172 im. Polskiej
Organizacji Wojskowej w Warszawie zawsze otwarta jest na spo∏ecznoÊç lokalnà
i odpowiada na jej oczekiwania. 7 lutego
w naszej szkole, z potrzeby serca, odby∏
P
si´ koncert charytatywny Teatru MuzyczA
T
nego Niebieskie Migda∏y, na rzecz rehabiR
litacji Pana Leszka Blautenberga – by∏ego
O
zapaÊnika CWKS Legia Warszawa, trenera
N
zapasów i sumo w UKS Marysin WawerA
T
ski, absolwenta naszej Szko∏y, mieszkaƒca
osiedla Zielona. Zebrane Êrodki pozwolà
pokryç cz´Êç kosztów d∏ugiej rehabilitacji Pana
Leszka. Pomys∏odawcà koncertu by∏ Pan Leszek
Winiarski – radny dzielnicy Weso∏a i nauczyciel
wf. w Szkole Podstawowej nr 172. Szczytne wyN
A
S
Z

goÊciliÊmy wicemistrza olimpijskiego z Moskwy w zapasach, wielokrotnego medalist´
mistrzostw Êwiata i Europy
– Pana Andrzeja Suprona,
by∏ego reprezentanta Polski
w szabli i trenera-wychowawc´ wielu olimpijczyków w szabli – Pana Krzysztofa Grzegorka, kapitana reprezentacji Polski w Amp Futbolu, zdobywc´
bràzowego medalu Mistrzostw
Europy w 2017 roku – Pana
Przemys∏awa Âwiercza oraz
by∏ych radnych Weso∏ej: Panià
Iren´ Kuk, Pana Jerzego
Zdrza∏k´, Pana Waldemara Zalewskiego, Pana
Zbigniewa Putk´. GoÊciliÊmy równie˝ Dyrektora
OÊrodka Kultury Weso∏a Pana Edwarda Kalisza.
Dzi´ki ˝yczliwoÊci firmy Putka muzyczne chwile
zosta∏y umilone s∏odkim pàczkowym pocz´stunkiem. Patronat medialny nad wydarzeniem obj´∏y „WiadomoÊci Sàsiedzkie”. Podczas koncertu
wystàpi∏a tak˝e Novika, wykonujàc dwie piosenki, w tym przepi´knie rzeczywisty utwór „Sa-

fest”. Wspólnie sp´dzony wieczór dostarczy∏ nie
tylko estetycznych doznaƒ muzycznych, ale równie˝ przyczyni∏ si´ do integracji Êrodowiska lokalnego wokó∏ pomocy drugiemu cz∏owiekowi.
Obecni podczas koncertu bliscy Pana Leszka
Blautenberga otrzymali moc pozdrowieƒ.
Szko∏a Podstawowa nr 172
fot. AB

Podzi´kowania Pana Leszka Blautenberga
darzenie zgromadzi∏o wielu znamienitych goÊci.
Dyrektor Szko∏y Katarzyna Paroƒ-Bry∏a przywita∏a
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a Miasta Sto∏ecznego
Warszawy Pana Edwarda K∏osa oraz Radnà Dzielnicy Weso∏a Panià Mari´ Surawskà. Na koncercie

Pragn´ bardzo goràco i jednoczeÊnie serdecznie podzi´kowaç zespo∏owi Niebieskie Migda∏y
za koncert, na którym dla mnie kwestowano, oraz sk∏adam serdeczne podzi´kowania
dla Leszka Winiarskiego, który zorganizowa∏ kwest´, na której nie mog∏em byç osobiÊcie.
Leszek Blautenberg

Zasady zapisów do przedszkoli i do klas pierwszych
W dniach 23 lutego – 27 kwietnia trwa rekrutacja do przedszkoli, „zerówek” i klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 dla dzieci urodzonych w latach 2012–2015 i dzieci z wczeÊniej odroczonym obowiàzkiem szkolnym.
Szczegó∏owe jej zasady znajdà Paƒstwo na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl/
dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja, ale warto tu
przytoczyç par´ istotnych informacji.
Zapisy do przedszkoli i oddzia∏ów przedszkolnych w szko∏ach podstawowych oraz do
klas I prowadzone sà z wykorzystaniem systemu
informatycznego. Podstawowa rekrutacja trwa do
27 kwietnia, a w maju b´dà og∏oszone jej wyniki.
Po opublikowaniu list rodzice mogà sk∏adaç odwo∏ania. Ostatnim etapem jest post´powanie
uzupe∏niajàce, które zakoƒczy si´ 29 czerwca.

Nabór do przedszkoli i „zerówek” szkolnych
JeÊli rodzice dzieci ju˝ ucz´szczajàcych do
przedszkola chcà, by dziecko kontynuowa∏o nauk´ w placówce, muszà poinformowaç o tym dyrektora placówki. Rodzice dzieci urodzonych
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

w latach 2012–2015 oraz dzieci z odroczonym
obowiàzkiem szkolnym, by zapisaç dziecko do
przedszkola lub zerówki, muszà zg∏osiç dziecko
w systemie internetowym oraz przynieÊç wygenerowany wniosek do placówki pierwszego wyboru. Po opublikowaniu wst´pnych list nale˝y
potwierdziç w wybranej placówce, ˝e dziecko
b´dzie do niej ucz´szcza∏o. Na tym etapie mo˝na
odwo∏ywaç si´ od decyzji, je˝eli dziecko nie zosta∏o zakwalifikowane.

Nabór do pierwszych klas
W przypadku gdy jest to dla dziecka ucz´szczajàcego do „zerówki” kontynuacja nauki w tej
samej szkole, wystarczy, ˝e rodzice z∏o˝à taki
wniosek w tej placówce. Rodzice dzieci idàcych
po raz pierwszy do szko∏y lub idàcych do innej
szko∏y, ni˝ chodzi∏y do „zerówki”, muszà zapisaç
dziecko w systemie internetowym oraz z∏o˝yç
dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Je˝eli
dziecko zg∏aszane jest do szko∏y rejonowej, sk∏ada si´ „potwierdzenie”, zaÊ gdy nie jest to szko∏a rejonowa dziecka, nale˝y z∏o˝yç „wniosek”. Po
opublikowaniu wst´pnych list nale˝y potwier-

dziç w wybranej placówce, ˝e dziecko b´dzie do
niej ucz´szcza∏o. Na tym etapie mo˝na odwo∏ywaç si´ od decyzji, je˝eli dziecko nie zosta∏o zakwalifikowane.

Wa˝ne terminy:
■

■

■

■

■

■

Potwierdzenie woli kontynuowania edukacji
w nowym roku szkolnym w placówce do 1 marca do godz. 16.00
Zapisy w systemie elektronicznym od 2 marca od godz. 13.00 do 18 marca do godz. 20.00
Sk∏adanie dokumentów w placówce pierwszego wyboru od 2 marca od godz. 13.00 do
19 marca do godz. 16.00
Opublikowanie list zg∏oszonych dzieci (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych) –
20 kwietnia o godz. 13.00
Sk∏adanie potwierdzenia ch´ci zapisu dzieci do danej placówki od 20 kwietnia od godz.
13.00 do 27 kwietnia do godz. 16.00
Opublikowanie list przyj´tych dzieci – 7 maja o godz. 13.00.
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
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˚adnych z∏udzeƒ, mieszkaƒcy,
˝adnych z∏udzeƒ!
Parafrazujàc s∏owa cara Aleksandra II, doskonale mo˝na oddaç klimat spotkaƒ
z przedstawicielami Zarzàdu Transportu Miejskiego. Z jednej strony jest nadzieja poprawy czegoÊ, a z drugiej wielkie rozczarowanie. Mniej wi´cej tak przebieg∏o lutowe
posiedzenie Komisji Infrastruktury poÊwi´cone komunikacji miejskiej w Weso∏ej.
Tak jak pisa∏em w poprzednich wydaniach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, do
koƒca 2017 roku mia∏a powstaç nowa p´tla autobusowa przy ul. Granicznej
w Starej Mi∏oÊnie. CoÊ tam
si´ przesun´∏o, coÊ tam si´
obsun´∏o i nowy termin
wyznaczony zosta∏ na koniec bie˝àcego roku. Nadzieja jest, poniewa˝ rozpocz´∏y si´ prace przygotowawcze i czyszczenie terenu.
Potwierdzone jest tak˝e, ˝e ta inwestycja wp∏ynie na kierunek kursowania autobusów w Starej

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

■

■

■

5 marca, 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 marca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. W. Raczkiewicza
róg al. Armii Krajowej).
21 marca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)
28 marca, 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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Mi∏oÊnie. Linie 411 i 502 b´dà wje˝d˝a∏y na osiedle przy rondzie Maroszka i tamt´dy te˝ b´dà
wyje˝d˝aç w stron´ centrum Warszawy. Z tej okazji radni zostali onieÊmieleni mo˝liwoÊcià wybrania nowej nazwy dla obecnego przystanku Stara
Mi∏osna (teraz t´ nazw´ b´dzie nosi∏a p´tla przy
ul. Granicznej). Decyzja jest doprawdy strategiczna i gdyby ktoÊ mia∏ pomys∏ na nazw´ przystanku przy KFC, to ch´tnie przeka˝´ go pod obrady
radnych. Zach´cam do wysy∏ania pomys∏ów na
maila (hzielinski@radni.um.warszawa.pl). Do
tego przystanku po wybudowaniu p´tli b´dzie
doje˝d˝a∏ autobus linii 147.
Tak, to równie˝ potwierdzone, nie ma teraz
szans na uruchomienie linii 298. Szykujà si´ bowiem utrudnienia w kursowaniu kolei na linii
otwockiej. ZTM nie chce na ten czas zainwestowaç w skomunikowany z pociàgiem autobus dla
Starej Mi∏osny. Poza tym, ˝e ZTM w ogóle niewiele chce, urz´dnicy próbujà uproÊciç „karuzel´”
wykonywanà przez 147 w czasie przejazdu pod
torami w Mi´dzylesiu i najprawdopodobniej autobus tej linii b´dzie podje˝d˝a∏ do stacji PKP tylko od strony zachodniej – czyli od strony Zerznia.
Definitywnie odrzucona zosta∏a te˝ propozycja przed∏u˝enia linii 525 do Starej Mi∏osny, tym
samym przekreÊlono marzenia o bezpoÊrednim
autobusie do Dworca Centralnego. Nie b´dzie
te˝ przed∏u˝enia linii 520 do Woli Grzybowskiej.
Jak widaç, ZTM przed∏u˝a tylko terminy. Urz´dnicy odpowiedzialni za transport publiczny nie
przed∏u˝ajà linii nawet w nocy, poniewa˝ propozycja skierowania niektórych kursów N25 z Mi´dzylesia do Starej Mi∏osny spotka∏a si´ z jednoznacznà odmowà – nawet gdyby zosta∏y wolne
autobusy, to pojadà one w inne rejony miasta.
Zamiast dodawaç, odejmujà i tak powstaje plan

po∏àczenia linii N21 i N71, który wbrew temu, co
twierdzà sto∏eczni urz´dnicy, naprawd´ uderzy
w mieszkaƒców Weso∏ej. Po pierwsze wp∏ynie
na tras´ autobusów, po drugie nieznana jest docelowa p´tla (Wola Grzybowska vs. Stara Mi∏osna). Przez ca∏y marzec prowadzone majà byç
pomiary ob∏o˝enia poszczególnych kursów nocnych i na tej podstawie ZTM podejmie decyzj´,
czy wykona magicznà sztuczk´ i z dwóch autobusów zrobi jeden.
Najtrudniejszym do zrozumienia dla mnie tematem jest kwestia stawiania, a w zasadzie niestawiania wiat. Problemami, które ZTM podaje
najcz´Êciej jako przeszkody, sà brak odpowiedniego podk∏adu geodezyjnego (te˝ kolizja z mediami w gruncie) i niewystarczajàca iloÊç miejsca
w planowanej lokalizacji wiaty. Torfowa 02 to jedyny w Starej Mi∏oÊnie przystanek linii 502, który nie ma wiaty dla oczekujàcych pasa˝erów, niestety dla nich pod chodnikiem poprowadzone sà
gaz, pràd i woda, co skutkuje tym, ˝e wiata nie
mo˝e tam stanàç. Gdybym mia∏ jakoÊ scharakteryzowaç wspó∏prac´ z ZTM-em, powiedzia∏bym,
˝e wyglàda to jak w filmie Quentina Tarantino:
toczy si´ akcja, wydaje si´, ˝e wiesz, o co chodzi,
nagle nast´puje coÊ nieoczekiwanego i ostatecznie ma∏o kto wychodzi z tego ca∏o. Wiata mia∏a
stanàç do koƒca ubieg∏ego roku, teraz jej postawienie nie jest przewidywane w ogóle!
Jadàc autobusem linii 198, prosz´ zwróciç
uwag´ na ∏awk´ na przystanku Hipodrom 01.
Nie wiem, jaka jest jej historia, bo w przesz∏oÊci sta∏a tam ∏awka postawiona przez ZTM,
ale na pewno obecne siedzisko stoi wbrew
urz´dniczej logice i przepisom. Mam du˝y szacunek dla osoby, która zadba∏a o komfort czekajàcych podró˝nych. OczywiÊcie wa˝ne sà
standardy i wytyczne zapewniajàce bezpieczeƒstwo czy Ustawa krajobrazowa i ca∏a idàca za
nià estetyka miasta. Jednak przecie˝ przepisy
te˝ tworzà ludzie, domyÊlnie po to, by innym
ludziom ˝y∏o si´ lepiej. Jestem przekonany, ˝e
w Weso∏ej ∏awka i wiata mog∏yby stanàç przy
ka˝dym przystanku, tylko potrzeba urz´dnika,
który jest tak˝e cz∏owiekiem.
Hubert Zieliƒski
radny dzielnicy Weso∏a

S P R O S T O WA N I E
W lutowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich
Weso∏a” (nr 199) na stronie 8 w artykule „Nauczyciel na medal z Weso∏ej!” zamieÊciliÊmy
kilka b∏´dnych i nieprecyzyjnych informacji.
Na 5 miejscu (a wi´c w czo∏ówce nagrodzonej tytu∏em „Nauczyciela na medal”)
oprócz p. ¸ukasza Trawczyƒskiego z SP 353
znalaz∏a si´ równie˝ p. Katarzyna Gutowska-Bàk z SP 385 (z liczbà g∏osów 886). Z kolei
p. Ma∏gorzata Staryƒszczak – by∏a nauczycielka z Gimnazjum 119 nie tyle nie uzyska∏a
wystarczajàcej liczby punktów do zdobycia
tytu∏u „Nauczyciela na medal”, ale z powo-

dów zdrowotnych nie wzi´∏a udzia∏u w tej
rywalizacji i to dlatego w rankingu znajduje
si´ na koƒcowej pozycji z liczbà punktów
„0”. Wysoko w rankingu znalaz∏a si´ tak˝e
p. El˝bieta Siemiƒska – wicedyrektor SP 353
– uzyskujàc a˝ 120 punktów.
Najmocniej przepraszamy za omy∏kowe
wprowadzenie czytelników w b∏àd, chcemy
tak˝e przeprosiç Panià Katarzyn´ Gutowskà-Bàk, Panià El˝biet´ Siemiƒskà i Panià Ma∏gorzat´ Staryƒszczak za nieuwzgl´dnienie ich
w tym artykule.
Redakcja
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¸awka nie tylko dla seniora
W pewnym wieku poruszanie
si´ zaczyna sprawiaç trudnoÊç. Marzy si´ wtedy o miejscu, gdzie mo˝na na chwil´
usiàÊç. A to nie takie proste,
bo ∏awek w naszej dzielnicy
i w stolicy nie ma zbyt wiele.
Dzielnicowa Rada Seniorów
chcia∏a to troszk´ poprawiç i korzystajàc z bud˝etu partycypacyjnego, zwi´kszyç liczb´ ∏awek
w dzielnicy Weso∏a. Podj´liÊmy inicjatyw´, przygotowaliÊmy wniosek, ustaliliÊmy lokalizacj´ nowych
∏awek i okaza∏o si´, ˝e nic z tego. Seniorzy
z DRS ustalili miejsce dla kilkunastu ∏awek,
po kilka w osiedlu Zielona, w Starej Mi∏oÊnie i na Placu Wojska Polskiego. Lokalizacj´ trzeba by∏o sprawdziç pod kàtem w∏aÊcicieli terenu, na którym ma stanàç ∏awka.
Potem dopiero mo˝na przystàpiç do sk∏adania wniosku. Okaza∏o si´, ˝e ani jedno
z wybranych miejsc nie spe∏nia kryteriów.
W niektórych ∏awki sta∏y wczeÊniej i spotka∏y si´ z protestem mieszkaƒców, bo siadali tam pijacy i odbywa∏y si´ nocne libacje. Gdzie indziej teren by∏ prywatny i w∏a-

Êciciel nie wyrazi∏ zgody, albo chodnik by∏
zbyt wàski, albo brak zgody w∏aÊciciela
osiedla. Tak by∏o w osiedlu Laguna w Zielonej, gdzie chcieliÊmy, by stan´∏a ∏awka
przed przychodnià, dla osób oczekujàcych
na zapisy do lekarza.
Wówczas napotka∏am artyku∏, który ukaza∏ si´ w styczniowym numerze „Gazety Senior” pt. „Raport: w Polsce brakuje ∏awek”.
Moja wiedza o ∏awkach po przeczytaniu tego artyku∏u wzbogaci∏a si´ o statystyk´.
W Polsce 55% ludzi w wieku senioralnym wymienia odpoczynek na ∏awce, na

