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Tytu∏y „Cz∏owieka Roku” i „Wyró˝nienia
Burmistrza” 2017 przyznane!
Wyró˝nienia Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy ustanowiono celem uhonorowania
osób fizycznych oraz organizacji pozarzàdowych
dzia∏ajàcych na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej
dzielnicy Weso∏a, które poprzez swoje dzia∏ania
i szczególne zaanga˝owanie powi´kszy∏y dorobek i wartoÊci dóbr spo∏ecznych oraz przyczyni∏y
si´ do promowania dzielnicy Weso∏a w skali wykraczajàcej poza obszar m.st. Warszawy.
Wyró˝nienia Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy za szczególne osiàgni´cia w poszczególnych obszarach i kategoriach aktywnoÊci lokalnej s∏u˝à pobudzaniu aktywnoÊci spo∏ecznej,
rozwojowi inicjatyw lokalnych, popularyzacji
postaw obywatelskich wÊród mieszkaƒców oraz
osób dzia∏ajàcych na terenie dzielnicy Weso∏a.
Wyró˝nienia w formie tytu∏u „Cz∏owiek / Organizacja Pozarzàdowa Roku Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy” przyznawane sà za dzia∏alnoÊç
i szczególne osiàgni´cia w roku kalendarzowym
poprzedzajàcym rok z∏o˝enia wniosku, jak równie˝ w latach poprzednich.

Kandydatów do przyznania wyró˝nienia mog∏y zg∏aszaç organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce na terenie dzielnicy Weso∏a, grupy 30 mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a oraz Wydzia∏ OÊwiaty,
Kultury i Sportu Urz´du Dzielnicy Weso∏a.
W dniu 26 lutego 2018 roku zespó∏ opiniujàcy, powo∏any przez Burmistrza Dzielnicy Weso∏a,

rozpatrzy∏ z∏o˝one wnioski o przyznanie wyró˝nieƒ Burmistrza.
W sk∏ad zespo∏u wchodzili: Marian Mahor –
z-ca burmistrza dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
przewodniczàcy zespo∏u; Renata Mroczkowska
– naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a, zast´pca przewodniczàcego zespo∏u; Piotr Zieliƒski – naczelnik Wydzia∏u
Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych dla Dzielnicy
Weso∏a, cz∏onek zespo∏u; Iwona Kerschke – radna, cz∏onek Komisji Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych
Rady Dzielnicy Weso∏a, cz∏onek zespo∏u; Anna
Ksi´˝opolska – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo∏ecznego w Dzielnicy Weso∏a, cz∏onek zespo∏u; Urszula Milewska-Marzyƒska –
przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo-

∏ecznego w Dzielnicy Weso∏a, cz∏onek zespo∏u;
Zuzanna Górska – przedstawiciel M∏odzie˝owej
Rady Dzielnicy Weso∏a, cz∏onek zespo∏u oraz
Anna Kucharczyk – przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Weso∏a, cz∏onek zespo∏u.
Po wnikliwej analizie wniosków zespó∏ uzgodni∏ swoje rekomendacje i przed∏o˝y∏ je do akceptacji Burmistrzowi, który w pe∏ni je zaaprobowa∏.
Wr´czenie dyplomów odby∏o si´ 19 kwietnia
2018 r. na LII sesji Rady Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy poÊwi´conej omówieniu funkcjonowania organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych na terenie dzielnicy i realizacji zadaƒ w ramach Êrodków uzyskanych w drodze otwartych konkursów.
cd. na str. 3
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Kiełbasa podwawelska
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Promocja obowiązuje do końca maja 2018 r. lub do wyczerpania zapasów
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Mleko
Gostyń zagęszczone
niesłodzone light 4%
z magnezem

Mleko Łaciate
żółte 2%

500 ml
SM Gostyń

1l
Mlekpol

Coca Cola
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Coca Cola

150 g
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Ogórki
Konserwowe
Krakus

Sok pomarańczowy
Tymbark

Woda
Kropla Beskidu
niegazowana

Płatki Nesquik

860 ml
Agros Nova

1l
Maspex

1,5 l
Coca Cola

250 g
Nestle Paciﬁc
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dotyczy∏a budowy sieci kanalizacyjnej na Groszówce. Po kilku latach nieustannych problemów uda∏o si´ wreszcie pozyskaç dzia∏k´ na potrzeby lokalizacji przepompowni Êcieków, która
ma obs∏ugiwaç ten obszar. Dzi´ki temu b´dzie
mo˝liwa budowa sieci kanalizacyjnej. Na razie
w planie realizacyjnym MPWiK te inwestycje sà
doÊç mocno odsuni´te w czasie, ale ma on zostaç poprawiony i ju˝ w relatywnie nied∏ugim
czasie mieszkaƒcy Groszówki b´dà mogli przy∏àczaç si´ do nowo budowanej kanalizacji.
W kolejnych punktach porzàdku obrad Rada
przyj´∏a sprawozdanie OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej oraz zaopiniowa∏a pozytywnie trzy pakiety
drobnych korekt w tegorocznym bud˝ecie. Nast´pnie radni zapoznali si´ z informacjami: o stanie utrzymania czystoÊci w dzielnicy – gospodarka odpadami, o stanie czystoÊci powietrza i dzia∏aniach w∏adz samorzàdowych na rzecz jej
poprawy, o planach i stanie przygotowaƒ do
remontów obiektów oÊwiatowych w okresie
wakacji, o kosztach utrzymania oÊwiaty, kultury
i sportu w dzielnicy oraz o stanie przygotowaƒ
do Pikniku Weso∏a. W punkcie dotyczàcym czy-

Z prac Rady Dzielnicy
W kwietniu Rada Dzielnicy obradowa∏a w dniu
19 kwietnia. Sesja zacz´∏a
si´ nieco nietypowo, bowiem od mi∏ej uroczystoÊci nadania wyró˝nieƒ
„Cz∏owieka Roku” osobom, które w minionym
roku mia∏y wybitne osiàgni´cia na polu kultury lub sportu, a tak˝e wyjàtkowo aktywnie dzia∏a∏y na rzecz naszej lokalnej
spo∏ecznoÊci. Wi´cej o samej uroczystoÊci i przyznanych tytu∏ach piszemy w osobnym tekÊcie.
Nast´pnie Rada zapozna∏a si´ z informacjà
o funkcjonowaniu instytucji kultury oraz organizacji pozarzàdowych realizujàcych w dzielnicy
zadania z zakresu kultury i sportu.
Kolejnym punktem by∏o spotkanie z przedstawicielami MPWiK, którzy zaprezentowali szczegó∏owe informacje o planowanych na terenie
dzielnicy inwestycjach wodociàgowych i kanalizacyjnych. Jedna z najwa˝niejszych informacji

Przesuni´ty remont Traktu Brzeskiego
Zapowiadany na majowy weekend remont
Traktu Brzeskiego niestety si´ opóêni. Przyczyna: zbyt wygórowane oczekiwania wykonawców. Oferty, które wp∏yn´∏y na og∏oszony przez
ZDM przetarg, w drastyczny sposób przekracza∏y wynikajàcy z kosztorysu bud˝et inwestycji i trzeba by∏o go uniewa˝niç. W kolejnym
przetargu ZDM nie narzuca∏ ju˝ tak rygorystycznych terminów realizacji tego remontu.
Najkorzystniejszà ofert´, tylko minimalnie
przekraczajàcà bud˝et z∏o˝y∏a firma Skanska
i wg jeszcze nieoficjalnych informacji oferta ta

zostanie przyj´ta. Zgodnie z nià remont b´dzie
wykonany podczas wakacji. I b´dzie realizowany albo jednorazowo przez 10–12 dni, albo
przez 6 kolejnych weekendów. Remontowana
b´dzie nitka po∏udniowa (wyjazdowa z Warszawy) od ul. Kajki do ul. Raczkiewicza. Ma to
byç remont kapitalny, z cz´Êciowà wymianà
podbudowy. Nowa nawierzchnia bitumiczna
ma byç wzmocniona, z zatopionà w asfalcie
specjalnà stalowà siatkà.
Marcin J´drzejewski

stoÊci powietrza w dyskusj´ w∏àczy∏a si´ obecna
na sali mieszkanka dzielnicy, która jak si´ okaza∏o, bierze udzia∏ w projekcie Warszawski Indeks
Powietrza. Przekaza∏a sporo ciekawostek na temat obecnego systemu oraz prac nad jego rozbudowà. Obecnie trwa testowanie nowych stacji
pomiarowych, które majà byç zakupione na potrzeby systemu w liczbie 100 sztuk, dzi´ki czemu
b´dzie mo˝liwe szczegó∏owe monitorowanie powietrza na terenie ca∏ej Warszawy.
Na koniec sesji Rada zapozna∏a si´ z informacjà na temat prac nad przebiegiem WOW przez
teren Weso∏ej. Og∏oszone przez RDOÂ Bia∏ystok
konsultacje skoƒczy∏y si´, jednak nadal nie ma
˝adnego ich podsumowania, ani te˝ tym bardziej podj´tej decyzji.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 17 maja 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

Z WOW jak zwykle
Teoretycznie, przeprowadzone przez RDOÂ
Bia∏ystok konsultacje w sprawie przebiegu
WOW przez Weso∏à mia∏y byç ostatnim elementem procedury wydania decyzji Êrodowiskowej. I do koƒca kwietnia mia∏a zostaç
podj´ta decyzja. Skoƒczy∏o si´ jak zawsze,
trudno nam zliczyç nawet, który to raz.
30 kwietnia RDOÂ w Bia∏ymstoku „ze wzgl´du na skomplikowany charakter sprawy” po
raz kolejny od∏o˝y∏a podj´cie decyzji, tym razem do 31 lipca 2018 r.
Redakcja

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Weso∏a”
Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub u naszego
przedstawiciela handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏ – tel. 607-306-979,
e-mail: reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy Paƒstwa do reklamowania si´ tak˝e w innych wydaniach:
WAWER • GROCHÓW • SASKA K¢PA • GOC¸AW
Artur Pawlak, tel. 884-864-592, e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl
REMBERTÓW
Bo˝ena Dole˝a∏, tel. 607-306-979, e-mail: reklama.rembertow@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Tytu∏y „Cz∏owieka Roku”
i „Wyró˝nienia Burmistrza”
2017 przyznane!

W tym momencie prowadzàcy
uroczystoÊç Marian Mahor – Zast´pca Burmistrza poprosi∏, aby minutà ciszy uczciç pami´ç Pani Barbary Buczek-P∏achtowej, uznanej
kronikarki Weso∏ej, a w szczególnoÊci Starej Mi∏osny, i autorki ksià˝ek
o takiej w∏aÊnie tematyce.

cd. z I str. ok∏adki
Lista laureatów:
1. W obszarze sportu:
• Warszawski Klub Pi∏ki R´cznej WESO¸A za
awans do I Ligi Kobiet w sezonie 2016/2017,
• Tytu∏ „Instruktor roku 2017” – Natalia Olesiƒska,
• Tytu∏ „Cz∏owiek Roku 2017” za szczególne zaanga˝owanie i promowanie dzielnicy Weso∏a
w skali m.st. Warszawy poprzez realizacj´ presti˝owych wydarzeƒ sportowych – Rados∏aw
Lechowicz, Teresa Osypiuk,
• Wyró˝nienie za wybitne osiàgni´cia sportowe
– Bart∏omiej Kot, Franciszek Ludzia, Stanis∏aw Banaszek, Zuzanna Banaszek, Jan Kanty Ludzia, Cezary Bia∏ecki, Adam S´czek, Jakub Broniszewski, Miko∏aj Grzegorek.
2. W obszarze kultury:
• Tytu∏ „Cz∏owiek Roku 2017” za szczególne zaanga˝owanie i promowanie dzielnicy Weso∏a
w skali m.st. Warszawy – Anita Go∏´biewska,
• Za wybitne osiàgni´cia artystyczne – Marek
Kupiec.

3. W obszarze opieki i pomocy spo∏ecznej:
• Tytu∏ „M∏ody Dzia∏acz Roku 2017” – Wojciech
Mastalski,
• Tytu∏ „Cz∏owiek Roku 2017” za szczególne zaanga˝owanie i promowanie dzielnicy Weso∏a
w skali m.st. Warszawy – Bo˝ena Borys.
4. Wyró˝nienie w obszarze kultury i dziedzictwa
narodowego: Hanna Bàbik, Joanna Januszewska-MiÊków, Adam Cieçwierz.
5. Wyró˝nienie specjalne dla organizacji pozarzàdowej za ca∏okszta∏t dzia∏aƒ: Fundacja Dajemy Dzieciom Si∏´.

Dyplom dla Pani Barbary Buczek-P∏achtowej

Na koniec nastàpi∏a sesja fotograficzna pamiàtkowych zdj´ç.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

6. Tytu∏ honorowy: „Wybitny Cz∏owiek Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy” – Barbara Buczek-P∏achtowa.

Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Dwie dotychczasowe szko∏y podstawowe jeszcze przed reformà
by∏y lekko przepe∏nione. Teraz,
gdy w wyniku reformy muszà w nich pozostaç
dwa dodatkowe roczniki (klasy VII i VIII), mimo prowadzonej rozbudowy SP 173 w obu
szko∏ach nauka musia∏aby odbywaç si´ w systemie dwuzmianowym. Stàd jedynà decyzjà, jakà mog∏y podjàç w∏adze dzielnicy, by∏o utworzenie w budynku dawnego Gimnazjum 119 trzeciej
staromi∏oÊniaƒskiej szko∏y podstawowej. Nie do
pomyÊlenia jest dla mnie powrót do sytuacji, która przecie˝ jeszcze tak niedawno mia∏a miejsce, ˝e
w jedynej wówczas na osiedlu Stara Mi∏osna
SP 173 nauka odbywa∏a si´ od Êwitu do póênego
wieczora, a nauczanie w klasach „0” odbywa∏o
si´ goÊcinnie w szkole na osiedlu Plac Wojska
Polskiego. Dzieci by∏y tam codziennie dowo˝one
i odwo˝one specjalnie wynaj´tym przez Dzielnic´
autokarem. Dziesiàtki rodziców decydowa∏y si´
wówczas na pos∏anie dzieci do szkó∏ spo∏ecznych
i prywatnych lub na dowo˝enie do szkó∏ w pobli˝u miejsca pracy w innych dzielnicach Warszawy.
Brak bazy lokalowej, a tak˝e same procedury
powo∏ywania szko∏y wyznaczone przez ustaw´
Prawo oÊwiatowe oraz terminy rekrutacji w roku
2019 oznaczajà, ˝e nawet gdyby decyzj´ podjàç tu
i teraz (a jak pisa∏em na wst´pie, to nie Dzielnica
o tym decyduje), to i tak szanse, aby weso∏owska
szko∏a Êrednia mog∏a rozpoczàç prac´ tak, by przyjàç uczniów z „podwójnego” naboru roku 2019, sà
praktycznie bliskie zeru. Zdaj´ sobie spraw´, jak
bardzo m∏odzie˝ z tych roczników zosta∏a skrzywdzone przez reform´ oÊwiaty. Bez wàtpienia w∏adze miasta zrobià, co tylko mo˝liwe, by nie zostawiç uczniów i rodziców z tym problemem samych.
Sà ju˝ prowadzone prace w tym kierunku, aby zapewniç wszystkim ch´tnym miejsca w szko∏ach
Êrednich. Na szcz´Êcie jest sporo mo˝liwoÊci. Jak
choçby taka, ˝e przy wielu liceach w ostatnich latach funkcjonowa∏y gimnazja. Teraz po ich wygaszeniu, w oparciu o ich baz´ lokalowà i kadr´ nauczycielskà, licea b´dà w stanie zorganizowaç zdecydowanie powi´kszony nabór. Przypuszczam, ˝e
b´dà te˝ podejmowane inne dzia∏ania doraêne.
Pewnie i tak nie uda si´ rozwiàzaç wszystkich
problemów. Tym bardziej ˝e na pomoc MEN
w Êwietle publicznych wypowiedzi pani minister
Zalewskiej raczej bym nie liczy∏. Rozumiem wi´c
emocje rodziców i uczniów dotkni´tych „kumulacjà
roczników”. Tym bardziej ˝e mam w bardzo bliskiej
rodzinie dziecko, które w∏aÊnie b´dzie w takiej sytuacji, i te˝ si´ niepokoj´ o jego edukacj´. Jednak
uwa˝am, ˝e decyzja o utworzeniu szko∏y Êredniej
w Weso∏ej powinna si´ toczyç w oderwaniu od
bie˝àcych problemów, jakie zafundowa∏ nam rzàd
reformà oÊwiaty. Uwa˝am, ˝e jeÊli mamy tworzyç
nowà szko∏´, to powinna to byç szko∏a dobra, na
wysokim poziomie, z ciekawà ofertà programowà.
S∏abe i pustawe szko∏y Êrednie sà dost´pne w sàsiadujàcych dzielnicach czy gminach, ich powielanie mija si´ z celem. A ˝eby nowa szko∏a mia∏a
szans´ si´ przebiç i zyskaç renom´, musi mieç
dobry start, jej powo∏anie musi byç przygotowane i przemyÊlane oraz musi mieç porzàdnà
baz´ lokalowà. To powinna byç szko∏a nie dla
„rocznika 2019”, ale dla wielu nast´pnych roczników. JeÊli uda si´ wypracowaç model, aby jej po-