Akademia Inicjatyw Sàsiedzkich

Bo˝ena Borys
przewodniczàca Dzielnicowej Rady Seniorów

scach w Warszawie z trenerami z du˝ym
doÊwiadczeniem i wiedzà.
Zapisy trwajà

Chcesz zrobiç coÊ na rzecz swojej okolicy? Lepiej poznaç swoich sàsiadów? Ale
potrzebujesz wsparcia? A mo˝e chcesz
poznaç aktywnych mieszkaƒców z ró˝nych dzielnic Warszawy? Zg∏oÊ si´ do
Akademii Inicjatyw Sàsiedzkich!
To warsztaty, na których dowiesz si´ wi´cej na temat badania potrzeb i zasobów,
mobilizowania sàsiadów do dzia∏ania, szukania sojuszników Twojej akcji, mo˝liwoÊci
pozyskania Êrodków finansowych na swoje

Êwie˝ym powietrzu, jako ulubionà form´
sp´dzania czasu. Artyku∏ powo∏uje si´ na
badania firmy SEEDiA (producenta
∏awek solarnych), która przeanalizowa∏a dane dotyczàce miejskiej
infrastruktury wybranych polskich
miast oraz prognoz dotyczàcych
starzenia si´ spo∏eczeƒstwa. Na
potrzeby raportu uzyskano informacje dotyczàce liczby ∏awek z kilkunastu miast. Z tego raportu wynika, ˝e najlepiej majà mieszkaƒcy
Krakowa (Planty?), Katowic i Rzeszowa. W stolicy Ma∏opolski ZZM
(Zarzàd Zieleni Miejskiej) zarzàdza
7400 ∏awkami, w Katowicach
3000, w Rzeszowie 1700. To sporo
w stosunku do liczby mieszkaƒców.
Warszawa zajmuje 517 tys. km2,
a ∏awek na tej powierzchni jest 4400, czyli
na 1000 mieszkaƒców przypada zaledwie
2,5 ∏awki!!!!!
Jak widaç, problem jest. Nasza Rada Seniorów chcia∏a go troch´ rozwiàzaç. To nie
tylko problem dzielnicy Weso∏a, ale problem ogólnopolski. W Polsce brakuje ∏awek.
¸awka nie tylko seniorowi umili ˝ycie, potrzebna jest wszystkim mieszkaƒcom. Mo˝e
nowy samorzàd weêmie to pod uwag´.

u Oli: 601 947 474,
mail: aleksandraa@cal.org.pl
I przez formularz: https://docs.google.com/
forms/d/1q6oQE3G-l0sjYaiWFcGp1FfAfiaE2
dYfbUJRNIowhrs/edit
Wi´cej informacji: inicjatywysasiedzkie.pl.
dzia∏ania. Oferujemy: 5 warsztatów w terminie od marca do maja w 5 ró˝nych miej-

Centrum Wspierania
AktywnoÊci Lokalnej CAL

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Us∏ugi opiekuƒcze OPS dla Ciebie
JeÊli z powodu wieku czy stanu
zdrowia nie radzisz sobie z codziennymi obowiàzkami, a najbli˝sza rodzina z ró˝nych przyczyn nie jest
w stanie si´ Tobà zaopiekowaç, mo˝esz skorzystaç z pomocy w formie
us∏ug opiekuƒczych.
Osoby starsze, chore, niesamodzielne czy
niepe∏nosprawne, które nie mogà obejÊç
si´ w codziennym ˝yciu bez pomocy innych, nie sà skazane tylko na siebie. Przys∏uguje im pomoc w postaci us∏ug opiekuƒczych. Na takie wsparcie mogà liczyç
nie tylko osoby samotne, ale te˝ mieszkajàce wspólnie z rodzinà.
Us∏ugi te przyczyniajà si´ do utrzymania
odpowiedniego poziomu ˝ycia osób, które
w codziennym ˝yciu majà ograniczenia
w zaspokajaniu podstawowych i niezb´dnych potrzeb. W ofercie pomocy znajdujà
si´ równie˝ specjalistyczne us∏ugi opiekuƒcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

K àcik seniora
Starzejemy si´
Patrzàc na aktywnoÊç studentów UTW,
jestem pe∏na podziwu. Seniorzy çwiczà,
taƒczà, malujà, uczà
si´. Ale tak˝e chorujà. Ostatnio moja rodzina zmierzy∏a si´ ze
Êmiercià dwóch bli-

Od lutego 2018 r. wesz∏y w ˝ycie nowe
standardy us∏ug opiekuƒczych. Wdro˝enie
standardów mia∏o na celu ujednolicenie
i uporzàdkowanie oferty pomocy, zapewnienie odpowiedniej jakoÊci i dost´pu do us∏ug

na takim samym poziomie w ka˝dej dzielnicy m.st. Warszawy. Dokument zawiera m.in.
rodzaje us∏ug opiekuƒczych, ich zakres
i czynnoÊci oraz wymogi dla wykonawców.
Dla osób o niskim dochodzie us∏ugi
Êwiadczone sà nieodp∏atnie. Ta forma pomocy jest odp∏atna w zale˝noÊci od doskich osób, które przez wiele lat walczy∏y z rakiem. Kiedy sytuacja sta∏a si´ ostateczna, zderzy∏am si´ z rzeczywistoÊcià.
Z jednej strony spychologia, brak zainteresowania, odsy∏anie od przychodni do
szpitala, od lekarza do lekarza. Gehenna
trwajàca kilkanaÊcie godzin. Z drugiej
zaÊ spotka∏am w tej trudnej bitwie wspania∏ych lekarzy, salowe, piel´gniarki,
pracowników SOR-u, którzy wykazali si´
ogromnà empatià. Dzi´ki nim nasi bliscy
odeszli pod dobrà opiekà i w godnych
warunkach. Serdecznie im wszystkim jestem za to wdzi´czna, majàc nadziej´, ˝e
wkrótce to b´dzie standard.

Konkurs na miejsca przyjazne seniorom
W drugiej po∏owie ubieg∏ego roku odby∏
si´ zorganizowany przez Warszawskà Rad´
Seniorów konkurs na miejsca przyjazne seniorom. W poszczególnych dzielnicach
zg∏oszono do konkursu w sumie 60 placówek, które nast´pnie zaopiniowane zosta∏y
przez dzielnicowe rady seniorów. Rada Seniorów w Weso∏ej po zebraniu zg∏oszeƒ do
konkursu zakwalifikowa∏a cztery placówki.
By∏y to miejsca, w których nie pozostawiono ˝adnych utrudnieƒ dla osób starszych
czy niepe∏nosprawnych, jak schody, brak
por´czy itp., a z drugiej strony wprowadzono liczne udogodnienia. Na przyk∏ad
poczta w Weso∏ej zorganizowa∏a wygodny
kàcik u∏atwiajàcy choçby wype∏nianie druków seniorom, w którym znalaz∏a si´ nawet lupa u∏atwiajàca czytanie czy pisanie.
Biblioteka Publiczna w Weso∏ej równie˝ po-
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czyni∏a ró˝ne u∏atwienia dla seniorów,
z których najwi´kszym jest mo˝liwoÊç dostarczania ksià˝ek do domu, oczywiÊcie
w uzasadnionych przypadkach. Klub Mambo wprowadzi∏ natomiast zaj´cia gimnastyczne dla seniorów za minimalnà odp∏atnoÊcià, które cieszà si´ du˝a frekwencjà.

chodu netto przypadajàcego na osob´
mieszkajàcà samotnie lub dochodu na
osob´ w rodzinie. Wraz z wejÊciem w ˝ycie nowych standardów us∏ug opiekuƒczych zmieni∏a si´ tabela odp∏atnoÊci, która w obecnej wersji jest bardziej korzystna
dla potencjalnego odbiorcy us∏ug.
Aby uzyskaç pomoc w formie us∏ug opiekuƒczych, nale˝y z∏o˝yç wniosek
w oÊrodku pomocy spo∏ecznej w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce przebywania. Uzyskanie pomocy w takiej
formie wià˝e si´ z wizytà pracownika
socjalnego w miejscu zamieszkania
oraz przed∏o˝eniem niezb´dnej dokumentacji przedstawiajàcej sytuacj´
rodzinnà, finansowà oraz zdrowotnà.
Osoby zainteresowane wsparciem
w formie us∏ug opiekuƒczych zapraszamy do nawiàzania kontaktu osobistego lub telefonicznego z pracownikiem socjalnym naszego oÊrodka –
Agnieszkà Kobà (tel. 22 773 44 12 wew.
115), która odpowie na Paƒstwa pytania.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
„Ale póki co, ale póki czas, Spróbujmy
chwyciç w d∏onie umykajàcy wiatr”
– Êpiewa∏ przed laty Krzysztof Klenczon.
Gdy si∏ nie brakuje, dbajmy o swoje zdrowie. Jedzmy zdrowo, taƒczmy, p∏ywajmy,
spacerujmy. Pomogà nam w tym zaprzyjaênione placówki: Wesolandia, Fitness
Art, Mambo czy si∏ownia przy ul. Armii
Krajowej 88, gdzie seniorzy mogà skorzystaç z ró˝norodnych zabiegów poprawiajàcych samopoczucie i estetyk´ cia∏a po
preferencyjnych cenach.
Starzejemy si´, ale nie dajemy si´ :).
Gra˝yna Weber

Z kolei pracownia Surreal prowadzi dla seniorów zaj´cia z malarstwa sztalugowego,
odbywajàce si´ zawsze w wyjàtkowo mi∏ej
atmosferze, a do tego organizuje wernisa˝e prac uczestników, a nawet bezp∏atny
plener w terenie. Wszystkie propozycje by∏y dobre, jednak˝e inne dzielnice te˝ si´
stara∏y i w rezultacie w ramach konkursu
wyró˝niona zosta∏a w dzielnicy Weso∏a tylko biblioteka. To dobra propozycja, ale pozosta∏e trzy te˝ by∏y godne uznania. Mo˝na
si´ tyko pocieszaç, ˝e za kilka miesi´cy b´dzie og∏oszony nowy konkurs na miejsce
przyjazne seniorom. Mo˝na ju˝ myÊleç, co
nale˝a∏oby zmieniç, ˝eby uczyniç dane
miejsce milszym i lepszym dla seniorów.
Wkrótce odb´dzie si´ uroczystoÊç wr´czenia dyplomów wyró˝nionym placówkom
z wszystkich dzielnic. O tym te˝ napiszemy.
Izabella Ruli
Rada Seniorów
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NABORY DO GRUP:
- MALUSZKÓW (4–8 lat)
- DZIECI (od 9 lat)
- MŁODZIEŻ, DOROŚLI (bez ogr.)

natalia.wolniewicz@volteo.pl
tel. 664 720 615
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WOLTYŻERKA
jest jedną z 7 dyscyplin jeździeckich.
Polega na wykonywaniu ćwiczeń
akrobatyczno-gimnastycznych na grzebiecie
konia. Jest to dyscyplina niezwykle efektowna,
ale przede wszystkim świetna zabawa! Zawodnicy
naszej sekcji regularnie biorą udział w pokazach
oraz zawodach woltyżerskich. Woltyżerka
to także świetne dopełnienie dla jazdy konnej.
Wielu trenerów zaleca rozpocząć przygodę
z jeździectwem właśnie od woltyżerki,
która doskonale rozwija
równowagę na koniu!

www.volteo.pl

www.facebook.com/UKSVolteo
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Kszta∏cenie specjalne –
podstawowe oddzia∏y integracyjne
Sprawa dotyczy Szko∏y
Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi
im. Tadeusza KoÊciuszki
umiejscowionej na Osiedlu
Plac Wojska Polskiego,
oczywiÊcie w dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy,
a dok∏adnie jej rozbudowy
(dobudowania skrzyd∏a lub zmiany lokalizacji
DBFO [Dzielnicowe Biuro Finansów OÊwiaty]).
Chc´ tu nadmieniç, ˝e jest to jedyna szko∏a podstawowa, która spe∏nia wymogi architektoniczne
dostosowane do kszta∏cenia integracyjnego
i kszta∏ci dzieci z ró˝nym stopniem niepe∏nosprawnoÊci z ca∏ej naszej dzielnicy.
Zgodnie z prawem oÊwiatowym oddzia∏y integracyjne sà dzielone na grupy, co skutkuje
wi´kszym zapotrzebowaniem na pomieszczenia – sale lekcyjne. Daje to w roku szkolnym
2017/2018 razem 10 oddzia∏ów, a 14 grup
szkolnych, natomiast w roku szkolnym
2018/2019 11 oddzia∏ów, a 16 grup szkolnych.
Obecnie szko∏a dysponuje 11 (jedenastoma)

salami lekcyjnymi, w tym salà gimnastycznà.
W roku szkolnym 2017/2018 liczba oddzia∏ów
wzros∏a o dwa oddzia∏y (w tym jeden oddzia∏
klasy I) i dodatkowo (zgodnie z reformà oÊwiatowà) jeden oddzia∏ klasy siódmej.
Rok szkolny 2018/2019 zwi´kszy zapotrzebowanie na sale lekcyjne o jednà – oddzia∏ klasy
ósmej. Dodatkowe sale lekcyjne sà te˝ wymagane ze wzgl´du na obowiàzek podzia∏u oddzia∏ów integracyjnych na dwie grupy nauczania j´zyków obcych – zgodnie z ustawà „Prawo
oÊwiatowe”. Potrzebne sà te˝ dodatkowe pomieszczenia dla specjalistów: logopedy, psychologa, terapeuty etc.
W sumie daje to potrzeb´ minimum 14 sal
lekcyjnych przy obecnej liczbie 11 sal lekcyjnych.
Problem ten wymaga bardzo pilnego rozwiàzania, docelowo najpóêniej na poczàtku roku
szkolnego 2018/2019.
Nadmieniam, ˝e w poprzednich latach istnienia naszej szko∏y problem ten nie mia∏ miejsca,
a nawet w 2007 roku wyraziliÊmy zgod´ na oddanie jednego skrzyd∏a na potrzeby DBFO (Dzielnicowe Biuro Finansów OÊwiaty).

QLTURKA

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri
W dyskusji o filmach
utar∏o si´ powiedzenie
„emocjonalny roller coaster”. Co w zasadzie
oznacza to porównanie do
obowiàzkowej atrakcji
w ka˝dym szanujàcym si´
parku rozrywki? To, ˝e obraz wywo∏uje w nas skrajnie przeciwne emocje kolejno po sobie. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri to Formula Rossa1
wÊród „emocjonalnych roller coasterów”. Chyba
nie widzia∏em nigdy wczeÊniej filmu, w którym
sceny przeplecione sà tak, ˝e w jednym momencie widzowie Êmiejà si´ na g∏os, a chwil´ póêniej wydaje si´, jakby ktoÊ na sali kinowej kroi∏
ogromnà cebul´. Martin McDonagh napisa∏
i wyre˝yserowa∏ Komedi´ przez du˝e K oraz
Dramat przez du˝e D. Nic dziwnego, ˝e taki pakiet dwa w jednym zosta∏ obsypany nagrodami
przez Brytyjskà Akademi´ Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, a nied∏ugo zawalczy o Oscara
w siedmiu kategoriach. W tym o statuetk´ za
Najlepszy Film.
Tytu∏owe billboardy stojà przy ma∏o ucz´szczanej drodze. G∏ówna bohaterka wpatruje si´
w nie, d∏ubiàc w z´bach (to zwiastun póêniejszej
Êwietnej sceny z grubym dentystà). Natomiast reklamy dostrzegalnie nadgryz∏ zàb czasu. W g∏owie kobiety w Êrednim wieku siedzàcej za kierownicà rodzi si´ jakiÊ pomys∏. Zanim billboardy
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wywo∏ajà burz´ w miasteczku, najpierw odwiedzimy lokalnà agencj´ reklamowà. W niej poznamy sympatycznego Reda i jego asystentk´, uroczà Pamel´. Z tej dwójki zdecydowanie ciekawsza jest pierwsza postaç, odegrana przez Caleba
Landry’ego Jonesa. Z poczàtku wydawaç si´ b´dzie, ˝e to strachliwy cwaniaczek. W tym filmie
nic nie jest jednak czarno-bia∏e (co si´ chwali!).
Marketingowy elegancik da nam póêniej pot´˝nà
lekcj´ przebaczenia i empatii za pomocà zwyczajnych szklanki soku i s∏omki do picia.
W rol´ Mildred Hayes wcieli∏a si´ Frances
McDormand, w 1997 roku nagrodzona Oscarem
za rol´ policjantki Marge Gunderson w filmie
Fargo braci Coen. Kim w∏aÊciwie jest protagonistka? To matka, która prze˝y∏a jednà z najgorszych
mo˝liwych do wyobra˝enia tragedii – Êmierç w∏asnego dziecka. Szczegó∏ów nie b´d´ ujawnia∏, te
sà na tyle do∏ujàce, ˝e odradza∏bym si´ganie do
policyjnego raportu. Nie chcia∏ ich poznaç równie˝ syn Mildred – Robbie (Lucas Hedges). Do
matczynej walki o sprawiedliwoÊç b´dzie mia∏
zresztà doÊç ambiwalentny stosunek.
Has∏a na billboardach b´dà bezkompromisowe. Imiennie oberwie si´ szefowi policji – Billowi Willoughby’emu. Woody Harrelson znowu
zagra∏ policjanta i znowu pokaza∏ aktorski
kunszt, za który nie sposób go nie kochaç. Histori´ szeryfa skomplikuje choroba, o której wie ca∏e miasteczko – rak trzustki. Willoughby dostarczy nam sporo rozrywki i jeszcze wi´cej wzrusze-

Naszym zdaniem najbardziej racjonalnym rozwiàzaniem jest dobudowanie do istniejàcej
szko∏y jednego skrzyd∏a, jako ˝e 23 lub 24 lata
temu w projekcie budowy rzeczonej szko∏y istnia∏a koncepcja dodatkowego skrzyd∏a, o którym wy˝ej wspominam. Stosowny wniosek
w powy˝szej sprawie skierowa∏em do Zarzàdu
Dzielnicy – do Burmistrza o podj´cie dzia∏aƒ
zmierzajàcych do rozwiàzania tego problemu.

Czyste Osiedle Plac Wojska Polskiego
Przy okazji poruszonego tematu szko∏y pragn´
Paƒstwa poinformowaç, ˝e jak co roku przy
wsparciu Urz´du Dzielnicy, w bie˝àcym roku b´dà kontynuowane cykliczne dzia∏ania pod znamiennà nazwà „Czyste Osiedle”. Sà to ni˝ej
uzgodnione terminy:
1. 26 maja br.
2. 15 wrzeÊnia br.
3. 10 listopada br.
Te za∏o˝one terminy sà elastyczne i mogà byç
uruchamiane zale˝nie od potrzeb usuni´cia nieczystoÊci. OczywiÊcie ka˝dorazowo b´d´ Paƒstwu
przekazywa∏ drukowanà stosownà informacj´.
Serdecznie pozdrawiam!
dr Stefan S∏owikowski
Przewodniczàcy Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
nia. Filmowemu wyjadaczowi b∏ysk reflektorów
skrad∏ jednak Sam Rockwell (Sam Bell w filmie
Moon, „Dziki Bill” Wharton z Zielonej Mili). T´pawy maminsynek ze sk∏onnoÊcià do przemocy doÊwiadczy ogromnej metamorfozy. Nie dziwi´ si´,
˝e do Rockwella pow´drowa∏y ju˝ Z∏oty Glob
i BAFTA za najlepszà drugoplanowà rol´ m´skà,
a wkrótce do∏àczyç do nich mo˝e równie˝ Oscar.
Trzy billboardy za Ebbing, Missouri to w zasadzie film kompletny. Sà b∏yskotliwe dialogi, okraszone sporà, lecz nieprzesadnà iloÊcià przekleƒstw. Jest krew, ∏zy i p∏omienie. Pojawi∏ si´
nawet karze∏ (genialny Peter Dinklage znany
mi´dzy innymi z Gry o Tron). Nie brakuje krytyki
w kierunku policji. Pi´tnowane sà szczególnie rasizm i homofobia. Amerykaƒski zaÊcianek ukazany w krzywym zwierciadle jednoczeÊnie odra˝a
i wywo∏uje politowanie. Obrywa si´ te˝ szukajàcej sensacji telewizji. Je˝eli coÊ bym poprawi∏, to
CGI2 w scenie z sarnà. MyÊl´ równie˝, ˝e do ukazania przewracania palcem ˝uczka z pleców na
nó˝ki mo˝na by spokojnie u˝yç prawdziwego
owada zamiast komputerowej animacji. Moje
wàtpliwoÊci budzi∏o te˝ z poczàtku zakoƒczenie.
Lubi´ otwarte fina∏y, ale ten wywo∏a∏ w pierwszej chwili wra˝enie, jakby obraz zosta∏ przedwczeÊnie uci´ty. Wszystkie niezb´dne elementy
uk∏adanki sà jednak na miejscu i uwa˝ny widz
b´dzie potrafi∏ po∏àczyç je zgrabnie w ca∏oÊç.
Marcin Zajàc
1

2

Najszybsza kolejka górska na Êwiecie, osiàgajàca
pr´dkoÊç maksymalnà 240 km/h. Znajduje si´
w Ferrari World w Abu Dhabi.
z ang. Computer Generated Imagery – obrazy
generowane komputerowo.
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Rozwój technologii zarówno na
rynku globalnym, jak i naszym, krajowym prze˝ywa prawdziwy boom. Niemal ka˝dy cz∏owiek na
Êwiecie u˝ywa ju˝ smartfona. Dotychczas jednak w skali globalnej liderami w tej dziedzinie byli g∏ównie Amerykanie (Apple) i Koreaƒczycy (Samsung), którzy z roku na
rok notowali ogromne wzrosty
udzia∏u w rynku i sprzedawali miliony swoich urzàdzeƒ na ca∏ym
Êwiecie. I nagle, po publikacji IDC
podsumowujàcej rok 2017, okaza∏o si´, ˝e potentaci zacz´li sprzedawaç znacznie mniej, natomiast bardzo dynamicznie wzros∏a sprzeda˝ telefonów chiƒskich producentów takich
jak np. Xiaomi.
O chiƒskich markach i rewolucji na rynku telefonii komórkowej opowie nam ekspert, Pan Dariusz Grabowski, Prezes firmy
CK Mediator zajmujàcej si´ od wielu lat,
poza komputerami i laptopami, dystrybucjà w∏aÊnie chiƒskich smartfonów.
Dlaczego chiƒskie marki jak Xiaomi
czy teraz tak˝e Ulefone oraz Umidigi
z takim impetem stajà si´ rozpoznawalne i po˝àdane ju˝ na ca∏ym Êwiecie?
– Có˝, uwa˝am, ˝e takie firmy jak Apple czy Samsung bardzo nie doceni∏y
mo˝liwoÊci Chiƒczyków. Tania si∏a robocza, du˝a liczba ludzi, wieloletni rozwój

technologiczny i ostatnio wielki nacisk
na podniesienie jakoÊci oraz dobry marketing sprawi∏y, ˝e chiƒscy producenci
tacy jak np. Xiaomi, Ulefone czy Umidigi stworzyli produkty du˝o bardziej
funkcjonalne, na tych samych podzespo∏ach, o Êwietnym i nowoczesnym
wyglàdzie jak u konkurencji, ale
w znacznie ni˝szej cenie. To co dziÊ oferuje np. Samsung w cenie 2500 z∏, mo˝na mieç od Ulefone za 1300 z∏. A to
znaczna ró˝nica w stosunku tak wysokiej jakoÊci produktu do ceny.
CK Mediator postawi∏ na chiƒskie
marki ju˝ kilka lat temu, kiedy jeszcze
nikt inny poza samymi producentami
nie dawa∏ wiary w sukces tej bran˝y.
Skàd Pan wiedzia∏, ˝e to b´dzie to?

– Od lat dzia∏am w bran˝y elektroniki
u˝ytkowej i prosz´ mi wierzyç, ˝e nigdy
nie wiadomo, co si´ wydarzy i jakie produkty przyjmà si´ na rynku, a jakie nie.
Absolutnie nie da si´ tego
w 100% przewidzieç. Jedno, czego by∏em pewny, obserwujàc
bran˝e elektronicznà i g∏ówne
globalne rynki, to to ˝e Chiny
wkrótce zaskoczà Êwiat swoimi
produktami, bo w pewnym momencie ca∏a globalna produkcja
znalaz∏a si´ w∏aÊnie w tym kraju.
KilkanaÊcie lat temu Êwiatowe
korporacje zacz´∏y przenosiç swoje fabryki do Azji w ramach redukcji kosztów. Nikt wtedy nie
pomyÊla∏ o konsekwencjach, jakie
to za sobà nios∏o. Czyli wszystko
to, co ka˝dy przedsi´biorca powinien chroniç: tajemnica przedsi´biorstwa, patenty, technologie,
know-how zupe∏nie nieÊwiadomie zosta∏o oddane do u˝ycia chiƒskim producentom, którzy w bardzo szybki sposób
wykorzystali t´ wiedz´, otwierajàc swoje fabryki i swoje brandy.
A jakie plany CK Mediator ma na kolejne lata?
– Poniewa˝ firma bardzo dynamicznie
si´ rozwija, oprócz nowej siedziby
w Wawrze, magazynów i linii dystrybucyjnej mamy tak˝e w∏asnà lini´ serwisowà, musieliÊmy skoncentrowaç si´ na
wdro˝eniu nowych rozwiàzaƒ technologiczno-systemowych ulepszajàcych dzia∏ania i u∏atwiajàcych obs∏ug´ klientów.
Podniesienie ogólnych standardów naszej pracy i zwi´kszenie zadowolenia
kontrahentów (zarówno hurtowych, jak
i indywidualnych) jest dla nas priorytetem na najbli˝sze miesiàce.
Co do strategii produktowej, to mamy
w planach kontynuowaç dystrybucj´ laptopów, komputerów, monitorów, telewizorów i oczywiÊcie smartfonów, ale tak˝e b´dzie kilka niespodzianek, które mamy nadziej´, b´dà kolejnà „rewolucjà”
na rynku. Ale to na razie tajemnica.
CK Mediator
Rozmawia∏a Patrycja Gadomska

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Chiƒskie smartfony na g∏ow´ bijà
swoich topowych konkurentów
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Zima si´ koƒczy, pora na nowy sezon
Rowerowej Jazdy na Orientacj´!
W lutym zakoƒczy∏a si´ rywalizacja
w cyklu zawodów w biegu na orientacj´ FalInO, a jej podsumowanie
wraz z wr´czeniem medali, pucharów i dyplomów nastàpi w dniu
10 marca podczas ostatniej V Rundy. W tym roku ponownie zosta∏
poprawiony rekord, jeÊli chodzi
o frekwencj´, bowiem udzia∏ w dotychczas rozegranych zawodach wzi´∏o ponad dwieÊcie osób, a jeszcze
nie koniec. Jest nadzieja na opady
Êniegu, bowiem zima przysz∏a
wraz z siarczystym mrozem, i jak
tylko pojawi si´ Ênieg, to w marcu
ruszamy z zawodami narciarskimi.
Nale˝y podkreÊliç fakt, ˝e mróz
powinien spowodowaç wygini´cie
sporej iloÊci kleszczy, które nas trapià ju˝ od wczesnej wiosny a˝ do
póêniej jesieni, a nawet podczas ∏agodnej zimy te˝ potrafià zaatakowaç.
Marzec zapowiada si´ bardzo ciekawie, bowiem startujemy tak˝e, tradycyjnie ju˝, z kolejnym cyklem imprez o Puchar Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´
i Grand Prix Dzielnicy Wawer. Tegoroczne zmagania zosta∏y wzbogacone dodatkowo o cykl
6 maratonów, które zostanà rozegrane na dystansach 100 km, 50 km i 25 km – czyli to, czego dotychczas brakowa∏o, a na co jest dosyç
spore zapotrzebowanie ze strony rowerzystów.
Pierwsza runda zapowiada si´, ˝e b´dzie jeszcze w zimowej aurze, jak sprawdzà si´ prognozy
i syberyjski mróz przytrzyma d∏u˝ej nad Polskà.
Rozpoczynamy w Weso∏ej 17–18.03.2018.

Pierwszego dnia jest jeden start na
dystansie klasycznym i b´dziemy
jeêdziç po terenie Lasów Miejskich
(Las Sobieskiego), a w drugim
dniu mamy dwa starty na dystansie sprinterskim i Êrednim. Centrum zawodów to parking przed
Urz´dem Weso∏a – start i meta
przy wiatach. W nast´pnym tygodniu przenosimy si´ do sàsiedniej dzielnicy Wawer i tu rozpoczynamy dodatkowà rywalizacj´ w Grand Prix
Dzielnicy Wawer.
Ca∏y sezon liczy w sumie a˝ 15
rund plus tradycyjne Zakoƒczenie
Sezonu w pierwszy weekend listopada po∏àczone ze startem w sobot´ w maratonie oraz w niedziel´
w scorelaufie czasowym. Jak co roku na koniec b´dà czeka∏y medale –
tym razem pi´kne, okolicznoÊciowe, zrobione specjalnie na sezon 2018, a tak˝e nagrody
i losowanie roweru firmy Wheeler Polska. Warto
wi´c przyjechaç ju˝ na poczàtek i wziàç udzia∏
we wspólnej zabawie. Sporo osób traktuje rywalizacj´ na powa˝nie i walczy do upad∏ego o ka˝dy punkt, ale tak˝e bardzo du˝a grupa startuje
rekreacyjnie i traktuje to jako form´ aktywnego
i bardzo przyjemnego sp´dzenia czasu z rodzinà
bàdê znajomymi na ∏onie natury.
Wszystkie informacje o terminach i miejscach
poszczególnych etapów znajdujà si´ na stronie
www.orienteering.waw.pl, poprzez którà tak˝e
dokonujemy zg∏oszeƒ na imprez´, a w komunikacie technicznym, który ukazuje si´ zazwyczaj na
dwa tygodnie przed ka˝dà kolejnà rundà, znaj-

REKL AMA

Anna Kamiƒska, jedyna mistrzyni Êwiata
w orientacji w Polsce, analizuje w∏aÊnie swoje
przejazdy z g∏ównymi rywalkami po zawodach.
Fot. Jan Cegie∏ka

dziemy szczegó∏owy opis lokalizacji i d∏ugoÊci tras
na poszczególny etap oraz jego wyniki i aktualnà
klasyfikacj´. Dla uczestników jest przygotowywany pamiàtkowy numer startowy z imieniem i nazwiskiem oraz terminami i miejscem poszczególnych etapów. Numer jest wydawany na ca∏y sezon
jednorazowo – w razie zgubienia numeru nale˝y
o tym poinformowaç i zostanie przygotowany
wówczas nowy numer. Dla wszystkich uczestników jest tak˝e przygotowana pamiàtkowa naklejka z ka˝dej rundy, napój na mecie, coÊ s∏odkiego
oraz wiele cennych nagród na podsumowanie ca∏ego sezonu. NowoÊcià od koƒca ubieg∏ego sezonu jest mo˝liwoÊç zakupienia mapnika na rower
– taki mapnik póêniej mo˝e byç wielokrotnie wykorzystywany podczas ró˝nego rodzaju wypraw
rowerowych. Pozwala on na umieszczenie w nim
mapy, a dodatkowo jest obracany dooko∏a.
JeÊli chodzi o zasady, warto odwiedziç stron´
www.mtbo.pl i w zak∏adce o RJnO znajdziemy
ca∏e ABC opisujàce tà fantastycznà form´ sp´dzania wolnego czasu. Podstawowa zasada dla
osób po raz pierwszy wybierajàcych si´ na przygod´ z mapà w terenie – bez wzgl´du na to, jak
dobrze sobie dajemy rad´, je˝d˝àc na rowerze,
zg∏aszamy si´ na tras´ zielonà. Wiele osób ju˝
si´ o tym przekona∏o, ale wi´kszoÊç od razu chce
startowaç na najd∏u˝szych trasach. Tu warto
w skrócie przypomnieç: mamy cztery ró˝ne trasy
podczas ka˝dej rundy – zielona najkrótsza i naj∏atwiejsza, bez problemu pokonujà jà z rodzicami ich 5–6-letnie pociechy, trasa niebieska te˝
nie jest trudna i jest zalecana dla osób poczàtkujàcych. Trasy czerwona i czarna sà ju˝ odpowiednio d∏u˝sze i majà o wiele wi´cej punktów kontrolnych w terenie do odnalezienia. Jednak czego by nie pisaç, to i tak jak samemu si´ nie
podejmie r´kawicy i nie przyjedzie spróbowaç
swoich si∏, nie b´dzie si´ nadal za wiele na ten
temat wiedzieç, dlatego serdecznie zapraszam.
Zawsze po zakoƒczeniu trasy wszyscy analizujà, jak to zrobili i dlaczego akurat na tak prostym
przejeêdzie stracili tyle czasu do rywali – ten element jest te˝ jednym z pi´kniejszych walorów
orientacji – wciàga, ale pozytywnie.
Jan Cegie∏ka

10

Nr 200 / Marzec 2018

WESO¸A

Program „Razem dla bezpieczeƒstwa”
Klub Sportteam od wielu lat prowadzi autorski
program pod has∏em „Razem dla bezpieczeƒstwa”. Sà to warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, nauka poprawnych i odpowiedzialnych
zachowaƒ i dzia∏aƒ w sytuacji zagro˝enia ˝ycia
bàdê zdrowia oraz pokazy ratownictwa.
Zaj´cia prowadzà doÊwiadczeni instruktorzy
pierwszej pomocy oraz ratownictwa wodnego
i sà one adresowane do wszystkich ch´tnych,

którzy chcà si´ dowiedzieç, jak zachowaç si´
w trudnych, nieoczekiwanych sytuacjach. W dotychczas zrealizowanych przez nas spotkaniach
wzi´∏o udzia∏ kilka tysi´cy osób, zarówno dzieci,
m∏odzie˝y, jak i doros∏ych.
Wspó∏pracujà z nami przedszkola, szko∏y i indywidualne osoby. Naszym celem jest budowanie

Inauguracja nowej edycji Turniejów
Szachowych Grand Prix 2018 w SP 353
W sobotnie przedpo∏udnie 10 lutego w Szkole Podstawowej nr 353
odby∏ si´ I Turniej Szachowy nowej
edycji Grand Prix SP 353 2018. W zawodach rywalizowa∏o oko∏o 80 zawodników w wieku od 5 do 20 lat.
Turniej inauguracyjny mia∏a przyjemnoÊç otworzyç Wicedyrektor Szko∏y
Podstawowej nr 353 im. Wielkich
Odkrywców El˝bieta Siemiƒska.
W czo∏ówce I Turnieju Grand Prix
w kategorii dzieci i m∏odzie˝ do 20 lat uplasowali si´:
I miejsce – Piotr Budny, KSz Polonia Warszawa
II miejsce – Stefan Zambrowski-Mazurek, KSz Polonia Warszawa
III miejsce – Jeremi Ornoch, MOK Jozefów

Najlepszymi w poszczególnych kategoriach
rankingowych zostali:
III kategoria szachowa – Rados∏aw Bia∏czak, UKS
„Gambit”- Weso∏a
IV kategoria szachowa – Dariusz Strupiechowski,
Warszawa-Weso∏a

ÊwiadomoÊci, przekazywanie wiedzy
i doÊwiadczenia na rzecz poprawy
bezpieczeƒstwa w naszym spo∏eczeƒstwie. Cieszymy si´, ˝e udaje nam si´
konsekwentnie realizowaç ten cel.