Licealne konsultacje
Od pewnego czasu w Weso∏ej podnoszony by∏ temat utworzenia na terenie
naszej dzielnicy szko∏y ponadpodstawowej. Po ubieg∏orocznej reformie systemu oÊwiaty, która zlikwidowa∏a gimnazja, temat
wróci∏ ze zwielokrotnionà
mocà. W grudniu 2017 roku Rada Dzielnicy przyj´∏a stanowisko dotyczàce przeprowadzenia konsultacji spo∏ecznych w tej sprawie. To oficjalna
przewidziana prawem procedura, majàca daç odpowiedê, na ile ta inicjatywa ma poparcie w lokalnej spo∏ecznoÊci. Pozytywny wynik takich konsultacji by∏by wa˝nym argumentem w rozmowach z miejskim Biurem Edukacji w sprawie
utworzenia takiej szko∏y. Bowiem, co trzeba tu
zdecydowanie podkreÊliç, wszelkie decyzje dotyczàce powo∏ania, finansowania i prowadzenia szkó∏ Êrednich nie le˝à w kompetencjach
Dzielnicy, ale w∏aÊnie w gestii tego Biura.
Za utworzeniem szko∏y ponadpodstawowej
przemawiajà trzy powa˝ne argumenty:
- Nasze weso∏owskie gimnazja mia∏y bardzo wysoki poziom, który zawdzi´cza∏y w du˝ej mierze Êwietnym zespo∏om pedagogów. To wielki
potencja∏, który szkoda by by∏o zmarnowaç.
- Reforma systemu oÊwiaty sprawi∏a, ˝e m∏odzie˝ rozpoczynajàca nauk´ w szko∏ach ponadpodstawowych b´dzie o rok m∏odsza, ni˝
by∏o to dotychczas, czyli b´dzie to wiek 15 lat
zamiast obecnych 16.
- Wprowadzana na chybcika reforma nie przewidzia∏a ˝adnych okresów przejÊciowych.
W wyniku tego w roku 2019 do szkó∏ Êrednich
równoczeÊnie b´dà aplikowaç do klas I zarówno absolwenci VIII klas podstawówek, jak
i ostatni rocznik gimnazjalistów. A b´dà to
roczniki liczniejsze ni˝ zwykle, gdy˝ w nich jest
bardzo wielu uczniów rozpoczynajàcych edukacj´ jako 6-latki. W samej Warszawie oznacza to, ˝e zamiast jak co roku 19 tysi´cy ch´tnych, do szkó∏ ponadpodstawowych zdawaç
b´dzie 42 tysiàce uczniów.
OczywiÊcie jest te˝ druga strona medalu. Wi´kszoÊç kadry nauczycielskiej gimnazjów znalaz∏a
ju˝ zatrudnienie w szko∏ach podstawowych.
Utworzenie szko∏y ponadpodstawowej spowodowa∏oby kolejne, i to bardzo powa˝ne przetasowania kadry nauczycielskiej i k∏opoty kadrowe w cz´Êci szkó∏ podstawowych. Po drugie, kumulacja
roczników przy naborze dotyczy tylko roku 2019.
W kolejnych latach liczba ch´tnych do szkó∏ Êrednich wróci do poprzedniego, a nawet ni˝szego
poziomu (jako ˝e w kolejnych rocznikach mniej
jest „szeÊciolatków”, a tendencj´ t´ pog∏´bia lekki ni˝ demograficzny). I wreszcie po trzecie: Weso∏a nie ma zupe∏nie bazy lokalowej, w oparciu
o którà mo˝na by by∏o takà szko∏´ utworzyç.
Owszem, pojawiajà si´ g∏osy, ˝e przecie˝ jest
budynek zlikwidowanego Gimnazjum 119 i Êwietnie nada∏by si´ na siedzib´ szko∏y Êredniej. Niestety poglàd ten stoi w absolutnej sprzecznoÊci
z sytuacjà demograficznà osiedla Stara Mi∏osna.
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wstanie pomog∏o m∏odzie˝y i rodzicom z tego rocznika, to Êwietnie, bo ta pomoc jest naprawd´ niezb´dna. Ale nie mo˝e to byç jedynym celem.
Konsultacje spo∏eczne rozpocz´∏y si´ 25 kwietnia spotkaniem w SP 385. Pilnie ws∏uchiwa∏em si´
w podnoszone tam argumenty. Wypowiedziano
wiele wa˝nych opinii, wi´kszoÊç by∏a bezdyskusyjna, szczególnie te dotyczàce skrzywdzenia reformà
oÊwiaty m∏odzie˝y z obecnych klas II gimnazjów
oraz klas VII podstawówek. Jednak dwie poruszane tam kwestie budzà moje powa˝ne wàtpliwoÊci.
Pierwsza ogólnie sprowadzona do has∏a „twórzmy
szko∏´ ju˝ i natychmiast, nawet w postawionych
od r´ki kontenerach”. To rozwiàzanie doraêne, które nie rokuje raczej dobrej przysz∏oÊci tak tworzonej szkole. Podobne pomys∏y pada∏y kilka lat temu,
przed budowà SP 353 przy ul. Cieplarnianej. Te˝
pojawia∏y si´ propozycje kontenerów, robienia filii
itp. Upór kilku radnych spowodowa∏, ˝e przyj´to
do realizacji rozwiàzania docelowe i powsta∏a
SP 353. Dzi´ki czemu, do czasu reformy oÊwiaty,
mieliÊmy na osiedlu Stara Mi∏osna optymalnà, b´dàcà na wysokim poziomie sieç szkó∏. W przypadku szko∏y Êredniej te˝ stawia∏bym na rozwiàzania
docelowe, czyli budow´ nowego obiektu, bo to jedyna szansa na sukces tej szko∏y. Druga kwestia
jest bardziej delikatnej natury. W dyskusji jedna
z osób postawi∏a tez´, ˝e nie musimy si´ martwiç
naborami do liceum po roku 2019, bo najwy˝ej
szko∏´ zape∏nià uczniowie z sàsiednich gmin. Teza
ta zresztà szybko zyska∏a potwierdzenie w innych
wypowiedziach, a by∏o ich bardzo wiele, mo˝e nawet blisko po∏owy, w których osoby popierajàce
ide´ utworzenia szko∏y Êredniej argumentowa∏y,
˝e ich dzieciom z Sulejówka, Halinowa czy Otwocka ∏atwiej dojechaç do liceum w Starej Mi∏oÊnie ni˝
do centrum Warszawy. Przywo∏uj´ to, aby pami´taç, ˝e szko∏a ta nie b´dzie szko∏à rejonowà
i o przyj´ciu do niej b´dzie decydowa∏a, jak do
ka˝dej innej szko∏y Êredniej, rekrutacja oparta na
takich samych zasadach dla wszystkich i nikt nigdy
nie zagwarantuje, ˝e znajdà si´ w niej miejsca
dla wszystkich zainteresowanych naszych dzieci.
Konsultacje spo∏eczne w tej sprawie b´dà
trwa∏y do 23 maja. B´dà mogli wziàç w nich
udzia∏:
- rodzice dzieci ucz´szczajàcych do weso∏owskich szkó∏ – poprzez wype∏nienie ankiety na
majowych zebraniach klasowych; ankiety b´dà wydawane i zbierane wy∏àcznie na zebraniach, osoby nieobecne nie b´dà mog∏y wziàç
udzia∏u w tej formie konsultacji;
- uczniowie klas VII szkó∏ podstawowych oraz
II i III klas gimnazjalnych – poprzez wype∏nienie
ankiety dla uczniów na zaj´ciach szkolnych;
- pozostali mieszkaƒcy Weso∏ej – poprzez wys∏anie maila ze swojà opinià na adres: konsultacje.
wesola@um.warszawa.pl.
Zach´cam do aktywnego udzia∏u w tych konsultacjach. Mam nadziej´, ˝e przedstawione powy˝ej ró˝ne aspekty pomogà Paƒstwu Êwiadomie podjàç decyzj´. Paƒstwa g∏os w tej sprawie
jest bardzo wa˝ny. Nie rozstrzygnie co prawda,
czy taka szko∏a powstanie czy nie, ale b´dzie nies∏ychanie wa˝nym argumentem w bez wàtpienia
trudnych rozmowach z w∏adzami Warszawy na
temat jej utworzenia.
Marcin J´drzejewski
Nr 202 / Maj 2018
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Inwestycje wodociàgowe dla Weso∏ej
W najbli˝szych latach Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A. zaplanowa∏o
na terenie dzielnicy budow´
ponad 36 kilometrów sieci
wodociàgowej.
W celu zapewnienia niezak∏óconych dostaw
wody dla mieszkaƒców Wodociàgi Warszawskie
uruchomi∏y w kwietniu br. nowà magistral´ wodociàgowà w ul. Korkowej, co pozwoli∏o na po∏àczenie jej z lokalnà siecià wodociàgowà w ul.
Brata Alberta. W zwiàzku z tym z eksploatacji zosta∏y wy∏àczone hydrofornie „Warszawska”
i „Urocza”, a pó∏nocno-zachodnia cz´Êç dzielnicy
Weso∏a zaopatrywana jest w wod´ uzdatnianà
i dostarczanà bezpoÊrednio przez MPWiK.
Aktualnie trwajà prace projektowe zwiàzane
z budowà ponad 7-kilometrowego odcinka magistrali wodociàgowej w ul. ¸ysakowskiej,
Kaczeƒca, Skrzyneckiego, Czecha (odcinek od ul.
KoÊciuszkowców do ul. Wawerskiej), w ulicy
Trakt Brzeski (odcinek od ul. Wawerskiej do
ul. Fabrycznej) i ulicy Fabrycznej; termin zakoƒczenia tej inwestycji zaplanowano w 2019 roku.
Obecnie realizowany jest ponad 200-metrowy
odcinek wodociàgu w ul. Irysów (odcinek od
ul. Konwaliowej do ul. Irysów 29) oraz w ul. PoÊwiaty (odcinek od ul. Irysów do ul. PoÊwiaty 8).
Dodatkowo, w ramach bie˝àcej wspó∏pracy
z Urz´dem Dzielnicy Weso∏a MPWiK planuje
przebudow´ i rozbudow´ sieci wodociàgowej
w ul. Nizinnej oraz w ul. S∏owiczej, gdzie powstanie równie˝ kanalizacja.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e MPWiK b´dzie kontynuowa∏o na terenie dzielnicy realizacj´ przedsi´wzi´ç z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociàgowej i kanalizacyjnej, co
znajduje potwierdzenie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Spó∏ki na lata 2018–2025*, w którym uj´to zadania o wartoÊci ponad 58 mln z∏otych. W efekcie MPWiK wybuduje i zmodernizuje w tym okresie ∏àcznie ponad 53 kilometry sieci
wodociàgowej i kanalizacyjnej. Nale˝y równie˝
podkreÊliç, ˝e Spó∏ka prowadzi bie˝àcà i efek-

tywnà wspó∏prac´ z przedstawicielami Urz´du
Dzielnicy Weso∏a, aby realizowaç zg∏aszane
przez mieszkaƒców potrzeby w zakresie budowy
sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej.
JednoczeÊnie, korzystajàc z mo˝liwoÊci poinformowania Paƒstwa o tych wa˝nych inwestycjach,
potwierdzamy, ˝e ka˝dego dnia MPWiK dostarcza
ponad 2,5 mln mieszkaƒców Warszawy i okolic
ponad 330 milionów litrów wody, której parametry sà zgodne z restrykcyjnymi przepisami krajowymi i normami obowiàzujàcymi w ca∏ej Unii Europejskiej. Nad jakoÊcià warszawskiej kranówki
czuwa zespó∏ specjalistów z certyfikowanego laboratorium, gdzie kontrolowanych jest kilkadziesiàt wskaêników. Badania wykonywane sà zarów-

no przez laboratorium Spó∏ki, jak i Sanepidu. ¸àcznie w ciàgu roku wykonywanych jest ponad 170
tysi´cy badaƒ wody uzdatnianej przez MPWiK.
Wysokà jakoÊç warszawskiej kranówki doceniajà
mieszkaƒcy – obecnie ju˝ co 3. warszawiak deklaruje, ˝e pije wod´ prosto z kranu.
Dzi´kujemy za dotychczasowà wspó∏prac´,
jednoczeÊnie podkreÊlajàc, ˝e otrzymywane od
Paƒstwa informacje i sygna∏y sà dla MPWiK cennà wskazówkà w celu zapewniania najwy˝szej
jakoÊci Êwiadczonych us∏ug.
Wi´cej informacji o jakoÊci wody dostarczanej
przez MPWiK mo˝na znaleêç na:
www.mpwik.com.pl/view/jakosc-naszej-wody
oraz na www.warszawskakranowka.pl
Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
* Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzàdzeƒ
Wodociàgowych i Urzàdzeƒ Kanalizacyjnych na
lata 2018–2025 dotyczàcy miasta sto∏ecznego
Warszawy, gmin: Micha∏owice, Niepor´t, Raszyn,
Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków.

W maju odb´dzie si´ otwarcie Centrum AktywnoÊci „Na Spokojnej”. Nowe miejsce
spotkaƒ dla seniorów i osób niepe∏nosprawnych. Bogata oferta zaj´ç. Zapraszamy!

REKL AMA

Firma CMS Auto, producent minibusów,
poszukuje pracowników na stanowiska:
- monter (prace wykończeniowe),
- elektryk samochodowy,
- lakiernik / pomocnik lakiernika,
- blacharz samochodowy.
Miejsce pracy: Sulejówek.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV
na adres mailowy: info@cms-auto.com.pl
lub kontakt pod numerami 22 615 26 64, 601 214 004.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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„BUDZIK – program aktywnej integracji”
W dniu 25 kwietnia 2018 r. mia∏o miejsce uroczyste zakoƒczenie projektu realizowanego przez
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej pn. „BUDZIK – program aktywnej integracji” wspó∏finansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach
Priorytetu IX RPO WM
2014–2020. Spotkanie
odby∏o si´ w OÊrodku
Kultury Dzielnicy Weso∏a. Pierwszà cz´Êç spotkania uÊwietni∏ wyst´p
pani Anity Âcichockiej
– uczestniczki „Must be the Music”. Podczas uroczystoÊci dyrektor oÊrodka pani Alicja Pasztor
wraz z kierownikiem projektu panià Marzenà Decyk dokona∏y wr´czenia uczestnikom projektu zaÊwiadczeƒ ukoƒczenia projektu wraz z ksià˝kami.

Dyrektor podzi´kowa∏a uczestnikom za udzia∏
w projekcie, zespo∏owi projektowemu za zaanga˝owanie w pracach nad jego realizacjà, a tak˝e
˝yczy∏a wszystkim uczestnikom wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do wyznaczonych celów. Szczególne podzi´kowania otrzyma∏y osoby wyjàtkowo zaanga˝owane w realizacj´ projektu. Wyró˝niono 2 osoby za 100-procentowà obecnoÊç na zaj´ciach.
Dzi´ki dofinansowaniu ze Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego mogliÊmy zrealizowaç Êcie˝k´ reintegracji i przeszkoliç 20 osób.
¸àczna wartoÊç projektu wynosi 215 202,75 z∏,
zaÊ kwota dofinansowania 171 802,75 z∏.
Z wielkà radoÊcià mo˝emy powiedzieç, i˝
wszystkie za∏o˝one rezultaty zosta∏y osiàgni´te,

a a˝ oÊmioro uczestników po zakoƒczeniu projektu podj´∏o tak˝e prac´ zawodowà. Wszystkim
uczestnikom ˝yczymy dalszych sukcesów w ˝yciu
prywatnym i zawodowym.
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Niepodleg∏oÊciowy Cross Weso∏a – pobiegnij z nami!
Ju˝ po raz piàty b´dziemy Êcigaç si´ w trudnym terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Tegoroczny Cross Weso∏a b´dzie wydarzeniem wyjàtkowym, upami´tniajàcym 100-lecie odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Start
i meta usytuowane sà przy tzw. „G∏azie Pi∏sudskiego”. Wydarzenie jest dofinansowane przez
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Niepodleg∏oÊciowy Cross Weso∏a b´dzie
rozgrywany na p´tli o d∏ugoÊci ok. 2,75 km. Trasa przebiega w ca∏oÊci w terenie leÊnym, o mocno zró˝nicowanym ukszta∏towaniu. Krótkie i strome podbiegi Gór Milowych, korzenie i piach,
a z drugiej strony wyjàtkowy klimat i niepowtarzalny krajobraz tej cz´Êci Warszawy decydujà
o unikatowoÊci wydarzenia. Link do mapy trasy
i jej profilu wysokoÊciowego znajdziecie na stronie: http://crosswesola.blogspot.com/, w opisie
Crossu. W naszej subiektywnej ocenie, tegoroczna
trasa biegu jest trudniejsza od dotychczasowych
Crossów na Hipodromie. Pami´tajcie jednak, ˝e
Cross Weso∏a to zawody dla ka˝dego i ka˝dy (bez
wzgl´du na poziom przygotowania sportowego)
jest w stanie pokonaç wybrany dystans! Szczególnie goràco zapraszamy dzieci, dla których trasa b´dzie zdecydowanie ∏atwiejsza i krótsza :-). Zobaczcie tras´ na filmie: https://youtu.be/8MC9vXdYR7g.
Kategoria „PrzenieÊ swoje kilogramy”
O co chodzi w tej kategorii? Najlepiej to wyjaÊniç na przyk∏adzie. Na dystansie 11 km startujà
dwie osoby. Jedna z nich wa˝y 90 kg, a druga
60 kg. Pierwsza osoba uzyska∏a czas 1 godzina
i 8 minut, a druga 47 minut. Która z nich wygra∏a? W kategorii PSK wygra∏a osoba o wadze
90 kg, poniewa˝ jej wynik to 45,33. Wynik osoby wa˝àcej 60 kg wyniós∏ 47,00.
Jak to liczymy? W bardzo prosty sposób –
dzielimy czas biegu wyra˝ony w sekundach
przez mas´ cia∏a wyra˝onà w kilogramach. Im
ni˝szy wynik, tym lepsze miejsce :-).
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Osoby zg∏aszajàce si´ do kategorii „PrzenieÊ
swoje kilogramy” prosimy o zapoznanie si´ z nast´pujàcymi zasadami:
1. Rywalizacja w kategorii „PrzenieÊ swoje kilogramy” jest przewidziana dla uczestników
biegu na 11 km, biegu na 2,75 km i uczestników NW na 5,5 km. B´dziemy do tego zach´caç przy wydawaniu numerów startowych.
2. Prosimy, by zawodnicy wchodzili na wag´
w takim stroju, w jakim zamierzajà wystartowaç w biegu.
3. W wynikach zawodów podamy czas osiàgni´ty przez ka˝dego zawodnika oraz wynik punktowy uzyskany w kategorii „PrzenieÊ swoje kilogramy”.
4. Panie i panów klasyfikujemy osobno.
Zach´camy Was do udzia∏u w tej kategorii!