Program „Razem dla bezpieczeƒstwa – Lato” realizujemy w okresie
wiosenno-letnim. Dotyczy on nauki
bezpiecznych zachowaƒ w czasie
wakacyjnego wypoczynku oraz w∏aÊciwego przygotowania si´ do letnich form aktywnoÊci, m.in. asekuracji w turystyce wodnej.
Przed wakacjami warto przypomnieç sobie informacje na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodà. Co
roku w Polsce dochodzi do wielu utoni´ç, dlatego warto dbaç o bezpieczeƒstwo w∏asne
i najbli˝szych oraz posiadaç umiej´tnoÊç udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagro˝enia.
Pozdrawiamy
Zespó∏ trenerów Sportteam

V kategoria szachowa – Rafa∏ Bareja, Warszawa-Wawer
Najwy˝sze wyniki w I Turnieju Grand Prix
(rocznik 2009 i m∏odsi) osiàgn´li:
I miejsce – Karol Mielcuch, Glinianka
II miejsce – Witold Swacha, KSSSN Ursynów
Warszawa
III miejsce – Adam Mieszkowski, SP nr 28, Warszawa-Wawer
W turnieju dodatkowym z mo˝liwoÊcià zdobycia kategorii szachowych czterech zawodników
uzyska∏o norm´ na IV kategori´ oraz czterech zawodników uzyska∏o V kategori´ szachowà.
Szczegó∏owe wyniki turnieju:
www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_208/,
www.chessarbiter. com/turnieje/2018/ti_207/,
www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_209/.
Projekt wspó∏finansowany przez Dzielnic´
Weso∏a m.st. Warszawy.
Teresa Osypiuk

REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Iwona Bzd´ga – lekarz stomatologii ogólnej
dr n. med. Wojciech Bzd´ga
– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 28.03.2018 i 25.04.2018

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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PTTK
zaprasza

■

W roku 2018 minie 10 lat,
odkàd rozpocz´liÊmy organizacj´ wycieczek turystycznych. Z tej
okazji tegoroczny plan imprez jest nieco bogatszy, a ponadto planujemy wspólnie
z OÊrodkiem Kultury Weso∏a oraz SP 385 kilka dodatkowych imprez, dzi´ki którym b´dziemy mogli zaprezentowaç Paƒstwu nasz
dorobek i pi´kne miejsca, które do tej pory
odwiedziliÊmy. Poni˝ej prezentujemy list´
planowanych wyjazdów, na które ju˝ dziÊ
serdecznie zapraszamy. Szczegó∏y dotyczàce
poszczególnych imprez b´dà publikowane
sukcesywnie na 2–3 miesiàce przed ich terminem na naszej stronie internetowej
www.pttkwesola.pl oraz na ∏amach goÊcinnych „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Ju˝ teraz
serdecznie Paƒstwa zapraszamy do udzia∏u,
gwarantujemy, ˝e znajdziecie fajne przygody
i doÊwiadczenia w dobrym towarzystwie.

■

■

21–22 kwietnia – w´drówka wiosenna
w Góry Âwi´tokrzyskie, kierownik Marcin J´drzejewski

■

■

■

■

■

■

■

■

■

12 maja – sp∏yw kajakowy Liwcem, kierownik Anna Ksi´˝opolska
19 maja – wycieczka rowerowa Mazowiecki Park Krajobrazowy, kierownik
Bo˝ena Jaêwiƒska
8–10 czerwca – Trójmiasto, kierownik
Bo˝ena Jaêwiƒska
16–17 czerwca – sp∏yw kajakowy Rawkà, kierownik Arkadiusz Ciupak
13–15 lipca – w∏ócz´ga przez Beskid
Âlàski (przejazd pociàgiem, noclegi
w schroniskach turystycznych przy szlaku), kierownik Marcin J´drzejewski
27–29 lipca – sp∏yw kajakowy Drw´cà,
kierownik Anna Ksi´˝opolska
25 sierpnia – sp∏yw kajakowy Âwidrem,
kierownik Anna Ksi´˝opolska
8 wrzeÊnia – wycieczka rowerowa Mazowiecki Park Krajobrazowy, kierownik
Anna Ksi´˝opolska
15 wrzeÊnia – sp∏yw Bzurà, kierownik
Arkadiusz Ciupak
27–30 wrzeÊnia – w´drówka jesienna
w Bieszczadach, kierownik Marcin J´drzejewski
13–14 paêdziernika – Che∏m i okolice,
kierownik Bo˝ena Jaêwiƒska

Âwi´tokrzyskie zaprasza!
Nasze Ko∏o PTTK Weso∏a serdecznie zaprasza na wycieczk´ w Góry Âwi´tokrzyskie. Choç planujemy sporo chodziç, nie
b´dzie to tylko wycieczka piesza. Program
zak∏ada zwiedzanie zamku w Ch´cinach,
kamienio∏omu i jaskiƒ w Kadzielni i sporo
innych atrakcji. Program b´dzie zbudowany wariantowo: b´dzie mo˝liwoÊç udzia∏u
dzieci, nawet tych niewielkich, dla których

WA RT O Z O B A C Z Y å :
Wystawa czasowa
Muzeum Rzeêby im.
Xawerego Dunikowskiego
w Królikarni,
ul. Pu∏awska 113a
Od 6 marca 2018 do 27 maja 2018 mo˝na oglàdaç przestrzennà instalacj´ Karoliny Bregu∏y „Skwer”.
„WyÊwietlane na 9 osobnych ekranach sceny

trasy w´drówek b´dà króciutkie, dla dzieci
starszych i osób o mniejszej kondycji trasy
Êrednie, zaÊ wi´cej zwiedzania. Znajdzie si´
tak˝e coÊ dla tych, którzy chcieliby sprawdziç swojà kondycj´ na wiosn´ – spacer ca∏ym pasmem ∏ysogórskim od Âwi´tej Katarzyny do Nowej S∏upi.
Wyje˝d˝amy w sobot´ 21 kwietnia
o godz. 7.00, powrót w niedziel´ 22

nale˝y oglàdaç w porzàdku chronologicznym,
czasem jednak wszystkie epizody wspó∏grajà
ze sobà harmonicznie zarówno na poziomie
formalnym i narracyjnym. W warstwie dêwi´kowej, w której szczególnie interesujàca jest
muzyka japoƒskiej Êpiewaczki i kompozytorki Manami Kakudo, w momentach synchronizacji powstaje przestrzenny chóralny utwór,
s∏yszalny we wszystkich pi´ciu salach galerii”
(cyt. MNW Królikarnia).
Wi´kszoÊç zdj´ç do projektu zosta∏a zrealizowana w Tajwanie. Jest to filmowa opowieÊç o spo∏ecznoÊci niewielkiego miasta.

■

29 listopada – 2 grudnia – zimowa w´drówka w Beskidzie Âlàskim, kierownik
Marcin J´drzejewski

Ponadto w ramach obchodów 10-lecia
Ko∏a chcielibyÊmy zaoferowaç Paƒstwu:
■ 22 wrzeÊnia lub 6 paêdziernika – koncert
Wolnej Grupy Bukowina
■ 27 paêdziernika – spotkanie z... (mamy
plany i nadziej´ zaprosiç Adama Wajraka)
■ 17 lub 24 listopada – otwarcie wystawy
fotograficznej „10 lat na turystycznym
szlaku”
■ 12–13 stycznia – 10-lecie Ko∏a – zimowy
wypad nad Biebrz´, kierownik Marcin
J´drzejewski
■ 19 stycznia – Bal Turysty
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
internetowej www.pttkwesola.pl oraz Êledzenia naszego profilu na FB, gdzie na bie˝àco b´dziemy aktualizowali informacje o naszych zamierzeniach.
Do zobaczenia!
Zarzàd Ko∏a

kwietnia póênym wieczorem. Koszt wycieczki to 260 z∏ osoby doros∏e oraz 220
z∏ dzieci do lat 12. Cena obejmuje przejazdy autokarem, nocleg w hotelu Ameliówka w Màchocicach, obiad i kolacj´
w sobot´ oraz Êniadanie i obiad w niedziel´, a tak˝e wst´py do zwiedzanych
obiektów. Wi´cej szczegó∏ów i zapisy na
stronie www.pttkwesola.pl.
Serdecznie zapraszamy!
Zarzàd Ko∏a PTTK nr 4 w Weso∏ej

Niespodziewanie tajemniczy, ukryty w krzaku na skwerze obiekt zaczyna komunikowaç
si´ z przechodniami. Podobno êród∏em
dêwi´ku jest rzeêba, której nie mo˝na dostrzec wÊród zaroÊli.
Wst´p wolny.
Godziny otwarcia Muzeum Rzeêby
im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni:
wtorek – niedziela 11.00–18.00
czwartek 11.00–20.00
Maria Surawska

REKL AMA

„HORTUS”

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

US¸UGI OGRODNICZE

PROTEZA CAŁKOWITA

tel. 691 260 269
www.hor tus.waw.pl
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tel. 507 221 820
– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●
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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.

Milusin w eterze – akcja wcià˝ trwa!
W listopadzie zapraszaliÊmy wszystkich, którzy
w latach 1956–2000 ucz´szczali do przedszkola
w dworku „Milusin” – dawnym domu Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku, do udzia∏u we wspania∏ej
akcji o˝ywiajàcej wspomnienia i odbudowujàcej
lub tworzàcej nowe wi´zi mi´dzyludzkie wokó∏
tego miejsca. Komu informacja ta umkn´∏a, temu
przybli˝amy raz jeszcze ca∏y pomys∏, a wszystkim, którzy w listopadzie pomyÊleli o do∏àczeniu,
ale póêniej zapomnieli, przypominamy :-).

„Stoj´ przed jakàÊ dziwacznà tràbà”
Akcja spo∏eczna „Milusin w eterze” realizowana
jest w ramach mi´dzypokoleniowego dwuletniego
programu „Stoj´ przed jakàÊ dziwacznà tràbà”.
Celem programu jest odnalezienie wychowanków
przedszkola, zebranie ich relacji i stworzenie
wspólnej opowieÊci o dworku „Milusin” w formie
krótkich audycji radiowych. Twórców zainspirowa∏a wypowiedê Józefa Pi∏sudskiego o nagrywaniu
g∏osu ludzkiego. Stoj´ przed jakàÊ dziwacznà tràbà
i myÊl´, ˝e g∏os mój mo˝e si´ oddzieliç ode mnie
i pójÊç gdzieÊ w Êwiat beze mnie, jego w∏aÊciciela.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Zabawne pomys∏y majà ludzie – mówi∏ do mikrofonu Józef Pi∏sudski w 1924 r. Dzi´ki wsparciu
projektu przez Polskie Radio, które obj´∏o dzia∏ania swoim patronatem, zebrane opowieÊci b´dà
mog∏y dotrzeç do du˝ego grona odbiorców.

Dziennikarze przedszkolakom
Wydarzenie „Milusin w eterze” realizowane
jest przez zespó∏ artystów i animatorów kultury
pod kierunkiem Janusza Byszewskiego i Beaty
Nessel-¸ukasik przy udziale dokumentalistów audiohistorii, dziennikarzy Polskiego Radia i re˝yserów dêwi´ku. Zgromadzone i opracowane przez
historyków, monta˝ystów i Êwiadków powojen-

nej historii domu Marsza∏ka fragmenty nagraƒ
zostanà zaprezentowane szerokiej publicznoÊci.
Nagrania trwajà do koƒca marca, wi´c to ju˝
ostatni dzwonek, by uwieczniç swój g∏os i swoje
wspomnienia, ale na tym rzecz si´ bynajmniej nie
koƒczy! Akcja b´dzie mia∏a swój wielki fina∏ w postaci spotkania absolwentów przedszkola, które
nastàpi w grudniu tego roku w nowo otwartym
Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku.
Po zakoƒczeniu dwuletniego programu „Stoj´
przed jakàÊ dziwacznà tràbà” zebrane archiwalia
(nagrania, pamiàtki, fotografie) zostanà przekazane do zbiorów muzeum i udost´pnione w formie
cyfrowej w Archiwum Spo∏ecznym Sulejówka.
JeÊli macie jakiekolwiek pytania, Êmia∏o mo˝ecie si´ kontaktowaç z koordynatorem akcji, panià Beatà Nessel-¸ukasik – tel. 602 215 672, e-mail: b.nessel@muzeumpilsudski.pl.
A tymczasem zach´camy Was do obejrzenia
w internecie pe∏nego wspomnieƒ i ciep∏a spotu
promujàcego akcj´ „Milusin w eterze”:
https://youtu.be/QItu221iyyc. Tak ∏adnie mogà
brzmieç równie˝ Wasze wspomnienia!
Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku,
oprac. Hanna Kowalska
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Marzec w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
Wszystkich mi∏oÊników podró˝y zapraszamy 18 marca
o godz. 17.00 na spotkanie
z Annà Grebieniow i Annà
Gasek, które opowiedzà
o swojej wyprawie na Antarktyk´. B´dzie to multimedialna opowieÊç o pracy
przyrodnika wÊród pingwinów, s∏oni morskich, uchatek i innych p∏etwonogich
oraz uskrzydlonych mieszkaƒców Wyspy Króla Jerzego w Antarktyce. Zaskakujàce zwyczaje zwierzàt
i osobliwoÊci dzikiej przyrody przeplecione b´dà osobistymi wra˝eniami z ˝ycia
w Krainie Lodu. Autorki
opowiedzà te˝ o realiach
codziennego ˝ycia w terenowej stacji badawczej Polskiej Stacji Antarktycznej „Arctowski”, na pó∏wyspie Lions Rump.
JednoczeÊnie przypominamy, ˝e do 4 kwietnia
2018 r. mo˝na przesy∏aç zg∏oszenia do 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, 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., a o szczegó∏ach poinformujemy na
stronie internetowej. Regulamin i karta zg∏oszenia dost´pne na stronie internetowej OÊrodka
Kultury. 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. Sponsorzy: Piekarnie Cukiernie Putka, sklep zabawkowy „RaduÊ”.

Kulturalny marzec
na Pogodnej
Zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 9 lat i ich
opiekunów do Êwiata baÊni. Podczas „BaÊniowej
Soboty” us∏yszymy opowieÊç o ch∏opcu zwanym
przez najbli˝szych G∏uptaskiem, który dzi´ki swojej otwartoÊci, uprzejmoÊci i zainteresowaniu tym,
czym ˝yjà inni ludzie, zyska∏ wspania∏ych przyja-
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ció∏. Spotkanie wraz z warsztatami plastycznymi odb´dzie si´ 3 marca o godz.
16.00. Poprowadzi je Alicja
Kubas. Liczba miejsc ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru od
26 lutego od godz. 16.00. To samo spotkanie
BaÊniowej Soboty zostanie przeprowadzone
17 marca o godz. 16.00 w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy przy ul. Starzyƒskiego 21. Tam wejÊciówki b´dzie mo˝na
odbieraç od 12 marca od godz. 16.00.
Wszystkich mi∏oÊników sztuki zach´camy do
wzi´cia udzia∏u w wernisa˝u wystawy Sylwii Ewy
Paszko pt. „Wizualizacje doÊwiadczenia dêwi´ków ptaków”. Obrazy sà oryginalnym i emocjonalnym zobrazowaniem doÊwiadczenia Êpiewu
ptaków. Do ka˝dego obrazu do∏àczony zosta∏ odpowiedni kod, dzi´ki któremu za pomocà telefonu mo˝emy ods∏uchaç nagrania tych dêwi´ków.
Wystarczy zainstalowaç na swoim smartfonie
aplikacj´ do odczytywania kodów QR. Wernisa˝
wystawy odb´dzie si´ 10 marca o godz. 18.00.
Wystawa potrwa do 31 marca 2018 r.

i karmienie w skali micro”, które poprowadzà
dwie promotorki karmienia piersià Centrum Nauki
o Laktacji – Marlena Âwirk i Justyna Makowska.
Podczas spotkania zostanie zaprezentowany film dokumentalny pt. „MICROBIRTH”. Po projekcji filmu odb´dzie si´
dyskusja na temat Êwiadomych decyzji
oko∏oporodowych, mi´dzy innymi na temat jednego z praw pacjenta – prawa
do informacji. Spotkanie odb´dzie si´
23 marca w godz. 11.00–13.00.
Dla najm∏odszych przygotowaliÊmy 25 marca
o godz. 16.00 spektakl
teatralny pt. „Bajeczna Ksi´ga” w wykonaniu Teatru Urwis.
G∏ówny bohater przy
pomocy ksià˝ki przenosi si´ w niezwyk∏y Êwiat
fantazji. Trafia do krainy bajek, która okazuje si´ zagro˝ona.
Dzi´ki swojej wyobraêni postanawia uratowaç
bajkowy Êwiat. Bezp∏atne wejÊciówki do odbioru od 19 marca od godz. 16.00.

W marcu b´dziemy mieli okazj´ wys∏uchaç utalentowanych oratorsko uczniów weso∏owskich
szkó∏. 16 marca o godz. 10.00 b´dà mia∏y miejsce eliminacje dzielnicowe do 41. konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Konkurs nie
tylko ujawnia m∏ode talenty, ale równie˝ pobudza aktywnoÊç artystycznà i przyczynia si´ do
rozwoju czytelnictwa.

17 marca o godz. 18.00 zapraszamy na koncert
pt. „Standardy jazzowe i polskie standardy lat
60-tych i 70-tych”, podczas którego us∏yszymy
standardy jazzowe pochodzàce z p∏yt Doroty Cury∏∏o pt. „Jazz Standards”, „Jazz do poduszki” oraz
„Lady be Good” oraz polskie utwory, które pojawià si´ na czwartej p∏ycie. Artystce towarzyszyç
b´dzie córka – Justyna Cury∏∏o oraz Krzysztof Woliƒski, który b´dzie akompaniowa∏ wokalistkom
na gitarze. Podczas wydarzenia zapewniamy
bezp∏atnà opiek´ dla dzieci w wieku 3–10 lat.
Czy sposób, w jaki przyszliÊmy na Êwiat, mo˝e
wp∏ynàç na nasze przysz∏e zdrowie? Czy mo˝e
mieç wp∏yw na przysz∏oÊç ludzkoÊci? Zach´camy
wszystkie mamy oraz kobiety w cià˝y do wzi´cia
udzia∏u w spotkaniu pt. „Microbirth – poród

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 planowanie 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. 20.00. Najbli˝sza próba ju˝ 28 marca.
Wystàpià: Anna Ksi´˝opolska, Danuta Marsza∏ek,
Dorota Strosznajder, Katarzyna Zakrzewska, Leszek Milczarczyk, Micha∏ Prasu∏a, Jakub Wierzbieniec, Bernard „Benio” Zakrzewski. 60 minut
Êmiechu gwarantowane!
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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Obchody 100-lecia odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci w Weso∏ej
Rok 2018 jest szczególny dla nas, Polaków. To
100 lat temu Polska po 123 latach niewoli odzyska∏a niepodleg∏oÊç. W celu nale˝ytego przygotowania i realizacji uroczystoÊci upami´tniajàcych te historyczne wydarzenia Zarzàd Dzielnicy
Weso∏a powo∏a∏ koordynatora tych dzia∏aƒ
w mojej osobie, tj. Mariana Mahora – Zast´pcy
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a. Powo∏any zosta∏
tak˝e specjalny Zespó∏ ds. Obchodów 100 Rocznicy Niepodleg∏oÊci, któremu przewodnicz´
i w którego sk∏ad wchodzà pracownicy Urz´du
oraz dyrektorzy dzielnicowych instytucji kultury:
Biblioteki Publicznej i OÊrodka Kultury.
Zespó∏ zaplanowa∏ szereg wydarzeƒ, uroczystoÊci i projektów nie tylko kulturalnych, nie tylko edukacyjnych, ale te˝ sportowych i spo∏ecznych. Harmonogram ca∏orocznych obchodów
100-lecia Niepodleg∏oÊci zosta∏ przedstawiony
Zarzàdowi Dzielnicy i zatwierdzony.
Serdecznie Paƒstwa zapraszamy! Roczny program obchodów wyglàda nast´pujàco:
■ MARZEC: Spotkanie autorskie, edukacyjne
dla m∏odzie˝y i doros∏ych „I∏∏a: opowieÊç
o Kazimierze I∏∏akowiczównie”. Kazimera I∏∏akowiczówna (sekretarz Józefa Pi∏sudskiego w latach 1926–1935, w latach 1936–1938 odby∏a
tournée po Europie z wyk∏adem o Pi∏sudskim).
Miejsce spotkania: Biblioteka Publiczna, wi´cej
informacji na stronie 18.
■ PAèDZIERNIK – GRUDZIE¡: Iluminacja Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy (podÊwietlenie budynku w barwach narodowych).
■ MARZEC – GRUDZIE¡: Historia w literaturze
dzieci´cej – cykl 10 spotkaƒ dla dzieci szkolnych
ze znanymi autorami ksià˝ek o tematyce historycznej. Miejsce: Biblioteka G∏ówna, szko∏y lokalne.
■

KWIECIE¡ – LISTOPAD: Konkurs wiedzy
o Pi∏sudskim. Konkurs majàcy na celu podniesienie poziomu wiadomoÊci o ˝yciu Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego. Miejsce: Szko∏a Podstawowa nr 385 im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.

■

KWIECIE¡ – LISTOPAD: Konkurs plastyczny na
plakat dotyczàcy 100 rocznicy odzyskania przez
Polsk´ niepodleg∏oÊci. Konkurs dotyczy prac plastycznych w dowolnej technice. Skierowany jest do
dzieci, m∏odzie˝y i osób doros∏ych. Plakaty b´dà
oceniane przez profesjonalne jury w 3 kategoriach:
klasy I–IV, klasy V–VII oraz gimnazja, doroÊli. Najlepsze prace zostanà wydrukowane na pleksi i b´dà stanowiç wystaw´ w czasie organizowanego
jesienià Festiwalu PieÊni ˚o∏nierskich i Patriotycznych. Nast´pnie zostanà wyeksponowane na ogrodzeniu OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy. Miejsce: OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna” – filia OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, ul. Jana Paw∏a II 25 (wystawa
towarzyszàca Festiwalowi – Klub „KoÊcuszkowca”,
Pl. Wojska Polskiego 129, wystawa na ogrodzeniu
OÊrodka Kultury – ul. Starzyƒskiego 21).

■

KWIECIE¡ – GRUDZIE¡: Wystawa plenerowa udost´pniona elektronicznie przez Dom Spowww.wiadomoscisasiedzkie.pl

tkaƒ z Historià. Miejsce: ogrodzenie przy Szkole
Podstawowej nr 172 im. Polskiej Organizacji
Wojskowej od strony ul. Brata Alberta.

upami´tnienie 100 rocznicy odzyskania przez
Polsk´ niepodleg∏oÊci. Miejsce: Rolkostrada
w Weso∏ej, okolice ul. Niemcewicza.

■ KWIECIE¡ – GRUDZIE¡: Do Niepodleg∏ej. Obchody rocznicy pierwszych jawnych çwiczeƒ
Polskiej Organizacji Wojskowej prowadzonych
pod wodzà Komendanta Józefa Pi∏sudskiego
„Na polach Wawra i Zielonej” na prze∏omie
kwietnia i maja roku 1917. Wybudowanie Êcie˝ki edukacyjno-historycznej oraz wydarzenia patriotyczno-edukacyjne integrujàce mieszkaƒców
osiedla Zielona w ramach inicjatywy lokalnej.
UroczystoÊci pod pomnikiem POW, po∏àczone
z rekonstrukcjà wydarzeƒ z prze∏omu kwietnia
i maja 1917 r. Miejsce: Okolice pomnika POW
(w lesie – przed∏u˝enie ul. Brata Alberta) oraz
Szko∏a Podstawowa nr 172 im. POW, ul. Krótka 1.

■ WRZESIE¡ – LISTOPAD: „Âladami Niepodleg∏oÊci” – rajd rowerowy Êladami Pi∏sudskiego
Zielona – Weso∏a – Sulejówek. Wspó∏organizowany ze Stowarzyszeniem Nasza Weso∏a. Miejsce: wycieczka, dwa wyjÊcia do muzeum.

■ 12 MAJA: Odjazdowy Bibliotekarz Weso∏a –
Ossów. Rajd rowerowy z metà w Ossowie (Muzeum Ossów 1920 – Wrota Bitwy Warszawskiej).
Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i mi∏oÊnicy ksià˝ek oraz rowerów mogà przyjemnie i aktywnie sp´dziç czas
w gronie osób o podobnych pasjach. Na mecie
planowane jest ognisko i zwiedzanie Muzeum.
Miejsce (trasa): Weso∏a – Sulejówek – Lasy Jednostki Wojskowej – Ossów.
■ 20 MAJA w godz. 15.00–18.00: Piknik historyczny „Legiony to ˝o∏nierska nuta”. Piknik historyczny na terenie zewn´trznym OÊrodka Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. W programie
m.in.: pokaz strojów z poczàtku XX w., wystawa
sprz´tu u˝ytkowego z tego okresu, a tak˝e uzbrojenia i wyposa˝enia, pokaz musztry, konkursy dla
dzieci, koncert i wspólne Êpiewanie pieÊni legionowych w namiocie kantyny, wystawa ksià˝ek i pism
z czasów I wojny Êwiatowej, wojskowa grochówka. Wspó∏praca z Muzeum 2 Korpusu Polskiego
w Józefowie. Miejsce: OÊrodek Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy, ul. Starzyƒskiego 21.
■ 9 lub 10 CZERWCA: Niepodleg∏oÊciowy
Cross Weso∏a – Bieg Crossowy, którego celem
b´dzie upami´tnienie 100 rocznicy odzyskania
przez Polsk´ niepodleg∏oÊci.
■ 16 CZERWCA: O Jerzym Jeliƒskim podczas
PIKNIKU WESO¸A. Przybli˝enie mieszkaƒcom
dzielnicy Weso∏a postaci pana Jerzego Jeliƒskiego oraz jego podró˝y po Êwiecie. Miejsce: Hipodrom ul. Szkolna 14.
■

CZERWIEC – LISTOPAD: Konkurs na komiks
historyczny dla wszystkich kategorii wiekowych.
Miejsce: dzielnica Weso∏a (biblioteka, szko∏y).

■ 123 DNI OD 18 LIPCA DO 17 LISTOPADA 2018,
FINA¸ – 17 LISTOPADA: Gra miejska „Polskie drogi do niepodleg∏oÊci”. Charakter gry – edukacyjny. Gra czasowa trwajàca 123 dni (do rozegrania
w dowolnym momencie jej trwania), gra rodzinna
– koƒczàca gr´ miejskà. Miejsce: dzielnica Weso∏a.
■

1 lub 2 WRZEÂNIA: Niepodleg∏oÊciowe Rolkowisko – impreza sportowa majàca na celu

■

PAèDZIERNIK – LISTOPAD: Spotkanie z historià dla m∏odzie˝y i doros∏ych. W cyklu Otwartych Lekcji Historii panel dyskusyjny / debata „Niepodleg∏oÊç po 123 latach niewoli – kondycja odrodzonego paƒstwa”. Miejsce: Biblioteka G∏ówna.

■ 27 PAèDZIERNIKA lub 10 LISTOPADA: „Âladami Pi∏sudskiego” – rajd rowerowy Êladami Pi∏sudskiego Zielona – Weso∏a – Sulejówek. Wspó∏organizowany ze Stowarzyszeniem Nasza Weso∏a. Miejsce: Weso∏a (pomnik Polskiej Organizacji
Wojskowej – Zielona) – lasy weso∏owskie – Sulejówek (pomnik Józefa Pi∏sudskiego) – Weso∏a
(teren OSP/Biblioteka).
■ 3 LISTOPADA (przes∏uchania uczestników)
i 10 LISTOPADA (koncert galowy): Festiwal PieÊni ˚o∏nierskich i Patriotycznych „Jak d∏ugo
w sercach naszych” – VI edycja. Celem wydarzenia jest: promowanie patriotyzmu poprzez
Êpiew i rozbudzanie uczuç patriotycznych, popularyzacja walorów artystycznych i wychowawczych pieÊni i piosenek patriotycznych, prezentacja dorobku artystycznego solistów, chórów, zespo∏ów wokalnych i wokalno-instrumentalnych,
inspirowanie do twórczych poszukiwaƒ, promowanie autorskiej twórczoÊci i poszerzanie repertuaru patriotycznego. Do udzia∏u w Festiwalu zapraszamy dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych. Na zakoƒczenie Festiwalu w koncercie galowym wystàpià
laureaci konkursu oraz zaproszona Gwiazda.
Wspó∏praca z 1. Warszawskà Brygadà Pancernà
im. Tadeusza KoÊciuszki. Miejsce: Klub „KoÊcuszkowca”, Pl. Wojska Polskiego 129.
■ 11 LISTOPADA: Dzielnicowe Obchody Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. W programie
uroczystoÊci: Msza Âwi´ta za Ojczyzn´ w koÊciele
Êw. Brata Alberta przy ul. Szerokiej 2, przemarsz
uczestników pod pomnik Polskiej Organizacji
Wojskowej z udzia∏em grupy rekonstrukcyjnej
Muzeum 2. Korpusu Polskiego, uroczystoÊci pod
pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej – apel
poleg∏ych, salwa honorowa, z∏o˝enie wieƒców.
Na drugà cz´Êç uroczystoÊci z∏o˝y si´ piknik historyczny: prezentacja obozowiska wojskowego
z wyposa˝eniem, rekonstruktorzy w historycznych
strojach, pokazy strzelajàcej artylerii, strzelnica
ASG z nagrodami, namiot kantyny i wspólne Êpiewanie pieÊni legionowych, plenerowa wystawa
archiwalnych zdj´ç, grochówka wojskowa. Miejsce: koÊció∏ Êw. Brata Alberta, ul. Szeroka 2; teren
przy pomniku Polskiej Organizacji Wojskowej.

Marian Mahor
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
ds. Spo∏ecznych
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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

– W MARCU TANIEJ NAWET DO

50%

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
teraz w wyjàtkowych cena
ch, gdy˝ zacz´liÊmy ju˝

PR ZE D ÂW IÑTE CZ N Ñ PR
O M O CJ ¢!

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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Moje wojenne wspomnienia, cz. 4
Mama, gdzieÊ w paêdzierniku 1944 roku,
w trakcie pracy ulega wypadkowi, gdy ko∏o
transmisyjne maszyny odrywa si´ i mia˝d˝y jej
du˝y palec u nogi. Musi pracowaç nadal i do rany wdaje si´ ropieƒ, zachodzi podejrzenie gangreny. Nie ma wyjÊcia i w∏aÊciciel decyduje si´ na
odstawienie jej do nieodleg∏ego szpitala St. Martini Krankenhaus. Mnie wysy∏ajà razem z Matkà.
Pobyt w tym szpitalu to zaledwie jeden dzieƒ.
Matk´ opatrzono, a mnie zabrali do gabinetu na,
jak si´ okaza∏o, pobranie krwi. Nak∏ucie zrobili mi
w szyj´, ale pech chcia∏, ˝e zobaczy∏a to moja
Mama i w nocy, kuÊtykajàc, boso i pieszo uciek∏a
ze mnà do obozu. Karà dla niej by∏a praca bez ulg
i patrzenia na ran´. Mama mówi∏a, ˝e ba∏a si´, ˝e
zrobià mi krzywd´. Szpital zat∏oczony by∏ rannymi ˝o∏nierzami, krew by∏a wi´c na wag´ z∏ota.
No i wreszcie nadszed∏ pami´tny poniedzia∏ek
9 kwietnia 1945 roku. Do miasteczka wtoczy∏y
si´ czo∏gi 3 Amerykaƒskiej Armii Pancernej genera∏a brygady Thomasa Francisa Hickeya* i wraz
z nimi nadesz∏o wyzwolenie. Obozowa za∏oga
niemiecka wraz z w∏aÊcicielem fabryki Franzem
Hollenbachem i jego córkà, naszà Aufseherin,
Gieselà Artmann trafiajà pod Êcian´ zak∏adowego budynku biurowego, sytuacja by∏a niezwykle
groêna i jednoznaczna. Mojej Matce uda∏o si´
wyt∏umaczyç Amerykanom, ˝e to byli „dobrzy
Niemcy”. Odstàpiono od samosàdu i egzekucj´
wstrzymano. Jednym z uratowanych wtedy
Niemców by∏ ˝o∏nierz Volkssturmu, jeden z naszych wartowników o nazwisku Ertmer. W trak-

cie moich póêniejszych wizyt w Dudertsadt, jak
dokumentowa∏em fotograficznie zak∏ad, w którym nas wi´ziono, mia∏em okazj´ rozmawiaç
z synem tego ˝o∏nierza Walterem Ertmerem,
wtedy mieszka∏ przy Vorbeckstrasse 9 w Duderstadt, to ta sama ulica, przy której by∏o nasze
wi´zienie w fabryce Hollenbacha. Dowiedzia∏em
si´, ˝e jego ojciec ju˝ nie ˝yje, a za ˝ycia niech´tnie wraca∏ do przesz∏oÊci. Sam Walter Ertmer
mia∏ lepszà pami´ç i kilka szczegó∏ów pami´ta∏.
Po wkroczeniu armii amerykaƒskiej do miasta
Duderstadt dotar∏y tu tak˝e grupy polskich kapelanów, ksi´˝y katolickich, w mundurach wojskowych, którzy zaj´li si´ w pierwszej kolejnoÊci poszukiwaniem polskich dzieci i m∏odzie˝y, organizowaniem pomocy i ˝ycia w tworzonych wtedy
obozach dipisów**, obozach dla bezpaƒstwowców, bo takà nadano nam nazw´.
Naszym opiekunem by∏ ksiàdz kapelan Czes∏aw Wojciechowski, duszpasterz, chrystusowiec, z Polskiej Misji Katolickiej w Brunszwiku.
Zosta∏em ministrantem w kaplicy przyszpitalnej
Êw. Marcina w Duderstadt (St. Martini-Kapelle
– Krankenhaus, Duderstadt) i trafi∏em do jednego z polskich przedszkoli, zorganizowanych
przez kapelanów wojskowych.
Po wyzwoleniu przez ponad rok Mama stara∏a
si´ odszukaç Ojca i wreszcie w 1946 roku Czerwony Krzy˝ potwierdzi∏, ˝e ocala∏ i jest w Warszawie.
Dalej to oczekiwanie w kolejce na transport wagonami towarowymi do Warszawy. Za∏adowano
nas 08.07.1946 roku. A w Warszawie nie by∏o ju˝

Spo∏eczeƒstwo obywatelskie

Pretekst do eskalacji wystàpienia da∏y w∏adze liceum. Jeszcze przed po∏udniem og∏oszono we
wszystkich klasach, ˝e decyzjà dyrekcji szko∏y wszyscy jej uczniowie zostanà w niej zatrzymani. B´dà mogli jà opuÊciç na
wyraêne zezwolenie. To musia∏o wzmocniç nasz
sprzeciw. W klasach zawrza∏o. Dla tych, którzy
ju˝ przedtem demonstrowali, by∏a to szansa do
zaanga˝owania wi´kszej liczby uczniów.
Pomys∏ by∏ mój, ale pomóg∏ mi w jego realizacji
kolega z ∏awki – Marek Jaczyƒski (po 1989 r. burmistrz Józefowa). ZaapelowaliÊmy, ˝eby po wyjÊciu z klas na przerw´ w du˝ej grupie usiàÊç na
korytarzu, Êpiewaç i wznosiç okrzyki. Okrzyki na
rzecz uwolnienia nas ze szko∏y mia∏y mieszaç si´
z popierajàcymi warszawskich studentów. LiczyliÊmy, ˝e kolejni uczniowie do nas do∏àczà. Mia∏o to
jeszcze jednà zalet´ – siedzàcy t∏um nie wskazywa∏
na przywódców. ByliÊmy przecie˝ przed maturà
i liczyliÊmy si´ z niebezpieczeƒstwem represji.
WyszliÊmy grupà z klasy i usiedliÊmy na korytarzu. Zach´canie innych nie by∏o trudne, gdy˝
w wielu klasach lekcje si´ nie odbywa∏y. Przy∏àczali si´ kolejni uczniowie. ÂpiewaliÊmy i wznosiliÊmy okrzyki: „WolnoÊç”, „Uwolniç aresztowanych”, „JesteÊmy ze studentami”, „Precz z cenzurà” – to tylko te, które dzisiaj pami´tam. Na
korytarzu usiedli chyba wszyscy uczniowie, którzy byli obecni w szkole. Nawet przeciwni, czy