Informacje organizacyjne:
W biurze zawodów na zawodników b´dà
czeka∏y nie tylko pakiety startowe, ale te˝ waga. Ci, którzy zdecydujà si´ na nià wejÊç, b´dà
rywalizowaç o tytu∏ najszybszego z najci´˝szych. Uwa˝amy, ˝e walka ze s∏aboÊciami w∏asnego cia∏a jest powodem do dumy, dlatego
chcemy w szczególny sposób wyró˝niç tych,
którzy takà walk´ podejmujà. Osoby zmieniajàce tryb ˝ycia na bardziej sportowy i podejmujàce aktywnoÊç fizycznà majà prawo ju˝ dziÊ czuç
si´ zwyci´zcami, nawet jeÊli jeszcze nie sà
w stanie biec zbyt szybko.
OczywiÊcie zdajemy sobie spraw´ z tego, ˝e
publiczne wejÊcie na wag´ dla wielu osób mo˝e
byç kr´pujàce, dlatego nikomu nie b´dziemy tego narzucaç. Wa˝à si´ tylko ci, którym odpowiada taka formu∏a i którzy chcà rywalizowaç
o dodatkowe nagrody.

Gdzie i kiedy:
20.05.2018 (niedziela)
Warszawa-Weso∏a – G∏az Pi∏sudskiego
10:30 Bieg Dzieci´cy 100 m
10:40 Bieg Dzieci´cy 500 m
11:05 Bieg Krótki (2,75 km) i NW (5,5 km)
11:11 Bieg G∏ówny 11 km
Op∏aty startowe:
20,00 z∏ – Bieg G∏ówny
10,00 z∏ – Bieg Krótki, NW
Osoby do 18 roku ˝ycia i powy˝ej 70 roku ˝ycia
nie p∏acà.
Zapisy b´dà prowadzone do wyczerpania miejsc.
TN Biegówki Weso∏a
Nr 202 / Maj 2018
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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,
niedz. 10.00–14.00

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

www.erwas-ogrody.pl

Nasze motto to:
Pasja tworzenia, pasja obserwowania jak z małego
nasionka wyrasta pot´˝ne drzewo, pasja w której
mo˝na si´ wyciszyç i czerpaç radoÊç z ka˝dego
kwiatu czy roÊliny który wyroÊnie pod naszym okiem.

Zajrzyj do Centrum Ogrodniczego Erwas
W naszej ofercie znajdujà si´:
● donice
● roÊliny
● narz´dzia ogrodnicze
● nasiona
● architektura ogrodowa
● kora i ziemia
● akcesoria do oczek wodnych
● nawozy
● Êrodki ochrony roÊlin

W MAJU

TANIEJ
NAWET DO

50%

Sklep ogrodniczy czynny we wszystkie niedziele w godz. 10.00–14.00
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

7

WESO¸A

Bud˝et partycypacyjny 2019

Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP
Zakoƒczy∏ si´ etap weryfikacji szczegó∏owej.
W naszej dzielnicy szczegó∏owej weryfikacji poddano 32 projekty (jeden
zosta∏ wycofany przez autora), przy czym pozytywnà weryfikacj´ przesz∏y
24 projekty, a pozosta∏e
uzyska∏y wynik negatywny. Przyczyny otrzymania oceny negatywnej by∏y ró˝ne. Najcz´Êciej
jednak˝e przewija∏ si´ problem braku zgody w∏aÊciciela gruntów lub te˝ nieuregulowana w∏asnoÊç gruntów, na których projektodawcy usytuowali swoje projekty.
Wszystkie projekty (zweryfikowane pozytywnie i negatywnie) zosta∏y nast´pnie przekazane
Zespo∏owi ds. bud˝etu partycypacyjnego,
który na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2018
roku dokona∏ bardzo wnikliwej analizy wyników weryfikacji. Sprawdzono zgodnoÊç ka˝dego projektu nie tylko z kryteriami zawartymi
w „Regulaminie przeprowadzania bud˝etu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na 2018
rok”, ale przede wszystkim z definicjà ogólnodost´pnoÊci wypracowanà wczeÊniej przez Zespó∏. Obecni na spotkaniu cz∏onkowie Zespo∏u

w przypadku 29 projektów zaakceptowali wyniki weryfikacji szczegó∏owej i swoje ustalenia
przekazali Burmistrzowi Dzielnicy Weso∏a. Natomiast w stosunku do 3 projektów (1 zweryfikowany negatywnie, 2 zweryfikowane pozytywnie) Zespó∏ mia∏ wàtpliwoÊci co do zasadnoÊci wyniku weryfikacji i dlatego zwróci∏ si´
do Burmistrza o ponownà ich weryfikacj´, okreÊlajàc oczywiÊcie jej zakres.
Urzàd Dzielnicy po uzgodnieniu z projektodawcà przygotuje ostatecznà wersj´ projektu do
5 maja 2018 roku. Je˝eli nie b´dzie mo˝liwe
osiàgni´cie porozumienia, wtedy projekt uznaje
si´ za zweryfikowany negatywnie. Informacja
o ostatecznym wyniku weryfikacji szczegó∏owej zostanie og∏oszona 8 maja 2018 roku.
Ka˝dy projektodawca, którego projekt uzyska∏
negatywny wynik weryfikacji szczegó∏owej, ma
prawo z∏o˝yç w formie elektronicznej lub pisemnej wniosek o ponownà weryfikacj´ wraz z uzasadnieniem wniosku. Wniosek nale˝y z∏o˝yç do
Burmistrza Dzielnicy za poÊrednictwem koordynatora do 12 maja 2018 roku. Nast´pnie b´dzie on omawiany na posiedzeniu Zespo∏u ds.
bp, w którym uczestniczyç b´dzie cz∏onek Zarzàdu Dzielnicy oraz pracownik przeprowadzajàcy
weryfikacj´ szczegó∏owà. Ponowna weryfikacja

b´dzie mo˝liwa po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zespo∏u. Wynik ponownej weryfikacji ma charakter ostateczny.
Informacja o wyniku ponownej weryfikacji
wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana projektodawcy do 25 maja 2018 roku.
W czerwcu w ca∏ej Warszawie odbywaç si´
b´dà spotkania promocyjne projektów. Celem
tych spotkaƒ b´dzie nie tylko promocja projektów, ale równie˝ zach´cenie mieszkaƒców do
wzi´cia udzia∏u w etapie g∏osowania na projekty.
U nas w dzielnicy takie spotkanie b´dzie mia∏o miejsce na „Pikniku Weso∏a 2018”, który odb´dzie si´ 16 czerwca 2018 roku na terenie Hipodromu Szwadronu Jazdy RP. Utworzona zostanie tam wtedy strefa „Bud˝etu Partycypacyjnego
2019”, gdzie projektodawcy b´dà mieli mo˝liwoÊç prezentowania swoich projektów przez ca∏y czas trwania imprezy plenerowej.
Wi´cej informacji o bud˝ecie partycypacyjnym
b´dziecie Paƒstwo mogli przeczytaç w nast´pnych numerach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Wszystkich zainteresowanych tym tematem
zapraszam na stron´ Urz´du Dzielnicy Weso∏a
www.wesola.waw.pl, na stron´ m.st. Warszawy
www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub na naszà
stron´: facebook.pl/BPWesola.
Katarzyna Zakrzewska
Radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Nowe numery telefonów do Urz´du Dzielnicy Weso∏a
W zwiàzku ze zmianà numerów telefonów
w weso∏owskim ratuszu podajemy Paƒstwu wykaz nowych numerów i inne przydatne informacje
dotyczàce kontaktu z Urz´dem Dzielnicy Weso∏a.

Wydzia∏ Bud˝etowo-Ksi´gowy
tel. 22 443 41 45, 22 443 41 46

Urzàd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy
tel. 22 443 41 98, 22 443 41 99

Wydzia∏ Infrastruktury
tel. 22 443 41 70

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa-Weso∏a
www.wesola.waw.pl,
e-mail: wesola.poczta@um.warszawa.pl

Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska
tel. 22 443 40 18 – usuni´cie drzewa
tel. 22 443 40 17 – utrzymanie zieleni
tel. 22 443 40 16 – czystoÊç, drogi, zwierz´ta

OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a
ul. Starzyƒskiego 21
tel. 22 773 61 88
Filia ODT „Pogodna”, ul. Jana Paw∏a II 25
tel. 22 427 37 74

Godziny pracy Urz´du:
od poniedzia∏ku do piàtku 8.00–16.00
w poniedzia∏ki od 16.00 do 18.00 dy˝uruje Wydzia∏ Obs∏ugi Mieszkaƒców, Delegatura Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich, kasa
i Urzàd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy
WYDZIA¸ OBS¸UGI MIESZKA¡CÓW
PRZYJMUJE ZG¸OSZENIA I UDZIELA INFORMACJI
POD NUMEREM TELEFONU 22 443 40 00
Sekretariat Burmistrza
tel. 22 443 41 06
Sekretariat Rady Dzielnicy
tel. 22 443 40 28

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZ¢DU
Wydzia∏ Architektury i Budownictwa
tel. 22 443 41 14, 22 443 41 15
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Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
tel. 22 443 40 39 – oÊwiata
tel. 22 443 40 45 – kultura
tel. 22 443 40 46 – sport
Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych
tel. 22 443 40 59 – sprawy lokalowe
tel. 22 443 40 61 – Êwiadczenia rodzinne, wychowawcze, 500+
tel. 22 443 40 57 – fundusz alimentacyjny
Wydzia∏ Gospodarki NieruchomoÊciami
tel. 22 443 40 90

DELEGATURY BIUR
Delegatura Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich
tel. 22 443 40 80 – rejestracja pojazdów
tel. 22 443 40 77 – prawa jazdy
tel. 22 443 40 74 – dowody osobiste
tel. 22 443 40 73 – ewidencja ludnoÊci

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Weso∏a
G∏ówna, ul. W. Raczkiewicza 31
tel. 22 773 40 08
Filia Nr 1, ul. Jana Paw∏a II 25
tel. 22 773 83 66
Filia Nr 2, ul. Warszawska 55, lok. 207
tel. 22 489 72 89
Filia Nr 3, ul. Starzyƒskiego 21
tel. 22 773 42 97
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
ul. W. Raczkiewicza 21a
tel. 22 773 44 12
Ca∏odobowe MIEJSKIE CENTRUM KONTAKTU:
19 115
Redakcja na podst. „Biuletynu Informacyjnego
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy”
Nr 202 / Maj 2018
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Piknik z mapà
Pewnie ktoÊ si´ obruszy – no bo jednak 100 kilometrów na rowerze lub 50 na piechot´ to ˝aden
piknik, tylko powa˝na eskapada – ale trudno zaprzeczyç, ˝e ju˝ po dotarciu do mety zawodów
„Wiosenne 360º” zawodnicy przechodzili z trybu
wyÊcigowego w sielankowy. Trudno by∏o zresztà
mieç o to pretensje – baza zlokalizowana by∏a

trasach rowerowych (20, 50 i 100 km).
Teren dawa∏ si´ we znaki; niby to p∏askie Mazowsze, ale te okolice obfitujà
w obszary podmok∏e. Wzgl´dnie –
piaszczyste; wi´c ani szybko biegaç, ani
jechaç na rowerze czasami si´ nie da∏o...
Nie by∏o osoby, której uda∏oby si´ pokonaç tras´ bez zamoczenia si´ po kolana.
Takie drobiazgi nie zniech´ca∏y jednak,
na szcz´Êcie, startujàcych.
Szcz´Êliwie – pogoda nie utrudnia∏a
zadania i wszyscy dotarli do mety o w∏asnych si∏ach. Najbardziej zaci´ta rywalizacja toczy∏a si´ wÊród panów na presti˝owych
dystansach 100 km na rowerze i 50 km na piechot´, gdzie o wygranej decydowa∏y sekundy.
Podobnà ró˝nic´ zanotowano tak˝e na najkrótszym dystansie rowerowym, równie˝ u panów.

w pi´knym miejscu (stara szko∏a w Ponurzycy);
pogoda rozpieszcza∏a, a uczestnicy zawodów mogli sobie przecie˝ w koƒcu pozwoliç na relaks...
W zawodach wzi´∏o udzia∏ blisko 140 osób.
Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali na trzech
trasach pieszych (10, 25 i 50 km) oraz na trzech

Zawody zaliczane by∏y do klasyfikacji Pucharu
Polski w Pieszych Maratonach na Orientacj´ oraz
Rowerowych Maratonach na Orientacj´, jak
równie˝ do punktacji Pucharu Mazowsza w Rowerowych Maratonach na Orientacj´. Team 360
Stopni b´dzie organizatorem jeszcze jednych zawodów z tego cyklu – jesienià w Siedlcach.

Sponsorzy: Urzàd Gminy Celestynów, Perfect
Sport, Doktor A
Zwyci´zcy:
■ Trasa piesza, 10 km: Malwina Dràgowska,
Krzysztof Poniatowski
■ Trasa piesza, 25 km: Katarzyna Polak, Karol
Galicz
■ Trasa piesza, 50 km: Ma∏gorzata Krochmal,
Jan Lenczowski
■

■

Wiosenne 360°
Data: 14.04.2018
Miejsce: Ponurzyca, gmina Celestynów
Strona zawodów: http://www.wiosenne_2018.
team360.pl/pl

■

Trasa rowerowa, 20 km: Urszula Wàsiewicz,
Krzysztof Bernady
Trasa rowerowa, 50 km: Magda Brukwiƒska,
Pawe∏ Kulik
Trasa rowerowa, 100 km: Karolina Pacek, Pawe∏ Brud∏o
Team 360 Stopni
Fot. Piotr Siliniewicz

REKL AMA

Zacznij teraz !!! FIGURA LAST MINUTE
-

karnet open
konsultacje żywieniowe
opieka trenerska
SPECJALNY PREZENT od MRS.SPORTY

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Klub Mrs.Sporty Wesoła
ul. Jeździecka 21F, lok. nr 1
Warszawa, Stara Miłosna, „Galeria Sosnowa”
tel. 22 123 44 11, kom. 512 774 212
klubwesola645@wp.pl
www.mrssporty.pl/club645
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„Weekend pod ˝aglami”
W s∏oneczny weekend 20–22 kwietnia 2018
nad Zalewem Zegrzyƒskim rozpocz´liÊmy sezon
˝eglarski. Rodziny z dzieçmi oraz m∏odzie˝ zg∏´biali tajniki ˝eglarskiej wiedzy. Dla cz´Êci
z uczestników by∏ to poczàtek wodnej przygody.
Poznali oni podstawowà wiedz´ z budowy jachtu, teorii ˝eglowania oraz manewrowania jachtem. Dla innych weekend pod ˝aglami by∏
Êwietnà okazjà do doskonalenia swojej wiedzy
oraz zdania egzaminu na patent ˝eglarza jachto-

Ahoj!!!!
Stopy wody pod kilem...
Zespó∏ Sportteam

Jeêdzi Jurek, jeêdzi Jerzy, pojedê i Ty!
Ju˝ trzy rundy Pucharu oraz jedna runda Pucharu Mazowsza w Maratonach w Rowerowej
Jeêdzie na Orientacj´ zosta∏y rozegrane w tym
roku. Tym razem podczas II rundy rozegranej
w Lasach Chotomowskich w dniu 15.04.2018
wystartowa∏o ponad szeÊçdziesi´ciu uczestników. Najm∏odszy z nich, Jurek Zwoliƒski z War-

Pawe∏ Rozwadowski potwierdza kolejny
punkt kontrolny na trasie

szawy-Weso∏ej, w tym roku b´dzie obchodzi∏
trzecie urodziny, a najstarszy, te˝ Jurek, ale Kalinowski z warszawskiej Pragi, czeka w tym roku
na swoje siedemdziesiàte piàte urodziny. Jak widaç, jest to naprawd´ sposób aktywnego sp´dzania wolnego czasu na ∏onie natury dla
wszystkich. Czy najm∏odszych, czy te˝ starszych.
Sposób ten jest o tyle wyjàtkowy, ˝e nie jedziemy po wyznaczonej w terenie wstà˝kami przez
organizatora trasie, tylko na starcie ka˝dy uczestnik otrzymuje bardzo dok∏adnà map´ terenu, na
której sà zaznaczone wszystkie, nawet najmniejsze Êcie˝ki i drogi, polanki, wzniesienia, Êwie˝e
nasadzenia lasu, cieki wodne itp. szczegó∏y terenu. Na mapie w zale˝noÊci od wybranego koloru trasy (zielona, niebieska, czerwona i czarna)
w danym dniu uczestnik ma naniesione punkty
kontrolne, do których musi dotrzeç samemu, wybierajàc wed∏ug w∏asnej oceny najlepszy wariant
dojazdu. Przy lampionie znajduje si´ perforator,
którym potwierdza si´ swojà obecnoÊç w danym
miejscu. Start jest interwa∏owy, czyli praktycznie
pokonujemy samemu tras´ w terenie. Mo˝na by
tu du˝o pisaç na ten temat teorii i zasad, ale tak
naprawd´ tylko przyjazd na zawody i udzia∏
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wego. Gratulujemy!!!! Ca∏e spotkanie przebiega∏o w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze. Nie
zabrak∏o równie˝ wieczoru z szantami, na którym najm∏odsi mogli przyswoiç sobie pierwsze
˝eglarskie nuty.
Dzi´kujemy wszystkim za wspania∏y weekend. Wierzymy, ˝e to b´dzie poczàtkiem pi´knej
tradycji naszego klubu.