Marzec 1968 w Aninie
Dzisiaj zamieszczamy fragmenty wspomnieƒ
Ewy Ho∏uszko, których pe∏na wersja znajduje si´
na stronie internetowej www.sedno.org. Zapraszamy do lektury.
Zarzàd Stowarzyszenia SEDNO
Mija 50 lat od wydarzeƒ marcowych, kiedy to 8 i 9
marca w∏adze brutalnie rozp´dzi∏y pochód i wiec
studentów warszawskiej Politechniki i Uniwersytetu. Dla mnie, wówczas uczennicy klasy maturalnej
w XXVI LO w Aninie, wtedy rozpocz´∏a si´ tak˝e
dzia∏alnoÊç w obronie demokratycznych wartoÊci.
Zdarzenia 11 marca w Liceum nr XXVI
Ju˝ od wczesnych godzin w szkole wi´kszoÊç
z nas zorientowa∏a si´, ˝e napi´ta atmosfera
i ch´ç wyra˝enia sprzeciwu sà powszechne. Zacz´liÊmy Êpiewaç. Nasza grupa powi´ksza∏a si´
do liczby oko∏o 20 osób. Na klatce schodowej
prowadzàcej na inne pi´tra oraz w drugiej cz´Êci korytarza ustawi∏y si´, jak pami´tam – samorzutnie, „czujki”. Mia∏y one nas ostrzec przed
zbli˝ajàcymi si´ nauczycielami, ale przede
wszystkim przed dyrektorem Wac∏awem Krauze
i jego najbli˝szymi wspó∏pracownikami.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

naszego domu na ulicy Pawiej 61, zosta∏ zburzony w trakcie walk w Powstaniu 1944 roku, piwnice tego domu rozkopane i rozszabrowane, nie zosta∏o nam nic i trzeba by∏o zaczàç ˝ycie od zera.
W powy˝szym opisie celowo u˝ywam du˝ej litery w takich s∏owach jak Matka, Mama, Pani. Jest
to dowód ogromnego szacunku i najwy˝szego
uznania, w ho∏dzie i podzi´ce wszystkim tym
dzielnym Warszawskim Matkom, którym uda∏o si´
w tym czasie ogromnej represji, cierpienia i nieludzkiego upodlenia przeprowadziç nas, wtedy
jeszcze dzieci, bezpiecznie, do miejsca, skàd brutalnie zostaliÊmy wyp´dzeni w sierpniu 1944 roku.
Koniec odcinka czwartego, ostatniego.
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 roku
* Informacje historyczne w wersji zapami´tanej
przez autora wspomnieƒ. èród∏a historyczne
nie wskazujà na istnienie 3 Amerykaƒskiej
Armii Pancernej pod dowództwem genera∏a
brygady Thomasa Francisa Hickeya. Jak podaje ksià˝ka „Normandy To Victory. The War Diary of General Courtney H. Hodges & the First
U.S. Army” pod red. Johna Greenwooda, Duderstadt prawdopodobnie wyzwala∏a 2 Dywizja Piechoty nale˝àca do 1 Armii.
** Od ang. displaced persons „osoby przemieszczone”, w skrócie DPs.

wr´cz wrogo nastawieni do naszego pomys∏u,
siedzieli razem z nami. Nauczyciele nie mogli zapanowaç nad t∏umem. G∏osy niektórych, ˝àdajàce rozejÊcia si´ do klas, zosta∏y szybko zag∏uszone przez okrzyki i Êpiewy. MyÊl´, ˝e du˝a cz´Êç
nauczycieli sprzyja∏a nam, ale g∏ównie obawia∏a
si´ mo˝liwych wobec nas represji.
Próbowa∏ nas przekrzykiwaç dyrektor Krauze.
˚àda∏ kategorycznie rozejÊcia si´ do klas. Gdy to
nie poskutkowa∏o, nazwa∏ nasze zbiorowisko buntem i grozi∏ wyciàgni´ciem surowych konsekwencji. Ten obraz zdenerwowanego, czerwonego na
twarzy dyrektora, który raz po raz ˝àda i grozi,
a w rezultacie miota si´, nie b´dàc w stanie
poradziç sobie z sytuacjà, pami´tam do dziÊ.
Dyrektor odszed∏, zostawiajàc nas samych
z niektórymi tylko, stojàcymi w koƒcach korytarza nauczycielami. ÂpiewaliÊmy i skandowaliÊmy
jeszcze g∏oÊniej, gdy˝ by∏o to nasze ma∏e zwyci´stwo nad symbolem komunistycznej w∏adzy. Nie
pami´tam, jak d∏ugo okupowaliÊmy szkolny korytarz. Mo˝e dwie godziny. Nie to jednak by∏o
wtedy najwa˝niejsze. Po pewnym czasie og∏oszono nam, ˝e rozporzàdzenie w∏adz szko∏y zosta∏o odwo∏ane i mo˝emy si´ udaç do domów. To
nie by∏ jednak koniec. Poszczególne grupy zacz´∏y si´ umawiaç na spotkania na pobliskich stacjach kolejki podmiejskiej – w Aninie i Wawrze.
MieliÊmy w planach dalsze wsparcie demonstrujàcych studentów.
Ewa Ho∏uszko
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
„TAM, GDZIE URODZI¸ SI¢
ORFEUSZ” – SPOTKANIE
Z A¸BENÑ GRABOWSKÑ
A∏bena Grabowska swoje wyjàtkowe imi´ zawdzi´cza bu∏garskim korzeniom – oznacza ono
kwitnàcà jab∏oƒ. Zawodowo jest lekarzem – specjalizuje si´ w neurologii. Jest mamà trójki dzieci.
Autorka goÊci∏a w naszej bibliotece 15 lutego
2018 i opowiada∏a o swoich ksià˝kach. PublicznoÊç stanowi∏y same panie, im dedykowane sà
dotychczasowe powieÊci. Pani A∏bena zdradzi∏a,
˝e jej zamiarem jest, by zdobyç równie˝ grono
m´skich czytelników. Autorka w powieÊciach kobiecych bawi si´ stylami. Dopuszcza w Êwiecie
swoich ksià˝ek powieÊç ∏otrzykowskà, wàtki kry-

Kàcik bibliofila
Pojutrze.
O miastach
przysz∏oÊci
Paulina Wilk
Autorka podró˝uje
po dziewi´ciu miastach w ró˝nych cz´Êciach naszego globu. Dubaj, Singapur,
Kampala, Kopenhaga to tylko niektóre
z nich, miasta metropolie, miasta przysz∏oÊci. Ich uroda, funkcjonalnoÊç, bogactwo przeplata si´ z futurologicznym
ch∏odem, z wizjà stworzenia urbanistycznego tworu na miar´ dwudziestego drugiego wieku. Miasta te rosnà
w bardzo szybkim tempie, technologia
miesza si´ z w∏adzà, a architekci mierzà
si´ z ró˝norodnymi koncepcjami.
Bardzo ciekawa pozycja, dajàca
wiele do myÊlenia. Polecam!

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

Slaughter K. – Dobra córka
Miszczuk J. – Dwie rodziny
Ciszewski M. – Mg∏a
Hayes T. – Pielgrzym
McCullough C. – S∏odko-gorzkie ˝ycie

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Campanella M. – Tupcio Chrupcio:
nie lubi´ podró˝owaç
2. Radzimierski Sz. – Dziennik ∏owcy
przygód: extremalne Borneo
3. Kmieç J. – Magiczne kino

Literatura popularnonaukowa:
1. Barsotti E. – Co skàd pochodzi:
kawa, herbata, bawe∏na...
Iza Zych
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minalne czy historyczno-przygodowe. W planach jest ksià˝ka w stylu Dana Browna.
Kariera pisarska zacz´∏a si´ niewinnie, od bajki terapeutycznej dla dzieci „O ma∏pce, która
spad∏a z drzewa”. Potem przysz∏a ch´ç podró˝y
w krain´ wspomnieƒ i tak powsta∏a ksià˝ka
o bu∏garskich Rodopach „Tam, gdzie urodzi∏ si´
Orfeusz”.
A∏bena Grabowska jest najbardziej znana czytelnikom z sagi rodzinnej – Stulecie Winnych.
Jest to epicka opowieÊç o losach polskiej rodziny
Winnych pochodzàcej z podwarszawskiego
Brwinowa. Historia rodu zosta∏a wpleciona
w dramatyczne wydarzenia XX wieku, rozpoczyna si´ z chwilà wybuchu I wojny Êwiatowej,
a koƒczy po stu latach – w czasach wspó∏czesnych. Jak dowiedzieliÊmy si´ na spotkaniu, trylogia Winnych ma zostaç zekranizowana. Producenci zapewniajà mnóstwo wzruszeƒ.
To by∏ przemi∏y literacki wieczór w kobiecym
gronie.

SPOTKANIA Z ZUZANNÑ
ORLI¡SKÑ
23 lutego 2018 roku Biblioteka w Weso∏ej zorganizowa∏a dwa spotkania autorskie dla siódmoklasistów (SP 385
i ZS 94) z Zuzannà Orliƒskà. Pisarka jest absolwentkà Wydzia∏u
Grafiki Akademii Sztuk
Pi´knych w Warszawie,
ilustratorkà ksià˝ek,
czasopism i podr´czników. Zuzanna Orliƒska
jako pisarz debiutowa∏a
ksià˝kà „Matka Polka”,
potem by∏ poruszajàcy
„Pisklak”. Za ksià˝k´
„Ani s∏owa o Zosi” autorka otrzyma∏a II nagrod´ w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, a powieÊç „Cierpienia
Si´ciolatka” zosta∏a nominowana do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyƒskiego.
Na spotkaniach w Weso∏ej rozmawialiÊmy
o powieÊciach historycznych. Autorka opowiada∏a o pracy nad tego rodzaju literaturà, o bohaterach historycznych, prawdziwych i fikcyjnych.
W ten sposób zaprezentowane zosta∏y m∏odym
czytelnikom: „Detektywi z klasztornego wzgórza”,
„Z Bo˝ej ∏aski Jadwiga, król”, „Bia∏y teatr panny
Nehemias”. Na zakoƒczenie ka˝dego spotkania
by∏ czas na pytania i podpisywanie ksià˝ek.

Bàkiewicz. Zach´camy rodziców i dzieci do inspirowania si´ promowanà przez nas literaturà.
Ksià˝ki zapraszanych przez nas autorów mo˝na
wypo˝yczyç w bibliotece!

SPOTKANIE O KAZIMIERZE
I¸¸AKOWICZÓWNIE
Zapraszamy na wieczór
o polskiej poetce i prozaiku
Kazimierze I∏∏akowiczównie 20.03.2018 o godz.
18.30 w Bibliotece G∏ównej. GoÊciem spotkania b´dzie autorka ksià˝ki „I∏∏a.
OpowieÊç o Kazimierze I∏∏akowiczównie” – Joanna
Kuciel-Frydryszak.
Gdy nasta∏a niepodleg∏oÊç Polski po I wojnie
Êwiatowej, Kazimiera I∏∏akowiczówna by∏a ju˝ doÊç znanà poetkà. Pisa∏a
w wolnych chwilach, zawodowo pracowa∏a jako
sekretarka, g∏ównie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale równie˝ dla Józefa Pi∏sudskiego.
Przyjaêni∏a si´ ze Skamandrytami, Lechoƒ nazywa∏ jà czarownicà. W twórczoÊci i w ˝yciu by∏a samodzielna i niezale˝na. W przeddzieƒ kalendarzowej wiosny przypomnimy ciekawy ˝yciorys i postaç Kazimiery I∏∏akowiczówny.

WYSTAWA IKON
W dniach 19–30.03.2018 b´dzie mo˝na oglàdaç w Bibliotece G∏ównej ikony
pisane r´kà Anny Munch. Pani Anna,
mieszkanka naszej dzielnicy, po raz drugi
prezentuje swoje obrazy w bibliotece.
Dwa lata temu eksponowana wystawa
mia∏a tytu∏ „Ikona – wrota Êwiat∏a i jego
pos∏aƒców”. Powsta∏y nowe ikony, tym
razem tematem wystawy b´dà IKONY
MARYJNE.
Justyna Kwiatkowska

BIBLIOTEKA ZAPRASZA W MARCU:

SPOTKANIA Z HISTORIÑ TLE
Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodleg∏oÊci
proponujemy m∏odszym czytelnikom spotkania
z autorami ksià˝ek dla dzieci o historii lub z wàtkiem historycznym. Bibliotek´ w Weso∏ej odwiedzà w najbli˝szym czasie: Ma∏gorzata Str´kowska-Zaremba, Anna Czerwiƒska-Rydel, Gra˝yna
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WWW.MEBLESOSNOWE.EU
REALIZUJEMY
INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA
ŁÓŻKA ● MATERACE ● SZAFY ● KOMODY
BIURKA ● WITRYNY ● STOŁY ● KRZESŁA
MŁODZIEŻOWE ● ZESTAWY ● I INNE

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)

tel./fax 22 815 35 98
meble@meblesosnowe.eu

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kolejny aspekt tej sprawy to pogoƒ za informacjà. Nie jest tajemnicà, ˝e internet jest teraz najszybszym
w tej dziedzinie medium. Obserwujàc
tragedi´ rozgrywajàcà si´ niemal na
naszych oczach, dzi´ki poÊrednictwu
portali i stron internetowych, zagubiono niemal sens ca∏ego zdarzenia.
Gdy Denis Urubko i Adam Bielecki
wspinali si´ z nadziejà uratowania Eli
Revol i „Czapkinsa”, niezliczone rzesze ludzi co chwila odÊwie˝a∏y stron´
ze SPOT-em Adama (pozycjà GPS pomagajàcà w lokalizacji), uniemo˝liwiajàc pozosta∏ej cz´Êci zespo∏u skuteczne prowadzenie akcji ratunkowej.
Pomog∏y dopiero ponawiajàce si´ apele o zaprzestanie tej czynnoÊci. Pokazuje to, jak bardzo przyzwyczajeni do b∏yskawicznej informacji sà dziÊ internauci. I jak bezrefleksyjnie cz´sto za nià gonià.
W obydwu wypadkach warto zastanowiç si´
nad tym, czy nasze potrzeby stawiaç na pierwszym miejscu w ka˝dej sytuacji, nawet tej, w której sieç mo˝e ocaliç lub zniszczyç czyjeÊ ˝ycie.

Cyberetyka a himalaizm zimowy
Nanga Parbat, góra, która sta∏a si´
elementem zbiorowej ÊwiadomoÊci Polaków, budzi wcià˝ skrajne emocje. Tragedia, która si´ tam rozegra∏a w ostatnich dniach stycznia, swój epilog wcià˝
jeszcze pisze na licznych forach i w komentarzach pod niejednym artyku∏em.
Dramatyczny dla Tomasza Mackiewicza
fina∏ wyprawy na gór´ b´dàca jego
pasjà zmieni∏ si´ w ogólnonarodowà
debat´ na publicznym forum. Debat´,
w której nie brakowa∏o posàdzeƒ,
domys∏ów, oszczerstw i wulgaryzmów.
Gdyby jakoÊç dyskusji, jakiej doÊwiadczamy, czytajàc posty u˝ytkowników sieci w naszym kraju,
prze∏o˝yç na j´zyk mówiony, prawdopodobnie nie
da∏oby si´ takiej rozmowy s∏uchaç, nie mówiàc
o wzi´ciu w niej udzia∏u. W ˝yciu codziennym
przywykliÊmy do kanonów post´powania. Poszanowanie dla osobistego wymiaru nieszcz´Êcia,
u˝ywanie w∏aÊciwego j´zyka i zabieranie g∏osu
w odpowiednim momencie to cz´Êç naszej codziennej etykiety, która Êwiadczy o nas samych
oraz o cywilizacji, jakà reprezentujemy. W internecie wielu u˝ytkowników zdaje si´ o tym zapominaç wraz z w∏àczeniem przeglàdarki.
Nasza fundacja zajmuje si´ nie tylko niebezpieczeƒstwami, jakie na Paƒstwa czekajà w sieci. Cz´Êcià naszej nazwy jest etyka – ogó∏ norm
moralnych, punkt odniesienia do oceny zacho-

waƒ, noÊnik wartoÊci. W∏aÊnie w takich sytuacjach jak ta, której symbolem zosta∏ Tomasz
Mackiewicz, nale˝y najg∏oÊniej mówiç w∏aÊnie
o jakoÊci naszego dyskursu w mediach spo∏ecznoÊciowych, komentarzach i postach. WolnoÊç
wypowiedzi jest dobrem powszechnym. Ka˝dy
w naszym kraju mo˝e z niego obecnie korzystaç
za poÊrednictwem w∏asnego komputera lub telefonu. Jednak by wyg∏osiç swoje zdanie na jakiÊ
temat, nale˝y znaleêç odpowiedni czas i form´.
By nasze zdanie zosta∏o us∏yszane, powinniÊmy
wypowiadaç si´ z poszanowaniem dla innych
rozmówców oraz osób, których komentarz mo˝e
dotyczyç. To podstawowa zasada codziennego
wspó∏˝ycia z innymi ludêmi. Pami´tajàc o tym,
zadbamy o podniesienie jakoÊci czasu sp´dzanego w sieci, a to wa˝ny cel.

Aleksander Zawada

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

REKL AMA

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

W Y K O R Z Y S TA J W I O S E N N E R A B A T Y

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
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Okiem coacha

3 – PrzemyÊl, co chcesz uzyskaç.

Jak zamieniç k∏ótnie
w konstruktywne rozmowy
Ró˝nice zdaƒ mi´dzy ludêmi sà rzeczà normalnà. Po prostu
nie zawsze mo˝emy byç jednomyÊlni. I nie ma znaczenia w jakiej
kwestii. Zwiàzanej ze Êwiatopoglàdem, tym w co g∏´boko
wierzymy? A mo˝e punktem zapalnym sà codzienne drobiazgi
– ba∏agan, spóênienia, niewywiàzywanie si´ z obowiàzków?
Czy sporne sprawy b´dà nas dzieliç
i w koƒcu doprowadzà do zniszczenia ∏àczàcej nas relacji osobistej, towarzyskiej lub zawodowej? Czy mo˝e odwrotnie – pomogà
nam zbudowaç wspólnà rzeczywistoÊç, w której ka˝dy b´dzie czu∏ si´ komfortowo, majàc
prawo do wyra˝ania swojego zdania w bezpieczny sposób.
To, jak podchodzimy do nieporozumieƒ
i jakimi metodami dà˝ymy do ustalenia consensusu, ma kluczowe znaczenie.

Budowanie pomostu, czyli jak rozmawiaç,
aby znajdowaç rozwiàzania?
Zacznijmy od tego, ˝e komunikacja w sytuacji, w której poszukujemy consensusu,
to nie walka, lecz próba zbudowania pomostu. Ta przeprawa powinna byç bezpieczna. Bez otwartego komunikowania si´
nie ma mo˝liwoÊci, aby wasze Êwiaty naprawd´ si´ po∏àczy∏y.

Co utrudnia znajdywanie porozumienia?
Niektóre z zachowaƒ stosowanych w sytuacjach sporu zapewniajà pozorne zwyci´stwo, a w rzeczywistoÊci eskalujà konflikt. Sà
to próby udowadniania swoich racji za wszelkà cen´. Stosowane bywajà ró˝ne sposoby:
- Rodzaj pojedynku, w którym naprzemiennie wyst´pujà elementy atak – obrona
– atak. W tym modelu „komunikacji” zwyci´stwo osiàga si´ przez wytaczanie coraz
to ci´˝szej broni. Kto zada ostateczny cios
– wygrywa.
- Granie roli skrzywdzonej ofiary, która nawet jeÊli wina jest ewidentnie po jej stronie, ka˝e nam myÊleç, ˝e oto wzi´liÊmy do
niewoli niedo∏´˝ne staruszki i dzieci.
- Emocjonalny szanta˝, czyli manipulowanie poprzez wzbudzanie poczucia winy lub
strachu, obra˝anie si´, ciche dni, odmawianie uczestnictwa w czymÊ, na czym zale˝y drugiej stronie.
- K∏amstwo lub chocia˝by naginanie prawdy, zniekszta∏canie jej tak, aby argumenty
przeciwnika trafia∏y w pró˝ni´.
- OÊmieszanie i poni˝anie drugiej strony poprzez sarkazm, przedrzeênianie lub inne
z∏oÊliwe zachowania.
- Odbijanie pi∏eczki poprzez wypominanie.
Zamiast rozwiàzaç bie˝àcà spraw´, odnosimy si´ do zamierzch∏ej przesz∏oÊci, wypominajàc grzechy i uchybienia drugiej
strony.

1 – Zmniejsz napi´cie.

Na przeciwnym biegunie ni˝ forsowanie
swojego zdania jest unikanie jakichkolwiek
konfrontacji. JeÊli nigdy, przenigdy si´ nie
k∏ócicie, mo˝e to czasem oznaczaç, ˝e obie
lub jedna ze stron obawiajà si´ zarówno us∏yszenia, jak i powiedzenia prawdy.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

A oto 7 kroków do lepszego porozumienia:

Nigdy nie zaczynaj komunikacji w stanie
wzburzenia. JeÊli czujesz, ˝e emocje biorà
gór´, zrozum, ˝e potrzebujesz czasu, aby si´
wyciszyç, i zrób to. Wyjdê na spacer lub zrób
çwiczenie oddechowe, którego efektem jest
zwi´kszenie samoÊwiadomoÊci.
Oto ono:
Zamknij oczy i weê 5 g∏´bokich Êwiadomych
oddechów. Niech wdech b´dzie energiczny,
a wydech zrelaksowany. Nie rób przerw pomi´dzy wdechem i wydechem i odwrotnie.
Nast´pnie, przez oko∏o 10–15 sekund,
bàdê obecny z ka˝dà myÊlà, która si´ pojawia.
Zauwa˝ jà, a jeÊli stwierdzisz, ˝e o niczym nie
myÊlisz, to znaczy, ˝e... myÊlisz w∏aÊnie o tym.
Weê ponownie g∏´boki oddech.
A teraz zauwa˝ emocj´, którà czujesz, lub
nastrój, w którym teraz jesteÊ. Przez ok. 10–15
sek. bàdê obecny z tym, co czujesz. Je˝eli niczego nie czujesz, bàdê obecny z tym „nic”.
Znowu weê g∏´boki oddech, po czym bàdê
Êwiadomie obecny ze swoim cia∏em. Rozpoczynajàc od palców u stóp, powoli przeskanuj ca∏e cia∏o, a˝ po czubek g∏owy, przez ok.
10–15 sekund. Powoli zakoƒcz çwiczenie.

2 – Zastanów si´, co chcesz powiedzieç.

Chodzi tu o to, byÊ wiedzia∏, jaki jest cel
rozmowy. Mo˝e to byç tylko przekazanie
twojej opinii, ale te˝ uzyskanie informacji,
poznanie punktu widzenia drugiej strony lub
spowodowanie jakiegoÊ konkretnego dzia∏ania. Kiedy poznasz swój cel, nie zapominaj
o nim. Wszelkie dygresje, aluzje, odbieganie
od tematu utrudniajà porozumienie.

4 – Odwo∏uj si´ do emocji, zamiast oceniaç.
Emocje pobudzajà nas do k∏ótni, ale kiedy
stajemy si´ ich Êwiadomi i wiemy dok∏adnie, co
czujemy (çwiczenie pkt. 1), zyskujemy bardzo
cenny kapita∏ do rozmowy. Nie oskar˝aj wi´c
i nie oceniaj, tylko mów o tym, co czujesz!
Np. zamiast „nie potrafisz niczego zrobiç
jak nale˝y” powiedz „czuj´ si´ zirytowana,
gdy ciàgle musz´ po tobie poprawiaç twoje
zadania” lub zamiast „jak zwykle mnie lekcewa˝ysz” powiedz „jest mi przykro, kiedy zapominasz o obietnicach”.

5 – Wybierz miejsce i czas rozmowy.
JeÊli to, co chcesz ustaliç, wymaga wi´cej
czasu i odpowiedniego nastroju (np. nie
chcesz, aby wam przeszkadzano lub aby któreÊ z was mia∏o myÊli zaj´te czymÊ innym),
zadbaj o to. Wa˝ne rozmowy przeprowadzane w niekomfortowym momencie i sytuacji
prowadzà zwykle do zniecierpliwienia.

6 – Daj drugiej stronie szans´ ustosunkowania si´ do tematu.
Wyg∏aszanie monologu nie stworzy okazji,
by us∏yszeç zdanie strony przeciwnej i zawrzeç
kompromis. Dlatego nie zajmuj ca∏ej sceny!
Zadbaj o to, by ka˝da kwestia mog∏a byç skomentowana, i odnoÊ si´ do tego, co s∏yszysz.

7 – Staraj si´ rozumieç argumenty, nawet
gdy si´ z nimi nie zgadzasz.
To, ˝e druga strona nie sk∏ada broni, nie musi oznaczaç impasu. Staraj si´ rozumieç argumenty nawet wtedy, gdy jesteÊ innego zdania.
Warto stosowaç wtedy tak zwanà parafraz´, powtarzajàc s∏owa partnera, zamiast od
razu przystàpiç do kontrataku. Przyk∏ad: „rozumiem, ˝e nie zadzwoni∏eÊ, gdy˝ nie chcia∏eÊ traciç czasu, jednak dla mnie to wa˝ne,
abyÊ informowa∏ mnie o spóênieniu”.
Tych kilka zasad plus bezwzgl´dnie szacunek w przekazywaniu swojej wersji prawdy
i ch´ç us∏yszenia prawdy partnera pomogà
wam dogadaç si´ w ka˝dej sytuacji...
...czego wam ˝ycz´ ☺.

Robienie obra˝onych min i „dawanie do
zrozumienia” nie ma nic wspólnego z otwartà komunikacjà. Podobnie gdy zaczynamy si´
Joanna Godecka
plàtaç w swojej wypowiedzi, kiedy jest ona
chaotyczna i impulsywna, komunikat
ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
staje si´ niejasny.
zarządzanie stresem
PrzemyÊl wi´c swojà
Joanna Godecka
poczucie
własnej wartości
wypowiedê. Chodzi
life coach,
o to, by twoje s∏owa
odkrywanie talentów
praktyk Integracji Oddechem
by∏y jasne, zrozu501 715 646 w godz. 10-20
poprawa relacji
mia∏e i konkretne.
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WieÊci z SP 173 – muzyczne spektakle
Któ˝ z nas nie wspomina baÊni zas∏yszanych
w dzieciƒstwie? Niani´ starowink´ co prawda zastàpi∏y media, lecz los nieszcz´Êliwej królewny nadal wyciska ∏zy i wzrusza kolejne pokolenia dzieci.
Nie bez przyczyny powsta∏y dzie∏a literackie, filmowe, muzyczne czy baletowe. Walc z baletu „Âpiàca Królewna” Piotra Czajkowskiego zaczarowa∏
niejedno niewzruszone serce. Kochamy historie
o intrygach, ura˝onych ambicjach, z∏oÊci, furiach
i niewinnych dziewcz´tach. Z∏a wró˝ka wyst´pujàca w bajce „Âpiàca Królewna” jest niezwykle
barwnà i nieprzewidywalnà postacià. Szalejàce z∏o
przez 3/4 opowieÊci sprawia, ˝e bohaterowie
doznajà wielu przykroÊci. Sà ofiarami przemocy
i uczestniczà w próbie zamachu. Po 100 latach
przychodzi jednak chwila, kiedy na niebie rozb∏yskuje z∏oty promyk i pojawia si´ ksià˝´ na z∏otym
rumaku. Jednym poca∏unkiem potrafi odczarowaç
wszystko i zmieniç ca∏y Êwiat. Czasem tak i w ˝yciu bywa. Kochamy dobre zakoƒczenia dramatycz-

nych historii, co jeszcze bardziej umacnia nasze
przekonanie, ˝e dobro zawsze zwyci´˝a nad z∏em.
Ta ponadczasowa historia pos∏u˝y∏a pani Bo˝enie Sitek do napisania bajki muzycznej „Czarodziejska harfa i Âpiàca Królewna”. Opowiada

ona histori´ Durowych Nutek,
które zasn´∏y wraz ze Âpiàcà
Królewnà. Ich przyjaciele –
Molowe Nutki w´drujà po Êwiecie w poszukiwaniu królewicza, który móg∏by zaradziç nieszcz´Êciu. Nie b´d´ zdradzaç
fabu∏y utworu – dodam tylko, ˝e role
weso∏ych i smutnych nutek zagra∏y dzieci z chóru w Szkole Podstawowej nr 173:
Wiktoria Martyniuk, Dorota Indu∏a, Zuzanna Prasu∏a i Kuba Jagoda. Królewn´
o anielskim g∏osie zagra∏a Anna Sikorzak, a w roli królewicza, który swà grà
na harfie obudzi∏ królewn´ i oczarowa∏
dzieci´cà widowni´, wystàpi∏ Marek Kupiec. Autorkà, akompaniatorkà i prowadzàcym jest muzykolog Bo˝ena Sitek.
Pierwszy spektakl odby∏ si´ na scenie
Domu Sztuki na warszawskim Ursynowie. Przewidywane sà kolejne spektakle b´dàce edukacjà
muzycznà dla naszych dzieci.
Emilia Lisiecka

Zapraszamy na Klimatycznà
Marzec to poczàtek rekrutacji do przedszkoli
i szkó∏. W SP nr 385 w Warszawie – dawnym
Gim. 119 – równie˝ przygotowujemy si´ do tego zadania. Oprócz utworzenia dwóch oddzia∏ów „0” planujemy stworzenie oddzia∏ów na poziomie klas starszych. B´dzie to
mo˝liwe, bo w tym roku opuÊci mury naszej
szko∏y siedem trzecich klas gimnazjalnych.
Decyzja o utworzeniu konkretnych oddzia∏ów b´dzie wynikiem zainteresowania naszà
szko∏à dzieci i rodziców, którzy mieszkajà na terenie Starej Mi∏osny i zechcà z naszà placówkà zwiàzaç swojà edukacyjnà przysz∏oÊç. Nasze plany
skonkretyzujà si´ po spotkaniu informacyjnym,
na które zapraszamy ch´tnych uczniów i ich rodziców w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 18.00.

Nasza szko∏a nie podzieli∏a smutnego losu wygaszanych gimnazjów, chocia˝ przesz∏a radykalne zmiany. Obok gimnazjalistów (14 oddzia∏ów
kl. II i III) pojawili si´ uczniowie z poziomu szko∏y podstawowej (12 oddz. kl. I–VII) i dzieci z klas
„0” (2 oddz.). Dzi´ki przyj´tym rozwiàzaniom architektonicznym i organizacyjnym wszyscy uczà
si´ na jednà zmian´. Dzieci mogà sp´dzaç czas
w Êwietlicy szkolnej dzia∏ajàcej od 6.30 do 17.00
lub Êwietlicy TPD czynnej do 18.00. Wszyscy korzystajà z auli, obiektów sportowych, sto∏ówki
i biblioteki. Najm∏odsi majà swój plac zabaw.
Planujemy organizacj´ patio dla starszych.
Kadra gimnazjum zosta∏a uzupe∏niona specjalistami z zakresu edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej. Nauczyciele s∏ynàcy z efek-

REKL AMA

tywnej pracy – czego wymiernym wskaênikiem
by∏y wyniki uzyskiwane przez uczniów Gim. 119
na egzaminach zewn´trznych lokujàce nas niezmiennie w staninie ósmym, bardzo wysokim, ze
wszystkich cz´Êci egzaminu – dzielà si´ swoimi
doÊwiadczeniami z pokoleniem m∏odszych nauczycieli. Klimat wspó∏pracy jest gwarantem stabilnoÊci i profesjonalizmu grona pedagogicznego.
Czerpiàc z dorobku, szukamy nowych rozwiàzaƒ. Uczniowie uczestniczà w adresowanych do
poszczególnych grup wiekowych wycieczkach,
warsztatach, konkursach, projektach i zawodach, rozwijajàc pasje naukowe, artystyczne,
sportowe i spo∏ecznikowskie. Cykliczne przedsi´wzi´cia realizowane sà w nowych, adekwatnych
do potrzeb formu∏ach.
WartoÊcià dodanà jest, trudna do przecenienia, integracja Êrodowiska najstarszych uczniów
z m∏odszymi. Swoistà sztafet´ pokoleƒ widaç
podczas ogólnoszkolnych projektów i akcji wolontariackich.
Uczniów i rodziców zainteresowanych
ofertà naszej szko∏y zapraszamy na spotkanie
informacyjne. Szczegó∏y spotkania podamy na
stronie szko∏y http://sp385.waw.pl/ oraz https://
www.facebook.com/Szko∏a-Podstawowa-nr-385-w-Warszawie.
Izabela Nowacka
dyr. SP 385
wczeÊniej wicedyr. Gim. 119
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Wydarzenia w SP nr 174
Szko∏a Podstawowa nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi stwarza uczniom warunki do rozwoju w kameralnym i przyjaznym Êrodowisku. Takie Êrodowisko sprzyja ró˝nego rodzaju inicjatywom, których autorami sà uczniowie, rodzice
i nauczyciele. Choç szko∏a jest ma∏a, zawsze anga˝owaliÊmy si´ w ró˝nego rodzaju akcje wolontariackie, a w tym roku szkolnym za∏o˝one
zosta∏o Szkolne Ko∏o Wolontariatu. Uczniowie, zarówno starsi, jak i m∏odsi, ch´tnie podejmujà dzia∏ania. Ostatnio wspierajà seniorów
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zaj´ciach

komputerowych, które odbywajà si´ w naszej szkole.
Ju˝ po raz kolejny, z inicjatywny Rady Rodziców zosta∏ zorganizowany Bal Karnawa∏owy dla wszystkich
uczniów naszej szko∏y. Pr´˝nie dzia∏ajàca RR ch´tnie
anga˝uje si´ w ró˝nego rodzaju przedsi´wzi´cia.
JesteÊmy szko∏à dzia∏ajàca w sieci Szkó∏ Aktywnych

w Spo∏ecznoÊci. Szkolny
Zespó∏ SAS skupiajàcy
uczniów, rodziców i nauczycieli planuje kolejne
dzia∏ania i inicjatywy.
Wiemy, jak wa˝ny jest
wspólny dialog, zrozumienie, zaanga˝owanie
i wsparcie, dlatego rodzice obdarzajà naszà szko∏´
zaufaniem, powierzajàc
naszej opiece i edukacji
coraz wi´cej uczniów.
Marzena Delak