w nich pozwoli nam doceniç wspania∏oÊci i pi´kno, jakie daje nam orientacja w terenie.
Dzi´ki rozgrywaniu od 15 lat na Mazowszu
zawodów w RJnO powsta∏a naprawd´ spora
grupa osób, która traktuje start w tych imprezach w sposób presti˝owy i walczy o jak najlepszy wynik. Sà to g∏ównie zawodnicy startujàcy
na trasie czarnej i czerwonej. WÊród nich jest
kilku by∏ych, jak i obecnych reprezentantów naszego kraju w tej dyscyplinie sportu. Najwi´kszà
jednak grup´ stanowià uczestnicy z trasy zielonej i tu zawsze wszyscy docierajà do mety, odnajdujàc punkty kontrolne w terenie, i ka˝dy
z nich jest zwyci´zcà. Warto dodaç, ˝e mo˝na na
ka˝dej trasie startowaç w zespole
– czyli po 2 do nawet 5 osób. Zawsze na poczàtek jest to ∏atwiejsze wejÊcie w temat czytania mapy w terenie.
W pierwszy weekend majowy
(5–6 maja) ruszy∏a rywalizacja
w ostatnim ju˝ cyklu, ale bardzo
presti˝owym – Grand Prix Dzielnicy
Wawer m.st. Warszawy w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´. Ten cykl jest

najkrótszy ze wszystkich, bowiem liczy tylko trzy
rundy zaliczane do klasyfikacji koƒcowej oraz
rund´ fina∏owà, podczas której jest tak˝e start
oraz uroczyste podsumowanie cyklu po∏àczone
z wr´czeniem medali, dyplomów i nagród ufundowanych przez Dzielnic´ Wawer.
Kolejny weekend majowy to drugi ju˝ maraton w ramach rozgrywanych co roku zawodów
Dymno. Tutaj najd∏u˝sza trasa b´dzie liczyç
100 km, Êrednia 50 km, a najkrótsza 20 km.
Miejsce rozegrania maratonu to okolice Broku,
czyli bardzo urokliwe miejsce do jazdy na rowerze. Szczegó∏y na stronie http://dymno.pl/. Jak
komuÊ by by∏o za ma∏o kilometrów, to w niedziel´ 13.05.2018 w warszawskich Bia∏obrzegach
zapraszamy do startu w V Rundzie Pucharu. Maj
jest miesiàcem obfitujàcym w sporà liczb´
startów, bowiem odb´dzie si´ jeszcze
VI runda Pucharu w dniach
19–20.05.2018 – w Koby∏ce oraz
nast´pnego dnia w Wo∏ominie. Ju˝
teraz serdecznie zapraszam do
udzia∏u. Wszystkie szczegó∏y o imprezach na stronie internetowej
www.orienteering.waw.pl.
Jan Cegie∏ka
Fot. Micha∏ Machnacki

Zawody Regionalne i Towarzyskie
w wolty˝erce sportowej
Z przyjemnoÊcià informujemy, i˝
w dniu 8 kwietnia 2018 r. na Hipodromie w Starej Mi∏oÊnie odby∏y si´ Zawody Regionalne i Towarzyskie
w wolty˝erce sportowej zorganizowane przez UKS Volteo i Stowarzyszenie
Szwadron Jazdy RP. W imprezie wzi´∏o udzia∏ ponad 40 zawodników z klubów KJ Wiktorowo, Stowarzyszenie
Agro-Aves Gajewniki oraz UKS Volteo.
Zawody rozgrywane by∏y w kategoriach: indywidualnych i par. Liczna publicznoÊç zgromadzi∏a si´, by podziwiaç wyst´py zawodników.
Gratulujemy udanych startów wszystkim zawodnikom, a szczególnie cieszymy si´ z licznych

miejsc medalowych reprezentantów UKS Volteo.
Oby tak dalej!
UKS Volteo
Nr 202 / Maj 2018
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Szachowe wieÊci
Z∏ote medale dla szachistów z Weso∏ej
w Dru˝ynowym Turnieju w American
School of Warsaw
W sobot´ 7 kwietnia szachiÊci Szko∏y Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców w sk∏adzie: Bernard Grudziƒski, Zofia ¸aszczuk, Konrad Uzi´b∏o, Katarzyna Pastuszko mieli przy-

jemnoÊç wziàç udzia∏ w Dru˝ynowym Turnieju
Szachowym Szkó∏ Podstawowych w American
School of Warsaw. Po rozegraniu 7 partii dru˝yna SP 353 stan´∏a na najwy˝szym podium, zdobywajàc z∏oty medal i puchar dla szko∏y w klasyfikacji dru˝ynowej oraz 3 z∏ote medale w klasyfikacji indywidualnej. Podczas turniejów
w ASW bardzo dobrze zaprezentowali si´ równie˝ wyst´pujàcy w sk∏adzie reprezentacji
XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie absolwenci Gimnazjum 119: Alicja Woênica i Przemys∏aw Laszczak. Ich dru˝yna zdecydowanie
wygra∏a w kategorii szkó∏ ponadpodstawowych,
zarówno w rozgrywanym w dniu 6 kwietnia
turnieju blitza, jak i szachów szybkich 7 kwietnia, zdobywajàc w obu turniejach z∏ote medale
w klasyfikacji dru˝ynowej. Kandydat na mistrza
Przemek Laszczak, grajàcy na drugiej szachownicy, pewnie wygra∏ ze wszystkimi przeciwnikami podczas obu turniejów, zdobywajàc 2 z∏ote
medale w klasyfikacji indywidualnej, a legitymujàca si´ pierwszà kategorià szachowà Ala
Woênica z kompletem punktów triumfowa∏a na
czwartej ˝eƒskiej szachownicy, uzyskujàc z∏oty
medal w turnieju szachów szybkich oraz srebrny medal w turnieju blitza. Gratulujemy!!!

Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora
SP 353 2018
21 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 353 odby∏ si´ coroczny turniej szachowy o Puchar Dyrektora SP 353. Ju˝ po raz szósty uczniowie szko-

∏y zmierzyli si´ w rozgrywkach, walczàc o tytu∏
najlepszego zawodnika. Turniej by∏ jednoczeÊnie
III z edycji Grand Prix 2018. W zawodach rywalizowa∏o oko∏o 80 szachistów. Po rozegraniu

siedmiu partii Puchar Dyrektora oraz tytu∏ najlepszego zawodnika SP 353 wywalczy∏ Konrad
Uzi´b∏o z kl. Va, II miejsce i srebrny medal zdoby∏a Katarzyna Pastuszko z kl. IVd, III miejsce
oraz bràzowy medal Zofia ¸aszczuk z kl. VIa.
Turniej uroczyÊcie zainaugurowa∏a Dyrektor
Szko∏y Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz, która
mia∏a równie˝ zaszczyt wr´czyç puchar, medale,
dyplomy oraz nagrody zwyci´zcom. Szczegó∏owe wyniki turnieju dost´pne sà na stronie
www.chessarbiter.com. Gratulacje!!!
Teresa Osypiuk

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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PTTK zaprasza – Trójmiasto
Serdecznie zapraszamy na
naszà kolejnà wycieczk´, tym
razem do Trójmiasta, w dniach
8–10 czerwca. Gdaƒsk, jedno z najstarszych polskich miast, pe∏ne pi´knych zabytków. Gdynia,
nowoczesna, zbudowana od podstaw w okresie
mi´dzywojennym. I Sopot, malowniczy, wypoczynkowy. Wszystko to w pigu∏ce w ramach autokarowej wyprawy nastawionej na zwiedzanie.
A zwiedzania b´dzie co niemiara: Westerplatte,
rejs statkiem do G∏ównego Miasta, spacer m.in.
D∏ugim Targiem do Bramy Zielonej i ˚urawia,
zwiedzanie Bazyliki Mariackiej, Archikatedry, pomnika Poleg∏ych Stoczniowców, Fontanny Nep-

tuna, koÊcio∏a Êw. Brygidy, Muzeum II Wojny
Âwiatowej, w Sopocie Opery LeÊnej i molo, zaÊ
w Gdyni skwer KoÊciuszki i Oceanarium... To
zresztà tylko cz´Êç zaplanowanych atrakcji.
Uwaga, wyjazd ju˝ w piàtek rano – 8 czerwca
2018, zbiórka na parkingu przy dawnym Gimnazjum 119 przy ul. Pogodnej w Starej Mi∏oÊnie
o godz. 6.30.
Powrót: w to samo miejsce 10 czerwca 2018 ok.
godz. 21.00.
Wpisowe: 530 z∏ – doroÊli, 500 z∏ – dzieci do
15 roku ˝ycia, zaliczka w wysokoÊci 100 z∏ p∏atna w ciàgu 14 dni od zg∏oszenia.

Wy˝ywienie: obiad i kolacja 8 czerwca, Êniadanie, obiad i kolacja 9 czerwca oraz Êniadanie
i obiad 10 czerwca.
Nocleg: Dom WioÊlarza DRAKKAR w Gdaƒsku.
Zg∏oszenia: do 5 czerwca 2018 r.
Kierownikiem wyjazdu jest Bo˝ena Jaêwiƒska.
Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na naszej stronie internetowej www.pttkwesola.pl. Tak˝e przez
t´ stron´ przyjmujemy zg∏oszenia na wycieczk´.
JednoczeÊnie przypominamy, ˝e w czerwcu
mamy jeszcze zaplanowany dwudniowy sp∏yw
kajakowy rzekà Rawkà w dniach 16–17 czerwca.
Jest jeszcze na niego wolnych kilkanaÊcie miejsc.
Serdecznie zapraszamy!
Zarzàd Ko∏a PTTK

APEL

Szanowni mieszkaƒcy Weso∏ej
15 wrzeÊnia 2018 roku organizujemy
festyn dzia∏kowy „Dzieƒ Dzia∏kowca”
wyjàtkowo w tym roku pod has∏em „Dzia∏kowcy dla Zuzi”.
Chcemy, aby ten dzieƒ pozosta∏ w pami´ci uczestników festynu jak najd∏u˝ej, dlatego
zgodnie z ich oczekiwaniami nie zabraknie dobrej zabawy, konkursów, niespodzianek. Poniewa˝ bud˝et mamy ograniczony, a chcielibyÊmy widzieç uÊmiech na buzi ka˝dego, poszukujemy ludzi o wielkim sercu, którzy pomogà nam w zrealizowaniu tego przedsi´wzi´cia.
Prosimy o fanty na loteri´ dla dzieci i przedmioty na licytacj´ dla doros∏ych, ewentualny
sponsoring. JesteÊmy otwarci na propozycje.
W celu przekazania darów prosimy o kontakt z panià Beatà Zawistowskà (609-104-112)
lub panià Lidià Mierzejewskà (604-491-339).
Czekamy do 30 sierpnia br.

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

■

B´dziemy wdzi´czni za okazanie pomocnej d∏oni!
Ârodki pozyskane z loterii i aukcji zostanà przekazane bezpoÊrednio na leczenie i rehabilitacj´ Zuzanny Fràczkiewicz – mieszkanki Weso∏ej, która cierpi na zespó∏ Moebiusa – brak ekspresji twarzy, niewielkie deformacje koƒczyn, ale i j´zyka, które sprawiajà problemy z po∏ykaniem
pokarmów, a w przysz∏oÊci z mówieniem. Dziewczynka musi byç nieustannie rehabilitowana.
To gwarantuje jej powrót do pe∏nej sprawnoÊci. Dzi´ki nieustannej, ciàg∏ej rehabilitacji wróci
mimika twarzy, poprawi si´ koordynacja oczu i usprawni odruch prze∏ykania. Jest szansa, ˝eby wypracowaç pe∏ne usprawnienie przykurczu paluszków d∏oni oraz sprawiç, aby pora˝one fa∏dy g∏osowe ruszy∏y. Wówczas niepotrzebne b´dà gastrostomia i rurka tracheotomijna.

WA RT O Z O B A C Z Y å :

DNI GOÂCINNOÂCI / HOSPITALITY DAYS

Festiwal dla obcokrajowców w Warszawie
26–27 maja 2018
Warszawa
(ró˝ne lokalizacje)
W ramach festiwalu sà
organizowane wydarzenia
o charakterze edukacyjnym, animacyjnym oraz artystycznym – do-
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st´pne dla niepolskoj´zycznych mieszkaƒców Warszawy. Motywami ∏àczàcymi poszczególne dzia∏ania sà osobiste opowieÊci
wybrzmiewajàce w kontekÊcie spotkania
kultur, wielokulturowa historia Warszawy.
Celem festiwalu b´dzie wzmocnienie
przekazu o lokalnej goÊcinnoÊci, wydarzeniach przystosowanych do osób niepos∏ugu-

■

■

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

jàcych si´ j´zykiem polskim, a tak˝e zach´cenie migrantów do aktywnego uczestnictwa
i wspó∏tworzenia ˝ycia kulturalnego stolicy.
W organizacj´ festiwalu w∏àczajà si´ sto∏eczne instytucje kultury: Muzeum Narodowe, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum
Pa∏acu Króla Jana III w Wilanowie, Centrum Wielokulturowe i wiele innych. Wydarzenia towarzyszàce odb´dà si´ tak˝e w klubokawiarniach, domach kultury i na ulicach.
Wi´cej informacji na stronie internetowej:
https://www.dnigoscinnosci.pl/.
Maria Surawska
Nr 202 / Maj 2018
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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.
wa∏y uwag´ równie˝ skomplikowane aran˝acje popularnych utworów solo na
gitarze klasycznej – Gustaw Nawrocki wykona∏
„Let It Be” z repertuaru
The Beatles, a Jakub Kryla
„I See Fire” z filmu Hobbit.
Pi´knym, anielskim g∏osem popisa∏a si´ Ania Konopka w utworze „Only
Hope” (z rep. Mandy Moore). Koncert poza wymiarem artystycznym by∏ jednoczeÊnie piàtà rocznicà
dzia∏alnoÊci organizatora
– STM Music School ze
Starej Mi∏osny. Co ciekawe, na scenie wystàpili
uczniowie nie tylko w wieku szkolnym, ale równie˝ doroÊli – gdy˝ szko∏a nie ma limitów wiekowych. Wyst´py z koncertu b´dzie mo˝na niebawem obejrzeç na kanale szko∏y na YouTube. My
ch´tnie obejrzymy je jeszcze raz :-).

STM Music School Êwi´tuje pi´ciolecie!
22 kwietnia, w s∏oneczne niedzielne popo∏udnie, mia∏ miejsce koncert pod intrygujàcym tytu∏em „Od klasyki do rocka”. W Klubie KoÊciuszkowca w Weso∏ej wystàpi∏o ponad 30 wykonawców, prezentujàc ca∏y wachlarz muzycznych
odcieni: od walca Chopina, przez muzyk´ filmowà, jazz, muzyk´ z popularnych filmów animowanych (np. Vaiana, Pocahontas), a˝ po mocnego rocka i wspó∏czesne hity. Nie zabrak∏o starych
polskich szlagierów, takich jak „Szklana pogoda”

czy „Kwiaty we w∏osach”. Same wyst´py by∏y bardzo ró˝norodne, od
wyst´pów solo, poprzez
duety i ma∏e zespo∏y, a˝
po grupy 10-osobowe
z chórkiem. Dzi´ki temu
nie wiadomo kiedy zlecia∏o te 1,5 godziny, podczas których wychowankowie szko∏y serwowali widzom co
i rusz nowe muzyczne doznania.
Nie sposób opisaç wszystkich wyst´pów,
jednak na pewno wzruszajàce by∏o wykonanie autorskiego utworu „Perfect Mom”
przez 9-letnià Jadzi´ Wielgopolan. Interesujàce by∏o równie˝ brawurowe solowe
wykonanie „Skyfall” (z filmu o Jamesie
Bondzie pod takim samym tytu∏em), a póêniej (ju˝ z ca∏ym zespo∏em) fina∏owego
„Arcade Fire” przez Dorot´ Dan´. Przyku-

Redakcja
Fot. Jan Droƒ
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EDUCAMP
1 turnus: 2-6 lipca, 2 turnus 9-20 lipca
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dzieci w wieku 7-9 oraz 9-13 lat

w formie półkolonii
w Dwuj´zycznej Szkole Podsta
wowej
SMART SCHOOL w Zakr´cie
G

G
G
G
G
G
G

intensywna immersja j´zykowa z polskimi
i zagranicznymi lektorami j´zyka angielskiego
6h dziennie
atrakcje sportowe i turystyczne, warsztaty
tematyczne
codzienna opieka 8.30–16.00,
tylko 16-osobowe grupy
iloÊç j´zyka porównywalna z wyjazdem
zagranicznym,
przyst´pna cena – tylko 660 PLN za turnus
tygodniowy i 990 PLN z turnus 2-tygodniowy
atrakcyjny program z wiedzy o kulturze
krajów anglosaskich

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

ZAPISY I INFORMACJE: 666 840 64
0
DECYDUJE KOLEJNOÂå ZGŁOSZE¡
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Maj w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
W maju zapraszamy dzieci do obejrzenia i wys∏uchania koncertu Filharmonii Narodowej pt.
„Piosenka jest dobra na wszystko”. B´dzie to
spotkanie z Kabaretem Starszych Panów. TwórczoÊç niezapomnianego duetu Jerzy Wasowski
– Jeremi Przybora to niewyczerpane bogactwo
subtelnych aluzji, dowcipu i liryki, majàcych swoje
êród∏o w sytuacjach wzi´tych prosto z ˝ycia. Âwiat
przedstawiony w ich piosenkach jest przenikni´ty
poezjà i spowity mgie∏kà niepowtarzalnego, ciep∏ego humoru. Grupy zorganizowane obowiàzujà
zapisy, ale goràco zapraszamy te˝ mamy z dzieçmi
11 maja o godz. 10.50 do Filii „Pogodna” przy ul.
Jana Paw∏a II 25, a o godz. 11.50 do OÊrodka Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21.

12 maja o godz. 16.00 zapraszamy na koncert
pt. „Popo∏udnie z muzykà – szkolne przeboje”. Instrumenty z ró˝nych stron Êwiata, zwyk∏e
przedmioty, które stajà si´ instrumentami – te
i inne ciekawostki ze Êwiata muzyki zaprezentujà uczniowie i absolwenci Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej I stopnia oraz Studium im. Wojciecha Kilara. Przekonamy si´ tak˝e, jakie efekty mo˝e
przynieÊç gra zespo∏owa, której towarzyszy niezwyk∏a pasja i entuzjazm. To niejedyna propozycja muzyczna w tym miesiàcu. W sobot´ 19 maja o godz. 15.00 odb´dzie si´ koncert pt. „Majowe melodie” w wykonaniu uczniów Studia
Piosenki oraz sekcji pianina dzia∏ajàcych
w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy oraz Filii ODT „Pogodna” pod kierunkiem Pani Katarzyny Michalskiej. W bogatym
programie znajdà si´ opracowania muzyki klasycznej, rozrywkowej i ludowej. Równie˝ w sobot´ 19 maja o godz. 19.00 odb´dzie si´ wernisa˝ wystawy prac uczestników zaj´ç plastycznych dla doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci
prowadzonych w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy pod kierunkiem
Gra˝yny Bany. Prezentowane rysunki i obrazy
stanowià pó∏roczny dorobek sekcji. Starsi, obok
klasycznych tematów jak martwa natura, kwiaty
czy studium modela, si´gn´li tak˝e po abstrakcyjne Êrodki wyrazu. WÊród dzieci, jak zwykle
– królowa∏a wyobraênia. Wszystko to przy zastosowaniu najró˝niejszych technik artystycznych,
g∏ównie malarstwa olejnego, akrylowego
i akwarelowego oraz rysunku w´glem i tuszem.
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Wszystkich mi∏oÊników historii i nie tylko zapraszamy
w dniu 20 maja w godz.
15.00–18.00 na Piknik historyczny „Legiony to ˝o∏nierska nuta”. 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, wystawa ksià˝ek i pism z czasów I wojny
Êwiatowej, wojskowa grochówka. O godz. 16.30 odb´dzie si´ koncert „Póki Polska
˝yje w nas...” w wykonaniu
zespo∏u Sonanto oraz wspólne Êpiewanie pieÊni legionowych i u∏aƒskich, m.in. takich
jak: „Przybyli u∏ani pod okienko”, „Kadrówka”, „Âpiewka
1920”. Piknik organizowany
jest w ramach obchodów
100-lecia odzyskania niepodleg∏oÊci przez Polsk´ we wspó∏pracy z Muzeum
2 Korpusu Polskiego w Józefowie.

19 maja o godz. 19.00 b´dzie mia∏ miejsce
wyst´p Pogodnej Grupy Teatralnej pt. „Co Wicie
bra∏eÊ, jak to struga∏eÊ? Czyli co ludzie powiedzà? Historia ˝ó∏tej ci˝emki inaczej”. B´dzie to improwizacja z publicznoÊcià na temat
dzie∏ sztuki, ich twórców i historii postaci uwiecznionych w sztuce.
Bardzo serdecznie zapraszamy
przysz∏e mamy oraz mamy z dzieçmi, tatusiów, babcie i inne osoby,
które chcia∏yby porozmawiaç o wolnoÊci w kontekÊcie karmienia niemowlàt. Co w ogóle znaczy s∏owo
„wolnoÊç”? Czy mo˝emy stanowiç
o wolnoÊci we w∏asnym domu
i w przestrzeni publicznej? O tym
wszystkim porozmawiamy 25 maja
o godz. 11.00 podczas spotkania
pt. „WolnoÊç w karmieniu”, które
poprowadzà dwie promotorki karmienia piersià Centrum Nauki o Laktacji – Marlena Âwirk i Justyna Makowska. Organizator: Fundacja
„Mlekiem Mamy”.
„Ruch to zdrowie” to g∏ówne motto spektaklu dla dzieci „Wilk i zajàc
w mieÊcie” w wykonaniu Teatru
Duet. Humorystyczna bajka odb´dzie
si´ 27 maja o godz. 16.00. Propaguje ona zdrowy styl ˝ycia, sport, zdrowe od˝ywianie si´ oraz przedstawia
kilka g∏ównych zabytków Warszawy. Liczba
miejsc ograniczona. Bezp∏atne wejÊciówki do
odbioru od 21 maja od godz. 16.00.

Maj zakoƒczymy koncertem pt. „Piosenka
jest dobra na wszystko – wieczór II” w wykonaniu Teatru Muzycznego Niebieskie Migda∏y
dzia∏ajàcego przy OÊrodku Kultury pod kierunkiem Lecha Nowickiego. W programie piosenki
z Kabaretu Starszych Panów. Na wydarzenie zapraszamy 26 maja o godz. 19.00.

Kulturalny maj
w ODT „Pogodna”
Szcz´Êcie, mi∏oÊç, nadzieja, przyjaêƒ i pi´kno
to jedne z najwa˝niejszych wartoÊci w ˝yciu cz∏owieka. 12 maja o godz. 18.00 zapraszamy na
koncert w wykonaniu Anny i Tomasza Ostrowskich pt. „Tylko u nas kwitnà kwiaty szcz´Êcia”, który b´dzie monta˝em s∏owno-muzycznym, na kanwie poezji znanych poetów i pisarzy
opiewajàcych powy˝ej wymienione wartoÊci.
Podczas koncertu us∏yszymy pieÊni, arie oraz
fragmenty musicali znanych kompozytorów.
„Mistrz i uczniowie” to tytu∏ koncertu w wykonaniu Sylwii Kubiak-Dobrowolskiej oraz uczennic Szko∏y Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Sulejówku, który odb´dzie si´ 17
maja o godz. 19.30. Wystàpià: Sylwia Kubiak-Dobrowolska, Kwartet „PICCOLO” w sk∏adzie:
Antonina Szarszewska, Hanna Pazdan, Zofia Szumowska, Gabriela G∏uszek oraz flecistki: Paulina
Osypiuk, Paulina Sobótka, Marysia Sitarska, Zuzanna Tretter, Lena Sarniak, Anna B∏asiƒska. Pianista – Agnieszka Grala. Prowadzenie i przygotowanie koncertu – Sylwia Kubiak-Dobrowolska.

30 maja o godz. 20.00 to czas na IMPRO!
Przed nami kolejna Otwarta Próba Pogodnej
Grupy Teatralnej dzia∏ajàcej w filii ODT Pogodna
pod kierunkiem Olgi Mi∏aszewskiej. Wystàpià: Anna Ksi´˝opolska, Danuta Marsza∏ek, Dorota Strosznajder, Katarzyna Zakrzewska, Leszek Milczarczyk,
Micha∏ Prasu∏a, Jakub Wierzbieniec, Bernard
„Benio” Zakrzewski. Nie mo˝e Was zabraknàç.
Szczegó∏ów oraz plakatów informujàcych
o wydarzeniach organizowanych przez
OÊrodek szukajcie na stronie internetowej
oraz na fanpage’u w portalu Facebook:

www.domkulturywesola.net
www.facebook.com/okwesola
www.facebook.com/pogodnafilia
OK Weso∏a
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Przeglàd Dzielnicowych M∏odych
Talentów – Artystyczna Weso∏a
W dniu 13 kwietnia 2018 r. w Klubie
1. Warszawskiej Brygady Pancernej „KoÊciuszkowca” zosta∏ przeprowadzony
III Przeglàd M∏odych Talentów Artystycznych – ARTYSTYCZNA WESO¸A.
P
Organizatorami wydarzenia byli: OÊrodek
A
T
Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
R
1. Warszawska Brygada Pancerna im. TadeO
N usza KoÊciuszki oraz Dzielnica Weso∏a m.st.
A Warszawy. Patronat medialny obj´∏y: WiaT
domoÊci Sàsiedzkie, portal www.staramilosna.pl, portal www.miastodzieci.pl.
Przeglàd mia∏ na celu: konfrontacj´ i ocen´
dorobku artystycznego dzieci i m∏odzie˝y, podnoszenie poziomu i rangi amatorskich dokonaƒ
artystycznych, wymian´ doÊwiadczeƒ oraz integracj´ i doskonalenie animatorów tego ruchu.
N
A
S
Z

Skierowany by∏ do dzieci i m∏odzie˝y reprezentujàcych placówki kultury, przedszkola, oddzia∏y
przedszkolne w szko∏ach, szko∏y oraz instytucje
i organizacje prowadzàce dzia∏alnoÊç kulturalnà
na terenie dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Wzi´∏o w nim udzia∏ prawie 270 osób!
Uczestnicy wyst´powali przed zgromadzonà
widownià solo, w duetach oraz w zespo∏ach. Recytowali, Êpiewali i taƒczyli.
M∏odzi artyÊci zostali ocenieni przez jury
w sk∏adzie:
- Natalia Kovalenko – przewodniczàca jury, sopranistka
- Dorota Gorjainow – aktorka Teatru Syrena
- Pawe∏ Zajàc – choreograf, instruktor, pedagog
taƒca.

■

■

■

■

II miejsce – Anna Konopka z STM Music School.
Nauczyciel: Agnieszka Nowak
III miejsce – Julia Malec z OÊrodka Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna”. Nauczyciel: Katarzyna
Michalska

stawowej nr 353. Nauczyciel: ¸ukasz Trawczyƒski
II miejsce – Wiktor Sacewicz ze Szko∏y Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi.
Nauczyciel: Danuta Midziak
III miejsce – Grupa taneczna z klasy IIIa ze
Szko∏y Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi. Nauczyciel: Danuta Midziak

Kategoria – szko∏y podstawowe klasy IV–VII
■ I miejsce – Justyna Galaszewska ze Szko∏y
Podstawowej nr 385. Nauczyciel: Ma∏gorzata
Sobieszek
■ II miejsce – Zuzanna Dudek ze Szko∏y Podstawowej nr 171. Nauczyciel: Ewa Fromelc
■ III miejsce – Chór Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej
I Stopnia im. W. Kilara. Nauczyciel: Beata Kozyra-Paulska
Kategoria – gimnazja
■ I miejsce – Marek Kupiec z Fundacji OÊwiatowo-Kulturalnej Uczeƒ XXI wieku. Nauczyciel:
Barbara Kupiec

Laureaci otrzymali pi´kne dyplomy i statuetki
ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy Pana Edwarda K∏osa oraz drobne nagrody ufundowane przez OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy i sklep zabawkowy „RaduÊ”. Ponadto uczestnicy bioràcy
udzia∏ w Przeglàdzie otrzymali podzi´kowania
za udzia∏ oraz drobne upominki.
Dzi´kujemy uczestnikom za wspania∏e prezentacje oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci
i m∏odzie˝y. Gratulujemy laureatom i zapraszamy
w przysz∏ym roku!
Serdeczne podzi´kowania sk∏adamy Panu
Edwardowi K∏osowi – Burmistrzowi Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy za ufundowanie statuetek, Klubowi „KoÊciuszkowca” z Panià Kierownik Karolinà Baszczyƒskà na czele za udost´pnienie miejsca i wsparcie w organizacji, Firmie
Cukiernie-Piekarnie PUTKA za s∏odycze dla
uczestników Przeglàdu oraz sklepowi zabawkowemu „RaduÊ” za ufundowanie upominków.
OK Weso∏a

REKL AMA

Jury nie mia∏o ∏atwego zadania, bo poziom
wyst´pów by∏ bardzo wyrównany. Po d∏ugich
i burzliwych naradach zdecydowa∏o przyznaç nast´pujàce miejsca i wyró˝nienia w poszczególnych kategoriach:
Kategoria – przedszkola, oddzia∏y przedszkolne
■ I miejsce – Zespó∏ Integracja ze Szko∏y Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi.
Nauczyciel: Bo˝ena Cegie∏ka
■ II miejsce – Grupa „˚abki” z Przedszkola nr
262. Nauczyciel: Aneta Zabrodzka
■ III miejsce – Zespó∏ Nutki ze Szko∏y Podstawowej nr 353. Nauczyciel: Anna Mikusek
Kategoria – szko∏y podstawowe klasy I–III
■ I miejsce – Pola Âwi´tochowska ze Szko∏y Podwww.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
SPOTKANIA Z ILUSTRATORAMI
Przedszkolaki uczestniczàce w comiesi´cznych
zaj´ciach w Bibliotece w ramach projektu
„Obudê w dziecku pasj´ czytania” zaprosiliÊmy
do udzia∏u w warsztatach ze znanymi polskimi
ilustratorami.
W przedszkolu nr 261 „Pod D´bami” warsztaty dla grupy ˚abek i Jagódek przeprowadzi∏a Pani Iwona Ca∏a. Rodowita ∏odzianka, z wykszta∏-

˝y o wielkich postaciach. W roku 2018 obchodzimy uchwalony przez Sejm Rok Ireny Sendlerowej, oddajàc w ten sposób „ho∏d Tej, która z najwi´kszym poÊwi´ceniem dzia∏a∏a na rzecz ratowania drugiego cz∏owieka”. Na spotkaniu
z Annà Czerwiƒskà-Rydel promowaliÊmy jej najnowszà ksià˝k´ „Listy w butelce. OpowieÊç o Irenie Sendlerowej”. Spotkania odby∏y si´ w szko∏ach podstawowych – 172 i 174.

SPOTKANIE
Z MONIKÑ ROGOZI¡SKÑ

cenia jest architektem. Od 2003 roku zajmuje si´
równie˝ ilustrowaniem ksià˝ek oraz obmyÊla dobre przestrzenie dla dzieci. Prowadzi warsztaty
plastyczne i architektoniczne. Ilustratorka ksià˝ek wielu autorów, m.in. Wandy Chotomskiej,
Marcina Brykczyƒskiego, Grzegorza Kasdepke,
Barbary Gawryluk, Paw∏a Ber´sewicza, Micha∏a
Rusinka i innych.
Przedszkole nr 259 „LeÊna Bajka” zyska∏o nowe spojrzenie na ksià˝k´ za sprawà ilustratorki
Doroty Cichockiej-¸oskot. Malarka, ilustratorka
i ikonopisarka, ukoƒczy∏a warszawskà ASP na
Wydziale Grafiki, w Pracowni Ksià˝ki i Ilustracji
prof. Janusza Stannego. Ilustratorka s∏ynnej
ksià˝ki dla dzieci Leszka Ko∏akowskiego „Kto
chcia∏by rozweseliç pechowego nosoro˝ca?”,
tworzy ilustracje do ksià˝ek Anny Czerwiƒskiej-Rydel, Renaty Piàtkowskiej, Jaros∏awa Miko∏ajewskiego i innych. Od 2008 r. jest cz∏onkiem jury konkursu Polskiej Sekcji IBBY „Najpi´kniejsza
Ksià˝ka Roku”.

LITERATURA FAKTU DLA DZIECI
Jak wymyÊliç tytu∏ do biografii zawo∏anego
pesymisty Arthura Schopenhauera? Ile godzin
dziennie pracuje autor? Ile zarabia na ksià˝ce?
Podczas spotkaƒ autorskich z Annà Czerwiƒskà-Rydel w Weso∏ej pad∏o wiele konkretnych i wnikliwych
pytaƒ. Autorka odpowiedzia∏a dzieciom na
ka˝de z nich rzeczowo i wyczerpujàco.
Anna Czerwiƒska-Rydel jest muzykiem.
Jej drugà pasjà w ˝yciu jest pisanie ksià˝ek dla dzieci i m∏odzie˝y. Pani Anna tworzy literatur´ o tematyce historycznej, spo∏ecznej, jest
autorkà serii biograficznych dla dzieci i m∏odzie-

16

Propozycj´ napisania historii Cudownego Obrazu Matki Boskiej Cz´stochowskiej dosta∏a Monika Rogoziƒska – goÊç kwietniowego spotkania
w bibliotece – od przeora jasnogórskich paulinów. Ojciec Marian Waligóra z okazji 300-lecia
koronacji Obrazu postanowi∏ zrobiç prezent Jasnogórskiej Pani.
Monika Rogoziƒska to kobieta wielu profesji.
Bo przecie˝ znamy jà z poprzednich spotkaƒ
w naszej bibliotece, w czasie których opowiada-

TYDZIE¡ BIBLIOTEK
8–15.05.2018
■ 8.05.2018, godz. 13.30
Zwiedzamy z Bibliotekà: Wystaw´ PADEREWSKI w Muzeum Narodowym
Zapraszamy do obejrzenia z przewodnikiem wystawy PADEREWSKI W Muzeum Narodowym –
8.05.2018 (wtorek). Spotykamy si´ o godz. 13.30
w holu g∏ównym Muzeum, Aleje Jerozolimskie 3.
Zapisy w bibliotece pod numerem 22 773 40 08.
■

12.05.2018, godz. 9.30

Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”
Wawer – Weso∏a – Ossów
W tym roku wyruszamy
o godz. 10.00 z wawerskiej Biblioteki (ul. Trawiasta 10). Zatrzymujemy si´ przy Kamieniu
Pi∏sudskiego w Zielonej, drugi
przystanek to Biblioteka G∏ówna w Weso∏ej o godz. 11.30
(na ka˝dym etapie rajdu mo˝na do∏àczyç!). W roku 100-lecia Odzyskania przez Polsk´ Niepodleg∏oÊci jedziemy do Muzeum „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” w Ossowie.
Uczestników i sympatyków rajdu zapraszamy
na piknik rodzinny obok muzeum w Ossowie.
Czeka nas ca∏a moc atrakcji!
15.05.2018, godz. 18.30
Rozstrzygni´cie V edycji konkursu „Wszystkie ksià˝ki mówià” odb´dzie si´ w Bibliotece
G∏ównej 15.05.2018 o godz. 18.30. Zapraszamy recenzentów bioràcych udzia∏ w konkursie!
■

SPOTKANIA AUTORSKIE
DLA DZIECI
∏a o wyprawie na Nanga Parbat (8125 m) na
prze∏omie roku 1997/98, której by∏a uczestnikiem jako korespondentka „Rzeczpospolitej”.
Owocem literackim jest jej ksià˝ka „Lot ko∏o Nagiej Damy”. Ukoƒczy∏a studia polonistyczne
i kulturoznawcze na Uniwersytecie Warszawskim. By∏a ratownikiem TOPR i przewodnikiem
tatrzaƒskim. Jej dziadkiem by∏ wybitny historyk
literatury prof. Julian Krzy˝anowski.
Najnowsza ksià˝ka „Polowanie na Matk´”
przybli˝a nam histori´ nie tylko Cudownego Obrazu, ale równie˝ ludzi, którzy zawierzyli swoje
˝ycie Matce Boskiej.