„˚abki” z Przedszkola nr 262 na V Warszawskim
Przeglàdzie Tanecznym „Na ludowà nut´”
We wtorek 20.02.2018 r. dzieci z grupy
„˚abki” z Przedszkola nr 262 wzi´∏y udzia∏
w V Warszawskim Przeglàdzie Tanecznym „Na
ludowà nut´”, którego organizatorem by∏o
Przedszkole nr 313 w dzielnicy W∏ochy. Przeglàd porwa∏ do taƒca przedszkolaki z ca∏ej Warszawy. DwanaÊcie zespo∏ów zaprezentowa∏o
na scenie Domu Kultury W∏ochy przygotowane
taƒce ludowe: polk´, mazura, krakowiaka, kujawiaka, taƒce Êlàskie i góralskie. Mali artyÊci
oczarowali publicznoÊç przepi´knymi strojami,

du˝à swobodà scenicznà i poczuciem rytmu.
Z∏o˝one uk∏ady choreograficzne wywo∏ywa∏y
burze oklasków, które towarzyszy∏y wyst´pom.
Wszystkie dzieci zosta∏y nagrodzone, ka˝de
dziecko otrzyma∏o pamiàtkowà koszulk´ z motywem ludowym, a przedszkole dyplom. V Warszawski Przeglàd Taneczny przeszed∏ do historii, ale muzyczne wra˝enia i emocje pozostanà
na d∏ugo w pami´ci uczestników.
Aneta Zabrodzka
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Kampania „JesteÊ widoczny, jesteÊ bezpieczny!”
W piàtek, 5 stycznia 2018 przedstawiciele Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa
Mazowieckiego – Pani Beata Trzciƒska i Pan
Tomasz Jagodziƒski – oraz policjanci z Sekcji
Profilaktyki Spo∏ecznej Wydzia∏u Ruchu Drogowego Komendy Sto∏ecznej Policji – starszy asp. Pani Ma∏gorzata Kruza oraz asp.
sztabowy Pan Robert Niedba∏ko – wzi´li
udzia∏ w spotkaniu z dzieçmi z Przedszkola
nr 434 mieszczàcego si´ przy ulicy W∏adys∏awa Raczkiewicza 116 w Warszawie. Wydarzenie zosta∏o zorganizowane w ramach kampanii „JesteÊ widoczny, jesteÊ bezpieczny!”. Dla
wszystkich uczestników ruchu drogowego przygotowano specjalne pasy, Êwiat∏a i samochody imitujàce przejÊcie dla pieszych. Dzieci mia∏y mo˝li-

woÊç przeçwiczenia prawid∏owego poruszania si´
po pasach. Oprócz cz´Êci praktycznej nie zabrak∏o
tak˝e teorii. Policjanci wyt∏umaczyli, jak nale˝y
prawid∏owo u˝ywaç elementów odblaskowych
i dlaczego sà one tak wa˝ne dla bezpieczeƒstwa

„Spod D´bów” przepis na zim´
Chocia˝ za oknem ch∏ód i mróz, zdecydowanie
za ma∏o Êniegu, a za du˝o smogu i siedzenia
w budynku, w Przedszkolu nr 261 „Pod D´bami”
dzieci nie narzekajà na nud´ ☺, bo u nas króluje ze swymi soczystymi barwami d˝ungla i inspirujàce „Wild animals” (dzikie zwierz´ta)! W placówce znajdziemy pi´kne palmy z dorodnymi
kokosami, a spomi´dzy ich liÊci wyglàdajà kolorowe papugi. Z sufitu zwisajà liany, a na nich
mo˝emy wypatrzeç weso∏e ma∏pki.
Na jednej z szafek swoje le˝e wymoÊci∏ sobie
dostojny lew, a w starszakowej cz´Êci budynku zerówkowe ˚abki i pi´cioletnie Jagody szlifujà „czytanie globalne” po angielsku. Przedmioty codzien-

nego u˝ytku, drzwi, pomieszczenia majà swoje nowe nazwy
– angielskie. Przedszkolaki ju˝
je s∏ysza∏y wielokrotnie, ale
w lutym majà je okazj´ te˝ poczytaç, bo mamy miesiàc j´zyka
angielskiego. Nauczycielki Anna
Sowa i Magdalena Dworzyƒska
pokazujà dzieciom i ich rodzinom, jak fascynujàca mo˝e byç
nauka obcego j´zyka. Przedszkolaki uwielbiajà zg∏´biaç tajniki obcej kultury podczas ca∏orocznych zaj´ç, ale na zakoƒcze-

Interaktywnie w SP 353
Wyró˝nienie w konkursie „Aktywna przerwa”
– dla Szko∏y Podstawowej nr 353
Biuro Edukacji w ramach programu Akademia
Zdrowego Ucznia og∏osi∏o konkurs „Aktywna
przerwa”. Celem konkursu by∏o promowanie
wÊród uczniów bezpiecznej aktywnoÊci fizycznej

podczas przerw szkolnych, ograniczenie nadmiernego korzystania z mediów cyfrowych oraz wdra˝anie w szko∏ach dzia∏aƒ poprawiajàcych bezpieczeƒstwo. W konkursie mog∏y braç udzia∏ szko∏y
podstawowe, dla których organem prowadzàcym
jest Miasto Sto∏eczne Warszawa. Z dumà i rado-
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Êcià informujemy, ˝e
Miejska Komisja Konkursowa przyzna∏a
Szkole Podstawowej nr 353 wyró˝nienie w konkursie „Aktywna przerwa” i nagrod´ w kwocie
2000 z∏ na zakup pomocy dydaktycznych.
Program „Aktywna tablica”
Rzàdowy Program „Aktywna tablica” ma na
celu zapewnienie szko∏om nowoczesnych pomocy dydaktycznych i zbudowanie infrastruktury,
która b´dzie sprzyjaç rozwijaniu kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e w ramach programu Szko∏a
Podstawowa nr 353 dosta∏a wsparcie finansowe
na zakup nowoczesnego
sprz´tu multimedialnego
w wysokoÊci 17 500 z∏,
z czego 14 000 z∏ sfinansowa∏ bud˝et paƒstwa,
zaÊ 3500 z∏ organ prowadzàcy szko∏´. Dzi´ki otrzymanemu wsparciu do sali
edukacji wczesnoszkolnej

w ruchu drogowym. Opowiedzieli tak˝e o pracy
warszawskiej „drogówki” oraz zaprezentowali
mundur i wyposa˝enie policjanta. Cz´Êç pogadanki dotyczy∏a pasów bezpieczeƒstwa i fotelików
w samochodzie. Funkcjonariusze przeprowadzili
tak˝e symulacj´, w której dzieci mia∏y mo˝liwoÊç
odczuç ró˝nic´ mi´dzy gwa∏townym hamowaniem samochodu, podczas gdy pasa˝erowie majà
zapi´te i rozpi´te pasy bezpieczeƒstwa. W trakcie
zaj´ç dzieci wykazywa∏y si´ bardzo du˝à aktywnoÊcià i wiedzà. Spotkanie zakoƒczy∏o si´ rozdaniem
wszystkim uczestnikom elementów odblaskowych, a tak˝e kasków rowerowych ufundowanych przez Urzàd Marsza∏kowski Województwa
Mazowieckiego.
Sandra Go∏dyn
nie miesiàca szykujà dla rodziców niespodziank´: wystawià swoje pierwsze przedstawienie pt.
„Welcome to the safari park” ca∏kowicie po angielsku, by poza zaj´ciami otwartymi dla rodziców zaprezentowaç swoje umiej´tnoÊci aktorskie i j´zykowe w interpretacji
tekstu, piosenek i rymowanek
w obcym j´zyku. Jest to niezwykle ciekawe doÊwiadczenie
zarówno dla dzieci, jak i prowadzàcych zaj´cia: bezkreÊnie
zanurzamy si´ w j´zyku angielskim i baaardzo nam si´ podoba ta pyszna zabawa ☺.
Magdalena Dworzyƒska

i pracowni przyrodniczej trafi∏a tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym. Od
poczàtku II semestru nowy sprz´t jest aktywnie
wykorzystywany na zaj´ciach edukacyjnych. Nasza szko∏a zacieÊnia wspó∏prac´ z innymi placówkami stosujàcymi TIK w nauczaniu, a nasi nauczyciele doskonalà kompetencje cyfrowe, uczestniczàc w konferencjach i szkoleniach.
Mariola Wróblewska
Dyrektor Szko∏y
Izabela Sosnowska
nauczyciel j. angielskiego w SP 353
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NAUKA GRY NA GITARZE
695-622-848

Tel.

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

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

PROTEZY • NAPRAWA
wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

✓ ca∏odobowa opieka

PENSJONAT
SENIORA

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

Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy

oraz dzienny

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

Periodontolog

tel.

662 822 340

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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

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

Tel. 602-174-916

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

503 065 403

TRAWNIKI
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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.

25

WESO¸A

Co tam w pierwszej klasie?
Dzieci z klas pierwszych w Bu∏haku to ju˝
prawdziwi uczniowie. Choç jeszcze mali (niektórzy tu przyszli, majàc szeÊç lat), to Êwietnie
sobie radzà w szkolnej rzeczywistoÊci. Za nimi
Êlubowanie, pierwsze konkursy i udzia∏ w imprezach szkolnych. Pora wi´c zapytaç samych
zainteresowanych: co Wam si´ podoba?
Z dzieci´cà szczeroÊcià odpowiadajà, ˝e lubià
pisaç i czytaç. Naturalne jest dla nich uczestnictwo w zaj´ciach z „LEGO matematyki”. Na
grach planszowych grajà w „Carcassonne”. Matematyka i Êrodowisko po angielsku sà dla nich
czymÊ zwyczajnym. Niezmiennie, jak starsi
uczniowie, uwielbiajà informatyk´ i wychowanie fizyczne. Ciàgle uczniowie kochajà te˝ ceramik´ oraz plastyk´.

Po zaj´ciach programowych królujà gry terenowe, SKS, El Canto (zespó∏ Êpiewajàcy po hiszpaƒsku), akrobatyka, plastyka. Dzieci wybierajà
te˝ zaj´cia, które nie kojarzà si´ ju˝ tylko z samà
przyjemnoÊcià, i ch´tnie uczestniczà w „Matematyce wokó∏ nas” i matematyce Montessori czy
kole przyrodniczym.
Czy tylko samymi lekcjami ˝yje uczeƒ? Nie tylko.
I to wiedzà nasze pierwszaki, mówiàc, ˝e najwa˝niejsza jest mo˝liwoÊç uczestniczenia w rozgrywkach z szóstoklasistami w tenisie sto∏owym oraz
w pi∏ce no˝nej i „samozbijaku” (zabawie wymyÊlonej w naszej szkole). Duma ich rozpiera, jak mówià, ˝e majà kolegów i kole˝anki w starszych klasach, z którymi si´ odwiedzajà podczas przerw.
To poczucie bezpieczeƒstwa dawane przez
starsze kole˝anki i kolegów, a tak˝e nauczycieli

SP 172 dla spo∏ecznoÊci lokalnej
W tym roku po raz drugi pragn´liÊmy uhonorowaç Seniorów i 8 lutego zaprosiliÊmy kochane
Babcie i kochanych Dziadków z osiedla Zielona na
Szkolny Dzieƒ Babci i Dziadka. UroczystoÊç, która odby∏a si´ w szkolnej auli, przygotowa∏a ca∏a
spo∏ecznoÊç SP 172. M∏odzie˝ z ko∏a teatralnego
zachwyci∏a publicznoÊç przedstawieniem opartym
na opowiadaniu Charlesa Dickensa pt. „OpowieÊç
wigilijna”. Uczniowie klas m∏odszych pokazali teatralno-muzycznà form´ pt. „Babciu, Dziadku! Kocham Was!”. W koƒcowej cz´Êci uroczystoÊci wystàpi∏y nasze cheerleaderki w fenomenalnym premierowym pokazie taneczno-akrobatycznym.
ObejrzeliÊmy równie˝ wyst´p taneczny uczniów
oddzia∏ów „0” oraz klas 1, którzy przygotowywali
si´ na prywatnych pozalekcyjnych zaj´ciach tanecznych. Wszystkie wyst´py nagradzane by∏y go-

ràcymi brawami przez licznie zgromadzonych goÊci, wÊród których oprócz Babç, Dziadków i Rodziców byli równie˝ przedstawiciele Urz´du Dzielnicy
Weso∏a, ksiàdz proboszcz Józef Skarpetowski, s∏uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawi-

powoduje, ˝e pierwszaki czujà si´ pewnie i mogà tak pi´knie si´ rozwijaç.
W sobot´ 10 marca mo˝na by∏o do nas przyjÊç
i zobaczyç, jak wyglàda to w praktyce. Tego dnia
Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12 im. Emanuela Bu∏haka zorganizowa∏a imprez´ pt. „Przystanek Wiedza”.
Czarek Kielczyk
ciele Dzielnicowej Rady Seniorów, radni, przedstawiciele Rady Rodziców oraz dyrektor szko∏y Katarzyna Paroƒ-Bry∏a i wicedyrektor Martyna Lis.
Wszyscy, którzy zechcieli wspólnie sp´dziç to popo∏udnie, mogli na koniec wymieniç si´ wra˝eniami przy herbatce i s∏odkoÊciach przygotowanych
przez Rodziców. Na zakoƒczenie ka˝dy Senior
otrzyma∏ prezent niespodziank´ – pi´knà, drewnianà zak∏adk´ do ksià˝ek ozdobionà przez dzieci i wolontariuszy z naszej szko∏y. Prezenty rozdawali uczniowie z Samorzàdu Uczniowskiego.
W tym miesiàcu cieszyliÊmy si´ tak˝e z sukcesów sportowych – cheerleaderki prowadzone
przez panià Agnieszk´ Czerwiƒskà zaj´∏y jako
Zespó∏ AXEL WESO¸A drugie miejsce w konkursie Praskie Klimaty Taneczne 2018, a dziewcz´ta zdoby∏y mistrzostwo dzielnicy Weso∏a w mini
pi∏ce siatkowej.
Szko∏a Podstawowa nr 172

REKL AMA

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl

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

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

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

czony nauczyciel. Kontakt 606 898 895.

paznokcie, p´kajàce pi´ty, stopa cukrzycowa. ÂRODY – DNI SENIORA 20% rabatu.
Tel. 538 222 258, ul. Brata Alberta 6a,
Weso∏a.

◗ Nauczycielka angielskiego udzieli lekcji an-

◗ Wynajm´ pomieszczenie magazynowo

mórkà lokatorskà do wynaj´cia w gara˝u
przy ul. Kamyk w Starej Mi∏oÊnie. Tel. 516
382 314.
◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej

GITARA – NAUKA GRY

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

Z¸OTA RÑCZKA

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

PSYCHOLOG m∏odzie˝ i doroÊli.

tel.

503 150 991

22
1

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

31
8

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

Konsultacje i terapia problemów
emocjonalnych (nerwice, depresje, itp.).
Agnieszka Pietruczyk-Nowocieƒ
ul. Raczkiewicza 38, Warszawa-Weso∏a
tel. 696 104 116.
328

– TANIO I SOLIDNIE –

PORZÑDKUJEMY

BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

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

29

KO R E P E T YC J E

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

Matura, egzaminy, sprawdziany, prace domowe
MATEMATYKA – liceum, gimnazjum
In˝ynier elektronik z 15-letnià praktykà
tel.

508 58 66 67

245

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

DRZEWA, KRZEWY
WYCINAMY, PODCINAMY,
KSZTA¸TUJEMY
503 065 403

329

BIURO RACHUNKOWE DZIDO

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

KONKURENCYJNE CENY
1 MIESIÑC GRATIS!!!

tel. 503-759-762

214

Z¸OTA RÑCZKA

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO

DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

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

222

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

TRANSPORT

tel. 513-148-238

14
8

503 065 403

160

UK¸ADANIE KOSTKI

WYCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE
Podcinanie gałęzi • Prace porządkowe

PIWNICE, STRYCHY,
KOMÓRKI, GARA˚E

HYDRAULIK
506 173 607

www.dogadajciesie.pl

◗ PRACA DOMOWA, POWTÓRZENIE MATE-

◗ Wolne miejsce gara˝owe z przyleg∏à ko-

503 065 403
298

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

– biurowe o powierzchni 80 m2 w Starej
Mi∏oÊnie. Tel. 508 097 216.
RIA¸U, SPRAWDZIAN nie musi sp´dzaç snu
z powiek. Pomog´ we wszystkim w zakresie klas 1-6 szko∏y podstawowej. DoÊwiadczona nauczycielka. Tel. 519 152 152.

TWÓJ OGRÓD PO ZIMIE

13
7

gielskiego 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.
◗ KUPI¢ STARE PROSPEKTY, KATALOGI MOTORYZACYJNE. TEL. 600 817 479.
◗ MATEMATYKA ogólniak, równie˝ zakres
rozszerzony. Stara Mi∏osna. Tel. 514-3714-95.
◗ Konwersacje z Native Speakerem – SPEAK
– Skutecznie i profesjonalnie; Skuteczne
techniki konwersacji; Business English;
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu; tel: 729 363 576.
◗ Szukam pracy – sprzàtanie, prasowanie.
Pomoc domowa. Mam doÊwiadczenie,
posiadam referencje. Tel. 500 602 122.

tel. 504 742 419

UPORZÑDKUJEMY

13
4

◗ PODOLOGIA modzele, odciski, wrastajàce

Tel. 695-622-848

US¸UGI
DEKARSKIE
HYDRAULIKA

Redakcja
◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiad-

– fachowo i niedrogo

ul. Trakt Brzeski 68, Warszawa-Weso∏a
tel. 609-711-754
327
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Na naszych ∏amach mo˝na zamieÊciç dwa typy og∏oszeƒ drobnych:
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).
Zamówienia mo˝na dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail: drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.
Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR

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

305

OG¸OSZENIA DROBNE

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

REKL AMA

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

ul. W. Raczkiewicza 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72
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K L I N I K A D E N T YST YC Z N A

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

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

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

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

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

ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14

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

692 905 352
28
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w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
ul. Czarnołęcka 25
Warszawa-Międzylesie
• pow. 60 – 80 m2 już od 7200/m2
• mieszkania na parterze z własnymi
ogródkami
• mieszkania na piętrze z przestronnym
poddaszem
• w pobliżu pełna infrastruktura
społeczna i świetny dojazd
do centrum

tel: 697 100 006 • biuro@willa-miedzylesie.pl • www.willa-miedzylesie.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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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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