W maju odwiedzi naszà bibliotek´ Dorota
Gellner – polska poetka, prozaik, autorka ksià˝ek dla dzieci, tekstów piosenek, s∏uchowisk radiowych, bajek muzycznych. Ka˝dy zna jej piosenki, choç o tym nie wie: „Zuzia lalka niedu˝a”,
„A ja rosn´”, „Mam fryzur´ na cebul´”.
Dla nieco starszych czytelników zaprosiliÊmy
Gra˝yn´ Bàkiewicz, autork´ cyklu historycznego dla dzieci wydawnictwa Nasza Ksi´garnia
„Ale historia...” i wspó∏autork´ opowiadaƒ do
serii o historii Polski „Zdarzy∏o si´ w Polsce”
Wydawnictwa Literatura.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA W MAJU:

Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja
w niekonwencjonalny sposób
promujàca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte
i dost´pne instytucje kultury.
W tegorocznej edycji planowana
jest warszawska gra miejska, w której
udzia∏ biorà wszystkie dzielnice. Noc Bibliotek
odb´dzie si´ 9 czerwca 2018, Biblioteka G∏ówna w Weso∏ej bierze udzia∏ w akcji po raz pierwszy. Szczegó∏owe informacje ju˝ wkrótce!

WYSTAWA POKONKURSOWA
„MOJA ZAK¸ADKA DO KSIÑ˚KI”
Podczas Âwiatowego Dnia Ksià˝ki –
23 kwietnia 2018 zaprezentowaliÊmy czytelnikom wystaw´ zak∏adek do ksià˝ek. Na wystawie
mo˝na obejrzeç 30 prac dzieci w wieku 5–6 lat
z terenu dzielnicy Weso∏a, które bra∏y udzia∏
w konkursie og∏oszonym przez Przedszkole
nr 261 „Pod D´bami”. Wystawa „Moja zak∏adka
do ksià˝ek” b´dzie eksponowana w bibliotece
do 18.05.2018.

NOC BIBLIOTEK

Justyna Kwiatkowska
Nr 202 / Maj 2018
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Weê udzia∏ w akcji Warszawskiego Dnia Sàsiada!
Dzieƒ Sàsiada to Êwi´to, które oficjalnie obchodzone jest na ca∏ym Êwiecie. Najcz´Êciej jest
po prostu kameralnym spotkaniem w sàsiedzkim gronie. Na podwórku, na ulicy, w ogródku,
przed blokiem albo na okolicznym skwerku.
Mo˝na z tej okazji urzàdziç piknik, sàsiedzkiego
grilla, gry i zabawy podwórkowe, akcj´ sadzenia kwiatów, wyprzeda˝ gara˝owà czy wydarzenie kulturalne, np. koncert lub wystaw´
zdj´ç (warto zorientowaç si´, czy wÊród sàsiadów mamy jakiegoÊ artyst´, który móg∏by wesprzeç nasze dzia∏ania). Ka˝de sàsiedztwo mo˝e
obchodziç ten dzieƒ tak, jak chce – to w koƒcu
Wasze Êwi´to!
Celem Dnia Sàsiada jest integracja mieszkaƒców. Zanim zaczniesz planowaç wydarzenie,
warto w gronie sàsiadów zbadaç lokalne zapotrzebowanie. Mo˝e m∏ode mamy potrzebujà
wsparcia? Sà wÊród nas seniorzy, którzy ch´tnie
by si´ spotykali w swoim gronie? Potrzebujemy
partnerów do realizacji swojego hobby albo lokalnego przedsi´wzi´cia, np. sàsiedzkiej wymienialni? Dzieƒ Sàsiada nie ma byç jednorazowà

Kàcik bibliofila
Córka
Elena Ferrante
Rozwiedziona nauczycielka literatury angielskiej Leda postanawia
wyjechaç nad morze na
wypoczynek. Plan wyjazdu rodzi si´ po wyprowadzce doros∏ych ju˝ córek do ojca. Leda
jest zaskoczona faktem, i˝ nie t´skni za
dzieçmi, wprost przeciwnie, czuje si´ wolna i spe∏niona. Ca∏e dnie sp´dza na pla˝y,
jej spokój zostaje jednak zak∏ócony przez

K àcik seniora
Wyprawa
do Neapolu
Wspólna mi∏oÊç do
ojca Dolindo Ruotolo
sta∏a si´ pretekstem do
wycieczki do Neapolu.
Dziesi´ç zaprzyjaênionych, Êwietnych babek
z Weso∏ej i Sulejówka
wyruszy∏o w t´ niezwyk∏à podró˝. Ka˝da
z nich wnios∏a swojà niepowtarzalnà
energi´, doÊwiadczenie i kompetencje.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Przyjdê – jeÊli masz ju˝ doÊwiadczenie w podejmowaniu inicjatyw sàsiedzkich. Twoja wiedza
i umiej´tnoÊci b´dà dla nas wa˝nym zasobem.
Przyjdê – jeÊli chcesz zmobilizowaç siebie i sàsiadów do spotkania i po raz pierwszy zorganizowaç akcj´. Dowiesz si´, od czego zaczàç
i gdzie szukaç wsparcia.
Podczas spotkania opowiem o tegorocznej akcji Warszawskiego Dnia Sàsiada, w ramach której oferuj´ wsparcie (podstawowe materia∏y do
organizacji wydarzenia i poradnictwo).
imprezà, ale okazjà do osiàgni´cia tych trwa∏ych i d∏ugofalowych sàsiedzkich celów. Dlatego miarà sukcesu Dnia Sàsiada nie jest liczba
uczestników czy skala imprezy, ale jakoÊç Waszego spotkania.
JeÊli zastanawiasz si´, jak tego dokonaç,
przyjdê na otwarte spotkanie, na którym wspólnie zastanowimy si´, jak organizowaç wydarzenia sàsiedzkie.
14 maja (poniedzia∏ek), godz. 18.00–19.45
w Centrum Spo∏ecznym PACA przy ul. Paca 40.

pewnà rodzin´. Przy niej bohaterka traci
pewnoÊç siebie, czuje strach i niepokój.
Wracajà wspomnienia trudnego macierzyƒstwa, zaczynajà si´ wàtpliwoÊci co do
niektórych ˝yciowych wyborów.
Autorka Êwietnie opisuje zwiàzek mi´dzy matkà i córkà, jednoczeÊnie zwracajàc
uwag´ na wcale nie ∏atwà rodzàcà si´ kobiecoÊç.
Polecam!

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

Ferrante E. – Córka
Baldacci D. – Dylemat
Viewegh M. – Ekomà˝
Oates J. C. – O cz∏owieku, który straci∏
cieƒ

Kierowniczkà wycieczki by∏a Ania Przygoda, która zarezerwowa∏a tanie przeloty
i kwatery. Inne przygotowa∏y program
zwiedzania.
O ojcu Dolindo Ruotolo dowiedzia∏yÊmy si´ z ksià˝ki Joanny Bàtkiewicz-Bro˝ek pt. „Jezu, Ty si´ tym zajmij!”. Ksià˝ka
ukaza∏a si´ w ubieg∏ym roku i niemal natychmiast sta∏a si´ bestsellerem. Opowiada o trudnym ˝yciu neapolitaƒskiego kap∏ana, któremu Jezus przekaza∏ akt zawierzenia Bogu. Ta krótka modlitwa dotar∏a
do ogromnej rzeszy ludzi, którzy przybywajàc na grób Dolindo, przynoszà swoje
proÊby i podzi´kowania. W znacznej cz´Êci koÊcio∏a, w którym znajduje si´ grób
Dolindo, rozmieszczone sà dzi´kczynne
tablice z ca∏ego Êwiata. Pielgrzymi po trzykroç pukajà w marmurowà p∏yt´ grobu
zgodnie z zaleceniem kap∏ana: „Kiedy tu

Sàsiedztwa, które sà zdecydowane na udzia∏
w akcji, zapraszam do wype∏nienia formularza dost´pnego na stronie internetowej www.inicjatywy
sasiedzkie.pl.
Zapisy na otwarte spotkanie: dziensasiada@
cal.org.pl
W razie pytaƒ zadzwoƒ do Oli – 601 94 74 74
Aleksandra Antoniuk
Q-Ruch Sàsiedzki

5. Mróz R. – Testament

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Str´kowska-Zaremba M. – Bigos
z mamutka: horrorek
2. Dahl R. – Danny mistrz Êwiata
3. Ainsworth E. – Krzywda: historia
moich blizn

Literatura popularnonaukowa:
1. Lewandowska-Kàkol A. – Arystokracja:
powojenne losy polskich rodów
2. Applebaum A. – Czerwony g∏ód
Iza Zych

przyjdziesz, zapukaj. Ja nawet zza grobu
odpowiem Ci: ufaj Bogu”. W koÊciele
spotkaliÊmy panià Joann´ Bàtkiewicz-Bro˝ek, która zapewni∏a nas, ˝e przyjedzie do Weso∏ej, aby opowiedzieç o bohaterze swojej ksià˝ki.
Dodam jeszcze, ˝e w naszej bibliotece
trzeba zapisywaç si´ na t´ pozycj´.
PoÊród wielu innych próÊb zostawi∏yÊmy
przy grobie Dolindo t´ o pozytywne rozwiàzanie problemu WOW dla dzielnicy.
Poza Neapolem z jego licznymi atrakcjami odwiedzi∏yÊmy Pompeje, Capri, Sorento, o czym b´dzie z pewnoÊcià okazja
napisaç, a ten kilkudniowy, intensywny
pobyt by∏ wspania∏ym sprawdzianem naszych przyjaêni i da∏ impuls do planowania kolejnych podró˝y.
Gra˝yna Weber
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Dlaczego „Przytulanka”?

Nasze córki wiele razy opowiada∏y nam ró˝ne anegdoty i màdroÊci, wyniesione z przedszkola. Zadziwia∏y nas wówczas swojà wiedzà

i pozytywnym zachowaniem. Mamy poczucie, ˝e wszystkie te wartoÊci przekazywane przez Ciocie
p∏ynnie ∏àczà si´ i uzupe∏niajà
z naszym rodzicielskim wychowaniem, na zasadach wspó∏pracy
opiekunów i rodziców.
Przedszkole oferuje bardzo szeroki program edukacyjny. W „Przytulance” znajdziemy zaj´cia rytmiki,

j. angielskiego, plastyki, taƒca, grupowej pracy
z psychologiem.
W przedszkolu odbywajà si´ cz´sto dodatkowe
spotkania tematyczne. Do przedszkolaków cyklicznie przyje˝d˝ajà zwierz´ta. Dzieci poznajà zawody,
odwiedzajàc ró˝ne miejsca, i oswajajà si´ z prozaicznymi sytuacjami, np. zakupami w warzywniaku,
wizytà u fryzjera, wizytà w bibliotece. Rodzice
w∏àczajà si´ w ˝ycie przedszkola, dzielàc si´ swoimi pasjami. Przygotowania do Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia i Âwiàt Wielkanocnych majà w „Przytulance” swój niepowtarzalny wymiar, w którym
na nowo odkryty jest prawdziwy sens Êwiàt.
Z wielkà radoÊcià przedszkolaki goszczà raz
w miesiàcu teatrzyki, oswajajà si´ ze scenà, uczà
odbioru s∏owa mówionego. Równie˝ same przygotowujà si´ do wyst´pów przed rodzicami, co

jest wielkim, wspania∏ym prze˝yciem dla obu stron. Te sytuacje
ukszta∏towa∏y u naszych córek odwag´ oraz radoÊç tworzenia.
Ca∏y ten proces edukacyjny
wszechstronnie wp∏ywa na rozwój
dzieci, wspiera ich samodzielnoÊç
oraz indywidualnoÊç, kszta∏tuje postaw´ otwartà na poznawanie Êwiata i otwartà na drugiego cz∏owieka.
Jest to wspania∏e przedszkole,
które da∏o nam pi´kny czas...
Tutaj nasza oÊmioletnia dziÊ Basia
wzmocni∏a si´, zbudowa∏a swoje
pierwsze relacje przyjaêni (do dziÊ
mocne). Nauczy∏a sie pokonywaç
stres, rozbudowa∏a swoje zainteresowania, uwra˝liwi∏a si´ na otaczajàcych ludzi. Sta∏a si´ gotowa, aby
ruszyç w nowy etap szkolnego ˝ycia.
Tutaj nasza Martusia nauczy∏a si´ samodzielnoÊci, otwartoÊci na ludzi, wyra˝ania swoich potrzeb. Obecnie przygotowujemy si´ do rozpocz´cia edukacji w szkole.
Tu nasza Asia od roku cieszy si´ przedszkolnym
˝yciem. Jest na etapie, kiedy jeszcze wszystkiego
si´ uczy: manualnej sprawnoÊci, zasad panujàcych mi´dzy rówieÊnikami, radoÊci poznawania
Êwiata. Ciocie sà dla niej wielkim autorytetem :-).
Przytulanka jest to przedszkole, które warto
poznaç, aby podarowaç swoim dzieciom i sobie
ten wyjàtkowy czas...
Dzi´kujemy!
Anita i Micha∏ Pileccy

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 30.05.2018 i 20.06.2018
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AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
GOTÓWKA,
WULKANIZACJA PŁATNOÂå:
KARTA, PRZELEW
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI
- OBSŁUGA I NAPEŁNIANIE KLIMATYZACJI

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

FACHOWO • SZYBKO • SOLIDNIE • TANIO
Nr 202 / Maj 2018

Tekst sponsorowany

Goràco polecamy przedszkole „Przytulanka”.
Jest to wspania∏e, kameralne przedszkole umiejscowione w zacisznym miejscu Sulejówka przy
ulicy Kolbego.
Mieszkamy niedaleko, na osiedlu Stara Mi∏osna w Weso∏ej. Dojazd do przedszkola zabiera
nam oko∏o 10 minut. Warto pokonaç ten dystans, przejechaç przez Êwiat∏a na Trakcie Brzeskim i odkryç to miejsce.
Panuje tu mi∏a, rodzinna atmosfera. Dzieci
przebywajà w ma∏ych grupach.
Sà to idealne warunki dla ka˝dego dziecka, szczególnie dla wra˝liwych, nieÊmia∏ych dzieci, które
potrzebujà wsparcia i indywidualnego podejÊcia. Tak˝e dzieci
z orzeczeniami znajdà tu fachowà
opiek´. To równie˝ bardzo dobra
alternatywa dla nieco m∏odszych
dzieci, które ju˝ wczeÊniej wykazujà du˝e zainteresowanie spo∏ecznymi relacjami z rówieÊnikami.
W tak przyjaznych warunkach
maluchy szybko si´ tu adaptujà.
Wzrusza nas zaanga˝owanie
Cioç, ich cierpliwa, otwarta postawa, pe∏na mi∏oÊci do dzieci, oparta
na fundamentach wartoÊci chrzeÊcijaƒskich.

WESO¸A

zmiany, dopasowane do trybu ˝ycia, charakteru
i mo˝liwoÊci finansowych rodziny. Doradzajà te˝,
co i jak zrobiç najszybciej i w jakiej kolejnoÊci.

Tylko nie remont!!!
Wiosna. S∏oƒce si´ga coraz dalej w g∏àb mieszkania. W jego promieniach uwidaczniajà si´
wszystkie zalety, ale i mankamenty wystroju naszej kuchni. èle dobrane kolory Êcian do
szafek, wieczorem pó∏mrok wokó∏ Ciebie (podczas gdy lampa oÊwietla sufit), za wysoko,
a mo˝e za nisko, wiszàcy obraz lub fotografia... Chcesz coÊ zmieniç, ale na has∏o „remont”
dostajesz drgawek. Bez paniki. Cz´sto ju˝ niewielka zmiana pozwala stworzyç nowe wn´trze.
Najcz´Êciej to w∏aÊnie w pierwszych
ciep∏ych miesiàcach postanawiamy zrobiç coÊ z mankamentami naszego domu
lub mieszkania. Na przyk∏ad odnowiç
koszmarnà ∏azienk´ po poprzednich w∏aÊcicielach albo niefunkcjonalnà kuchni´,
pe∏nà wiecznych prowizorek. Z takimi sytuacjami spotykamy si´ podczas codziennej pracy w Pogotowiu Wn´trzarskim.
Wi´kszoÊç osób nie zdaje sobie sprawy, ˝e cz´sto wystarczà ju˝ niewielkie
poprawki, aby uzyskaç zadowalajàcy
efekt. Tym bardziej ˝e technologia (farby, tkaniny i inne elementy wyposa˝enia wn´trz)
bardzo posz∏a do przodu. Wiele rzeczy mo˝na
zrobiç samodzielnie w weekend, anga˝ujàc ca∏à
rodzin´ do wspólnej pracy i zabawy. Trzeba jednak wiedzieç, co zmieniç i – przede wszystkim
– robiç to z g∏owà.

Projektant na godziny?
Projektowanie wn´trz zazwyczaj wymaga tygodni prac, mo˝e byç kosztowne i ma sens przy generalnym remoncie czy budowaniu domu „od ze-

ra”. Co zrobiç w sytuacji, gdy chcemy dokonaç tylko niewielkich poprawek i najlepiej sami? Nie jesteÊmy jednak pewni doboru kolorów, rodzaju kafelków, mamy trudnoÊç z wyborem w∏aÊciwej lampy. Rozwiàzaniem jest „projektant na godziny”!
W Pogotowiu Wn´trzarskim pomagamy tym,
którzy stosunkowo niewielkim nak∏adem si∏ i Êrodków chcà zrobiç metamorfoz´ cz´Êci pomieszczeƒ,
u∏adniç je i uczyniç bardziej funkcjonalnymi. Nasi
projektanci przyje˝d˝ajà do domu lub mieszkania.
Cz´sto ju˝ na pierwszym spotkaniu proponujà

Kuchnia na wiosn´
Wspólnie z naszymi klientami przechodzimy
200–300 mniejszych lub wi´kszych remontów
i metamorfoz rocznie. Dlatego na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich” b´dziemy si´ regularnie
dzieliç naszymi doÊwiadczeniami i poradami. Na
dobry poczàtek kilka prostych, wiosennych inspiracji „kuchennych”:
• Nie skuwaj starych p∏ytek! Zamiast skuwaç
stare p∏ytki, mo˝na je przemalowaç np.
w modne, pionowe pasy (kupiç specjalnà farb´ do p∏ytek – odpowiedni podk∏ad + farba
do pomieszczeƒ mokrych).
• Zadbaj o szczegó∏y! Cz´sto zmiany w kuchni
wydajà nam si´ zbyt drogie. A czasem wystarczy podokr´caç szafki, wymieniç uchwyty,
przemalowaç fronty i powiesiç nad blatem
komplet ∏adnych kubeczków.
• Nie bój si´ kolorów! Aby uzyskaç spektakularnà „zmian´”, wystarczy nadaç wyraêny charakter tylko jednej z czterech Êcian pomieszczenia – przemalowaç, ozdobiç, udekorowaç.
Czasem ju˝ samo rozwieszenie w odpowiednich miejscach zdj´ç i obrazków robi ró˝nic´.
Kuchni´ mo˝esz odnowiç samodzielnie. W jeden
weekend!
Ania Mas∏owska
Pogotowie Wn´trzarskie
tel. 506 656 151

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kapie, cieknie czy ju˝ wyp∏ywa?
W cyfrowym Êwiecie wartoÊcià jest
informacja. Firmy na ca∏ym Êwiecie borykajà si´ z ogromnym problemem, jakim jest kradzie˝ danych. Koszt, jaki
ponoszà z tytu∏u wycieku informacji,
potrafi „po∏o˝yç firm´ na ∏opatki”, je˝eli weêmiemy pod uwag´ nie tylko
strat´ finansowà, ale te˝ utrat´ reputacji po takim zdarzeniu.
IloÊç przetwarzanej informacji roÊnie wyk∏adniczo, co przek∏ada si´ na
wzrost ryzyka kradzie˝y czy przypadkowego ujawnienia. Prognozy mówià,
˝e do 2025 r. dane, które tworzymy i kopiujemy,
osiàgnà wartoÊç 163 zettabajtów.
1 zettabajt = 34,4 biliona sztuk iPhone’ów
32 GB po∏o˝onych obok siebie
34,4 biliona iPhone’ów u∏o˝onych obok
siebie = 122 okrà˝enia wokó∏ Ziemi
W jaki sposób organizacje radzà sobie zatem
z wyciekami? Najpopularniejszym narz´dziem sà
systemy klasy DLP – chroniàce przed kradzie˝à
i wyciekami danych.
Takiej klasy systemy potrafià monitorowaç
i chroniç dane przetwarzane w przedsi´biorstwie w obliczu takich zagro˝eƒ jak:
- Êwiadome/nieÊwiadome kopiowanie danych
na noÊniki zewn´trzne,

- Êwiadome/nieÊwiadome przesy∏anie danych
poza firm´, np. pocztà firmowà.
Dlaczego dane wcià˝ wyciekajà?
Po pierwsze, ekonomiczna presja oraz monetyzacja danych na czarnym rynku powoduje, ˝e powstaje Êrodowisko, w którym ludzie z dost´pem do informacji zamieniajà dane/informacje na pieniàdze.
Po drugie, niska ÊwiadomoÊç u˝ytkowników
na temat zasad bezpieczeƒstwa dla danych przesy∏anych w digitalnym Êwiecie sprawia, ˝e informacje mogà zostaç wys∏ane w niezaszyfrowany
sposób, cz´sto nieÊwiadomie.

Obowiàzkiem ka˝dego pracownika firmy po
25 maja (dzieƒ obowiàzywania w Unii Europejskiej
Rozporzàdzenia Ochrony Danych Osobowych)
b´dzie odpowiednie podejÊcie do zabezpieczania informacji. To na nas spocznie odpowiedzialnoÊç za ustalenie, czy i w jaki sposób zabezpieczyç dane, które chcemy wys∏aç poza firm´.
Naruszenie tych obowiàzków mo˝e naraziç
przedsi´biorstwo na wysokie straty finansowe.
Kary te mogà si´gaç 20 milionów euro lub do 4%
wartoÊci rocznego Êwiatowego obrotu przedsi´biorstwa. Dodatkowo, ka˝dy wyciek danych osobowych firma ma obowiàzek zaraportowaç
w ciàgu 72 godzin od momentu jego stwierdzenia do w∏aÊciwego organu nadzoru.
Jak zabezpieczyç dane?
Zanim wdro˝ymy drogie technologie, sugerujemy najpierw przeprowadziç analiz´ ryzyka.
Wsz´dzie tam, gdzie nie uda si´ w sposób zautomatyzowany zabezpieczyç danych osobowych,
warto stosowaç proste narz´dzia, takie jak np.
darmowy program 7-zip. Plik z danymi osobowymi mo˝emy nim zaszyfrowaç, a has∏o do pliku
przekazaç drugiej stronie oddzielnà drogà komunikacyjnà, np. SMS-em czy telefonicznie.
Justyna Krasowska, Adrian Pupek

Fundacja CyberEtyka
A co na to RODO?
RODO przede wszystkim wprowadza poj´cie
analizy ryzyka dla ochrony danych osobowych.

www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl

REKL AMA

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

Bàdê uczciwy/-a
Powiedz: zrozumiem, jeÊli tego nie akceptujesz, ale powinnaÊ/powinieneÊ wiedzieç, ˝e...

■

Czy warto byç szczerym?
Znowu na Êwiecie maj i wi´cej okazji do kontaktów. DziÊ wi´c
o tym, czy w stosunku do nowo poznanych osób lepiej byç
szczerym, czy mo˝e op∏aci si´ nieco pokolorowaç rzeczywistoÊç?
Szczególnie jeÊli on/ona bardzo si´ nam podoba, zale˝y nam,
by wzbudziç zainteresowanie.

Zdefiniuj swoje zalety
Wypisz to wszystko, z czego jesteÊ dumny/-a,
zadowolony/-a, co u siebie cenisz w kontaktach mi´dzyludzkich. Obie p∏cie doceniajà
pewnoÊç siebie opartà na poczuciu w∏asnej
wartoÊci (nie myliç z zarozumialstwem). To
jest twój kapita∏.

■

Nie pozuj
Chcesz zrobiç dobre wra˝enie? Poka˝ si´
od najlepszej strony, ale pami´taj, ˝e tak zwane pierwsze wra˝enie to nie wszystko. Najlepiej, kiedy to drugie utwierdza nas w przekonaniu, ˝e spotkaliÊmy w∏aÊciwà osob´.

■

Mimo ˝e wi´kszoÊç z nas zarzeka si´, ˝e
pogardza k∏amstwem, statystyki sà nieub∏agane. Sonda˝, który wykonano na terenie
Wielkiej Brytanii (a mieszka tam tak˝e wielu
naszych rodaków), dowodzi, ˝e ponad 60%
badanych przyznaje si´ do, nazwijmy to…
drobnego retuszu informacji na w∏asny temat. Zak∏adam, ˝e warto dodaç do tej liczby
tych, którzy równie˝ majà co nieco na sumieniu, ale wolà tego nie og∏aszaç ☺.
OczywiÊcie k∏amstwa bywajà ró˝ne i nie zawsze s∏u˝à dodaniu nam splendoru. Bywajà
bowiem i takie, które majà na celu zachowanie przyjemnej atmosfery na spotkaniu. Zdarzajà si´ równie˝ przemilczenia w sytuacjach,
w których nie chcemy odkrywaç wszystkich
kart lub dzieliç si´ ca∏à naszà prywatnoÊcià.
Cz´Êç k∏amstw jest wynikiem zwyk∏ej uprzejmoÊci, gdy˝ lepiej jest powiedzieç: „dzi´kuj´,
by∏o mi bardzo mi∏o”, ni˝ wypaliç bez ogródek, ˝e o ma∏o nie umarliÊmy z nudów.
Warto tak˝e wiedzieç, ˝e istniejà osoby,
które mijajà si´ z prawdà nieustannie i praktycznie bez ˝adnego powodu. Od zwyk∏ego
k∏amcy ró˝nà si´ tym, ˝e wierzà w swoje najbardziej fantastyczne opowieÊci i nie odró˝niajà ich od prawdy, której zresztà nie próbujà wcale poznaç. Wr´cz przeciwnie, nie przyjmujà jej do wiadomoÊci. Jest to zaburzenie
narcystyczne, w którym k∏amstwo (w tym
przypadku zjawisko nazywane pseudologià)
s∏u˝y kontroli i utrzymywaniu wyidealizowanego wizerunku.
Wracajàc do zwyk∏ego k∏amstwa, które jest
wynikiem naszej intencji bycia „lepszym” lub
ukrycia niewygodnych faktów…
Co najcz´Êciej bywa przedmiotem k∏amstwa?
- Podobno m´˝czyêni najcz´Êciej mijajà si´
z prawdà w kwestii swoich zarobków i zawodowego presti˝u, a kobiety… wieku.
- Wiek jednak zdarza si´ traktowaç nieco
„elastycznie” tak˝e m´˝czyznom, choç nie
zawsze oznacza to odm∏adzanie si´. M∏odsi niekiedy dodajà sobie par´ lat, aby prezentowaç si´ dojrzalej.
- K∏amiemy tak˝e w drobnych sprawach, na
przyk∏ad ˝e aktywnie uprawiamy sport albo ˝e lepiej ni˝ w rzeczywistoÊci znamy j´zyki obce itp.
- Przyznajemy si´ do posiadania zainteresowaƒ, które w istocie traktujemy marginalnie – np. do czytania du˝ej liczby ksià˝ek,
prowadzenia bogatego ˝ycia kulturalnego,
podró˝owania itp.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

- Czasem upi´kszamy swoje ˝ycie zawodowe, które wydaje si´ nam monotonne i pozbawione presti˝u.
- Nie lubimy tak˝e ujawniaç braku wykszta∏cenia, nieukoƒczonych studiów, braku matury itp.
- Osoby bezrobotne cz´sto obawiajà si´
ujawnienia prawdy, gdy˝ zak∏adajà, ˝e to
je dyskwalifikuje w wielu kontaktach z otoczeniem.
- Z zasady unikamy te˝ zbyt szybkiego przyznawania si´ do rozwodów, szczególnie jeÊli zdarzy∏o si´ nam to wi´cej ni˝ raz. Cz´sto czekamy z tà wiadomoÊcià na „odpowiedni moment”.
- Nie przyznajemy si´ tak˝e zbyt ochoczo do
zamieszkiwania pod jednym dachem z rodzicami lub do faktu bycia wspó∏lokatorem jakiegoÊ wynaj´tego lokum.
Czy to ma sens?
K∏amstwo z regu∏y ma krótkie nogi. Szczególnie jeÊli myÊlisz o d∏u˝szej znajomoÊci,
a powód, dla którego mijasz si´ z prawdà, ma
natur´ d∏ugotrwa∏à. Nie ma sensu przerzucaç odpowiedzialnoÊci na zewnàtrz, mówiàc:
„K∏ami´, bo kto chcia∏by si´ przyjaêniç lub
randkowaç z kobietà z dwojgiem dzieci, bez
matury, z b´dàcym w separacji, p∏acàcym alimenty…” itp. Skoro tak zak∏adasz, to zapewne zostaniesz odrzucony. Nie dajesz drugiej
stronie szansy, aby mog∏a skonfrontowaç si´
z twojà sytuacjà i podjàç decyzj´.
Nie chodzi o to, abyÊmy w pierwszych pi´ciu minutach recytowali „ca∏à prawd´” na
nasz temat, lepiej jednak nie robiç wyraênych uników, a szczególnie serwowaç nieprawdy, gdy˝ bycie ok∏amanym skutkuje
z za∏o˝enia utratà zaufania.
Postaw na szczerà relacj´
Jak sobie w tym pomóc i uwolniç si´ od
k∏amstwa? Podnoszàc poczucie w∏asnej wartoÊci (by∏o ju˝ o tym nie raz), akceptujàc rzeczywistoÊç i mówiàc sobie, ˝e otwartoÊç i bycie swoim przyjacielem pomogà wam poznaç
osob´, która te˝ nim si´ stanie.
Oto kilka rad:
Nie wzmacniaj w sobie kompleksów
Towarzyska popularnoÊç nie polega na
podnoszeniu sobie poprzeczki. Ciekawa praca ani wysokie zarobki nie stanowià bynajmniej gwarancji tego, ˝e ludzie nas polubià.

■

Ufaj sobie
Jest dobrze? To wspaniale, pewnie nadajecie na tej samej fali. JeÊli jednak czujesz si´
zak∏opotany/-a, za˝enowany/-a lub upokorzony/-a czyimÊ zachowaniem, nie brnij w to
dalej. Ufaj temu, co czujesz.

■

Nie bàdê surowym s´dzià
To, czy on/ona zachwyci si´ tobà czy nie,
nie zmienia w najmniejszym stopniu tego,
kim jesteÊ. Nie masz na to wp∏ywu. Skup si´
wi´c na swoim dobrym samopoczuciu, na tym
co masz do zaoferowania. JeÊli powstrzymasz
si´ od formu∏owania negatywnych ocen dotyczàcych drugiej strony, staniesz si´ w konsekwencji du˝o swobodniejszy/-a.

■

Wrzuç na luz
Ka˝dy ma prawo do b∏´dów, a nawet gaf,
wi´c nie warto si´ usztywniaç i kreowaç bardzo serio swojego wizerunku, obserwujàc, jakie robimy wra˝enie. Odrobina dystansu jest
niezb´dna.

■

Bàdê tu i teraz
Staraj si´ naprawd´ poznaç drugà stron´
i sam/-a daj si´ poznaç. Niech rozmowa b´dzie autentyczna. Pytaj o to, co ci´ naprawd´
interesuje, i odpowiadaj tak, jak czujesz i myÊlisz, a nie tak, jak uwa˝asz, ˝e powinieneÊ
lub powinnaÊ.

■

Zbieraj doÊwiadczenia
Traktuj spotkania z ludêmi jak okazj´ dowiedzenia si´ czegoÊ o sobie. Dzi´ki temu
˝adne spotkanie nie jest stracone.

■

Na koniec jeszcze 3 k∏amstwa, które wydajà si´ dopuszczalne ☺:
1. Mi∏o ci´ widzieç – zamiast: o nieeee... to
znowu ty...!
2. Ciesz´ si´, ˝e ci´ pozna∏am – zamiast: do
widzenia i nigdy wi´cej!
3. Wspaniale si´ bawi∏em/bawi∏am – zamiast:
co za strata czasu!
˚ycz´ Wam udanych relacji ;-).
Joanna Godecka
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Kwiecieƒ na Klimatycznej, czyli co s∏ychaç w SP 385
Kwiecieƒ to miesiàc obfitujàcy w wydarzenia.
Najwa˝niejszym z nich z pewnoÊcià by∏ trzydniowy egzamin gimnazjalny. W naszej szkole
przystàpi∏o do niego prawie 200 uczniów, a kibicowali im rodzice, krewni, znajomi oraz oczywiÊcie nauczyciele i wszyscy pracownicy szko∏y. Teraz trzymamy kciuki za wyniki.
Niektórzy ju˝ majà powody do satysfakcji. Sà
nimi uczniowie, którzy odnieÊli sukcesy
w Przedmiotowych Konkursach Kuratoryjnych. Serdecznie gratulujemy Barbarze Hondzel z 3A – laureatce konkursu z j. niemieckiego, Daryi Zhy∏ce z kl. 3C – finalistce konkursu z j. rosyjskiego oraz finalistom
konkursu informatycznego – Krystianowi
Postkowi z kl. 3A (konkurs LOGIA 2018) i Kamilowi Wawszczakowi z kl. 7E (konkurs miniLOGIA 2018). Wyrazy uznania kierujemy do ich
rodziców i nauczycieli.
Wa˝nym wydarzeniem dla naszej spo∏ecznoÊci by∏ III Przeglàd M∏odych Talentów „Artystyczna Weso∏a”. Nasza uczennica Justyna Galaszewska z kl. 7E zdoby∏a I miejsce w kategorii szkó∏ podstawowych, a Anna Konopka
z 3D i Julia Malec z 2B zdoby∏y II i III miejsce

w kategorii gimnazjów. Pierwsza
z nich reprezentowa∏a STM Music
School, a druga OÊrodek Dzia∏aƒ
Twórczych „Pogodna”.
Z satysfakcjà informujemy o wynikach Dzielnicowego Konkursu Ortograficznego organizowanego przez
naszà szko∏´ dla uczniów Weso∏ej.
Po raz pierwszy organizowaliÊmy edycj´ dla szkó∏ podstawowych. W tej kategorii tytu∏ Mistrza Ortografii zdoby∏a Dagna PrzypaÊniak ze SP 173,
w kategorii kl. VI zwyci´˝y∏ Tomasz
Nalborczyk ze SP 172, II miejsce zajà∏ Grzegorz
Kordula ze SP 385, a III Dawid Sobolewski ze
SP 173. W kat. kl. VII zwyci´˝y∏a Aleksandra Jurzyƒska ze SP 173, II miejsce zajà∏ Szymon
Rzeczkowski ze SP 385, a III Michalina Stopczyƒska ze SP 173. W kat. kl. III gim. zwyci´˝y∏a Anna Konopka ze SP 385, II miejsce zaj´∏a
Barbara Hondzel ze SP 385, a III Miko∏aj Gromadzki ze SP 172. W kat. kl. II – I miejsce zajà∏
Jan Âliwiƒski ze SP 385, II Adam Kruk ze
SP 171 i III Natalia Nalborczyk ze SP 172. Tytu∏ Mistrza Ortografii w kategorii gimnazjów

zdoby∏a Julia Zajàc ze SP 171. W imieniu organizatorów konkursu gratulujemy zwyci´zcom zaprezentowanych umiej´tnoÊci, a wszystkim serdecznie dzi´kujemy za udzia∏.
Fina∏em kwietniowych wydarzeƒ stanie si´
monta˝ s∏owno-muzyczny poÊwi´cony pami´ci
Êw. Jana Paw∏a II zaprezentowany mieszkaƒcom
Starej Mi∏osny oraz spotkanie z ciekawymi goÊçmi. O tych wydarzeniach opowiedzà uczniowie
za miesiàc.
I. Nowacka
dyr. SP 385

Choroba NIE choroba – Âwiatowy Miesiàc Wiedzy na
Temat Autyzmu w SP 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi
Kwiecieƒ jest Âwiatowym Miesiàcem
Wiedzy na Temat Autyzmu. W zwiàzku
z tym w naszej szkole 16 kwietnia odby∏a
si´ akcja pod has∏em „Wszyscy jesteÊmy tacy sami, choç ka˝dy inny”. Tego dnia wszyscy ubrali si´ na niebiesko, a uczniowie
wzi´li udzia∏ w zaj´ciach przybli˝ajàcych
im tematyk´ autyzmu.
Autyzm to nie choroba. Medycyna okreÊla autyzm i inne zaburzenia ASD (ang. autism spectrum disorder – spektrum autystyczne) jako stan, a nie chorob´. Z chorobà mamy do czynienia, gdy mamy
konkretne i znane przyczyny oraz dynamik´
przebiegu. Mówienie o autyzmie jako o chorobie
wynika z powszechnej tendencji do uproszczeƒ
tego skomplikowanego tematu oraz z potocznoÊci okreÊlenia „choroba”.
Pomimo znaczàcego post´pu wiedzy na temat
ASD nadal niewiele wiemy o jego etiologii. Autyzm zaliczamy do grupy zaburzeƒ neurorozwojowych. U dotkni´tych autyzmem dzieci obser-

W zwiàzku z tym zaburzeniem wychowywanie dziecka autystycznego jest niezmiernie trudnym zadaniem dla rodziców. Tak˝e
edukacja wymaga specjalnego podejÊcia.
Wysoko funkcjonujàcy uczniowie z autyzmem dzi´ki pomocy specjalistów mogà
uczyç si´ w takiej szkole jak nasza, która
jest szko∏à z oddzia∏ami integracyjnymi.
Ucz´szczajà do niej dzieci w normie intelektualnej i dzieci z orzeczeniami o potrzebie
kszta∏cenia specjalnego, a integracja jest
podstawowym elementem codziennych
procesów dydaktyczno-wychowawczych.
wuje si´ objawy nieprawid∏owego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Pierwsze
symptomy autyzmu pojawiajà si´ bardzo wczeÊnie, u kilkumiesi´cznych niemowlàt, i sà widoczne przed ukoƒczeniem 3 roku ˝ycia. Pami´taç nale˝y, ˝e zaburzenia autystyczne majà bardzo zró˝nicowany charakter, nie tworzà jednolitego
obrazu co do objawów i g∏´bokoÊci zaburzeƒ,
stàd konieczna jest prawid∏owa diagnostyka.

Katarzyna Kalbarczyk
pedagog specjalny
Serdecznie zapraszamy na
Piknik Szkolny, który odb´dzie si´ dnia
26 maja od godz. 10.00.
Szczegó∏y na stronie www.sp174.pl .

REKL AMA

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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Dzielnicowy Konkurs Wiedzy o Fryderyku
Chopinie „Muzyczne serce Polski”
Patronem szko∏y podstawowej nr
353 sà „Wielcy Odkrywcy”. Imi´ to to
tak˝e idea realizowana przez dzia∏alnoÊç Klubu Odkrywców. Na poczàtku
ka˝dego roku szkolnego zostaje wybrany patron wiodàcy, wokó∏ którego
budowana jest praca ca∏ej szko∏y. Byli ju˝ nimi Miko∏aj Kopernik, Krzysztof
Kolumb, Pablo Picasso, a w tym roku
jest nim Fryderyk Chopin. Skupiamy
si´ zatem g∏ównie na dzia∏aniach
muzycznych, a za has∏o roku przyj´liÊmy s∏owa H. Ch. Andersena „Gdzie
brak s∏ów, tam mówi muzyka”.
Do naszej pracy zapraszamy instytucje i oÊrodki naukowe oraz artystyczne. Tegoroczna wspó∏praca zwiàzana jest g∏ównie z Filharmonià Narodowà, Operà Kameralnà, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina i Szko∏à
Muzyki B´bnów dla Dzieci – Rytmiczna RadoÊç.
Zapraszamy do naszych dzia∏aƒ tak˝e uczniów
z innych szkó∏ z dzielnicy Weso∏a. W tym roku
w kwietniu zosta∏ zorganizowany i przeprowadzony Dzielnicowy Konkurs Wiedzy o Fryderyku
Chopinie „Muzyczne serce Polski”. Sk∏ada∏ si´
z dwóch etapów: wewnàtrzszkolnego i dzielnicowego. Przeznaczony by∏ dla uczniów klas IV–VII.

Nasze zaproszenie przyj´∏y szko∏y: 172, 174
i 385. Patronat objà∏ Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Weso∏a, który wraz z Radà Rodziców SP 353
ufundowa∏ muzyczne nagrody. Podczas konkursu
dru˝yny mia∏y wykazaç si´ wiedzà o ˝yciu kompozytora, rozpoznaç jego utwory oraz zdj´cia
przedstawiajàce miejsca i obiekty zwiàzane
z Fryderykiem Chopinem. Autorkami pytaƒ by∏y
pani Beata Orliƒska i pani Jolanta Nowakowska
– nauczycielki SP 353.
Poziom konkursu by∏ bardzo wysoki, a wspó∏zawodnictwo bardzo wyrównane. W jury zasiedli

nauczyciele ze szkó∏ bioràcych udzia∏
w konkursie: nauczyciel SP 172
p. Aleksandra Mas∏owska, nauczyciel
SP 174 p. Marta G∏odek, nauczyciel
SP 385 p. Ma∏gorzata Sobieszek,
a tak˝e muzyk, przedstawiciel Rady
Rodziców SP 353 pan Robert Smoderek i jako przewodniczàca – dyrektor
Szko∏y 353 pani Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz.
Po pi´ciu rundach zwyci´˝y∏a dru˝yna z SP 353, II miejsce zaj´∏a dru˝yna z SP 172, III miejsce SP 174
i IV – SP 385. Konkurs uÊwietni∏ wyst´p taneczny uczniów klasy IVd,
Mai Bogus i Marcina Grabiƒskiego. Wszyscy
uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali okolicznoÊciowe dyplomy i upominki. Bardzo dzi´kujemy nauczycielom, którzy przygotowali uczniów
do konkursu. Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki niemu
uczniowie lepiej poznali ˝ycie i muzyk´ znanego
na ca∏ym Êwiecie polskiego kompozytora.
W imieniu Klubu Odkrywców relacj´ przedstawi∏a
Magdalena Kruk
nauczyciel SP 353

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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GoÊcie z Bia∏orusi w SP nr 171
26 marca w SP nr 171 im. Stanis∏awa
Staszica goÊciliÊmy 12 uczniów i 5 opiekunów ze Szko∏y nr 30 w Miƒsku na Bia∏orusi. Uczniowie przyjechali zwiedzaç Warszaw´. Wyjazd umo˝liwi∏ konsul M. Jagielski.
Na proÊb´ Pana Konsula Dyrekcja szko∏y
umo˝liwi∏a uczniom pobyt w naszej szkole.
Celem wizyty by∏o pog∏´bianie wiedzy
o polskiej kulturze, historii, rozwijanie patriotyzmu oraz integracja m∏odzie˝y poprzez
udzia∏ we wspólnych zaj´ciach z uczniami
naszej szko∏y. Uczniowie z Miƒska uczestniczyli z kl. 4b i 4c w lekcjach j´zyka polskiego i historii, brali udzia∏ w zaj´ciach artystycznych,
podczas których pod kierunkiem nauczycieli plastyki wykonali pi´kne Êwiàteczne dekoracje.

By∏a lekcja biblioteczna, uÊwietniona wspólnà
recytacjà wierszy. Uczniowie mieli okazj´ nauczyç
si´ wielu polskich s∏ów, poznaç poetyckie utwory

„Ksià˝eczki z naszej pó∏eczki”...
w Przedszkolu „Pod D´bami”
„Ksià˝eczki z naszej pó∏eczki” to program edukacyjny skierowany do dzieci, rodziców i personelu Przedszkola 261 „Pod D´bami”, a tak˝e do
mieszkaƒców naszej dzielnicy.
Powsta∏ on w wyniku przeprowadzonej ewaluacji wewn´trznej, jak i potrzeb dzieci w tym
zakresie. Du˝y wp∏yw na jego stworzenie mia∏
tak˝e kierunek polityki oÊwiatowej paƒstwa,
z którego wynika, i˝ wa˝nym zadaniem oÊwiaty
jest rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci.
Czytanie jest wspania∏ym Êrodkiem wychowawczym, dzi´ki któremu rozwijane sà wra˝liwoÊç i empatia m∏odego cz∏owieka. Stwarza ono mo˝liwoÊç
prze˝ywania i odkrywania rozmaitych emocji.
Obcowanie dziecka z literaturà powinno dostarczaç mu po˝àdanych wzorców do naÊladowania. Chodzi tu o czerpanie z przyk∏adów bohaterów literackich, majàcych pozytywny wp∏yw
na kszta∏towanie si´ charakterów m∏odych ludzi
i Êwiatopoglàdu zgodnego z ideà humanizmu
i tolerancji. Wychodzàc temu naprzeciw, Przed-

szkole 261 stworzy∏o w∏asny
Kanon Lektur dla Dzieci, oraz
Kanon Lektur dla Rodziców.
Przedszkole 261 uczestniczy
równie˝ w programie „Ca∏a
Polska czyta dzieciom”, w którym priorytetem jest g∏oÊne
czytanie podopiecznym nie
tylko przez nauczycieli, ale
tak˝e przez zaproszonych rodziców, jak i znanych autorów
ksià˝ek dla najm∏odszych.
Codzienne czytanie ksià˝ki
jest doskona∏ym sposobem na
wspólne sp´dzanie czasu w rodzinie. Pog∏´bia ono wi´zi oraz rozwija kompetencje czytelnicze i j´zykowe dzieci.
W ramach programu rozwoju czytelnictwa
prowadzone sà w naszym Przedszkolu cykliczne
spotkania z ksià˝kà, podczas których dzieci poznajà ró˝ne gatunki literackie. Do wybranych

polskich autorów, a my z zainteresowaniem wys∏uchaliÊmy wierszy w j´zyku bia∏oruskim.
Dzieciom z Bia∏orusi podarowaliÊmy polskie ksià˝ki (prezent od uczniów i nauczycieli), s∏odycze, by∏ s∏odki pocz´stunek, na
który ciasta upiekli uczniowie z klas gimnazjalnych. Od naszych goÊci otrzymaliÊmy
te˝ wiele s∏odyczy i ksià˝ek o Bia∏orusi.
Spotkanie odby∏o si´ w bardzo mi∏ej, ciep∏ej i przyjaznej atmosferze. Przyjaêƒ i dobro nie znajà granic.
Wspólnie sp´dzony czas pozwoli∏ wyzwoliç wiele radoÊci i dostarczy∏ dzieciom
z obu krajów wielu niepowtarzalnych wra˝eƒ. Uczniowie z Miƒska i ich opiekunowie
serdecznie podzi´kowali za mile sp´dzony
czas Pani Dyrektor, uczniom i nauczycielom.
J. Ros∏oniec

fragmentów literatury powstajà urocze prace
plastyczne, przedstawiajàce dzieci´ce emocje
dotyczàce utworu.
W celu zwi´kszenia oddzia∏ywaƒ czytelniczych
Przedszkole „Pod D´bami” stworzy∏o w∏asnà
„Przedszkolnà Bibliotek´”, gdzie rodzice mogà wypo˝yczaç ksià˝ki zarówno dla dzieci, jak i dla siebie.
Zawiera ona wiele ciekawych i inspirujàcych pozycji literatury.
Istotnà cz´Êç programu stanowi
„Kàcik Literatury” zamieszczony na
stronie internetowej przedszkola,
w którym znaleêç mo˝na recenzje
wartoÊciowych ksià˝ek dla dzieci.
Przedszkole 261, dbajàc o wszechstronny rozwój dzieci, k∏adzie du˝y
nacisk na postawiony sobie cel, jakim jest rozpowszechnianie czytelnictwa wÊród wychowanków.
Pragniemy rozbudzaç u naszych
podopiecznych ch´ç obcowania z literaturà, tak
aby spe∏nia∏y si´ w ich ˝yciu s∏owa Józefa Czechowicza „Kto czyta, ˝yje wielokrotnie...”.
Agnieszka Ruszkowska
nauczyciel

Przedszkolaki z P262 w Przeglàdzie „Artystyczna Weso∏a”
W piàtek 13 kwietnia 2018 r. reprezentanci
grup „˚abki” i „Raki” z Przedszkola nr 262 wzi´li udzia∏ w III Przeglàdzie M∏odych Talentów –
ARTYSTYCZNA WESO¸A, którego organizatorem
by∏ OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy. Przeglàd skierowany by∏ do dzieci
i m∏odzie˝y reprezentujàcych przedszkola, oddzia∏y przedszkolne w szko∏ach, szko∏y oraz instytucje i organizacje prowadzàce dzia∏alnoÊç
kulturalnà na terenie dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Uczestnicy wyst´powali solo, w duetach
i w zespo∏ach.
„˚abki” w sk∏adzie: Kamilka S., Szymon S.,
Kinga S., JaÊ N., Hania G., Wojtek S., Laura M.,
StaÊ J. zaprezentowa∏y taniec „Polka”, a Ja-
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kub Cz. zaÊpiewa∏ piosenk´ „Marcowe ˝aby”.
Dzieci przygotowa∏a nauczycielka Aneta Zabrodzka. „Raki” – Marysia Z. i Miko∏aj S. zaÊpie-

wali piosenk´ „Zakochany Pierrot”, a Gabrysia U.
„Moja planeta”. Dzieci przygotowa∏a nauczycielka Wioleta Przybu∏ek.
Mali artyÊci byli oceniani przez profesjonalne
jury, które nie mia∏o ∏atwego zadania, bo poziom
wyst´pów by∏ bardzo wyrównany. Ostatecznie
grupa taneczna „˚abki” zaj´∏a II miejsce w kategorii przedszkola i oddzia∏y przedszkolne, a Kuba
otrzyma∏ wyró˝nienie s∏owne i ogromne gratulacje za pi´knie zaÊpiewanà piosenk´. Obydwa wyst´py by∏y na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki,
a zwyci´zcy statuetki dla przedszkola.
Aneta Zabrodzka
Nr 202 / Maj 2018
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NAUKA GRY NA GITARZE
695-622-848

Tel.

R

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

„HORTUS”

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

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

AUTO NA GAZ
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

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

✓ ca∏odobowa opieka

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

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy

oraz dzienny

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

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

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

PROTEZY • NAPRAWA
PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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WieÊci z SP 173
W marcu uczniowie z naszej szko∏y wzi´li
udzia∏ w zbiórce ˝ywnoÊci w jednym z supermarketów. Zebrano ok. 550 kg ˝ywnoÊci w ciàgu
10 godzin. ˚ywnoÊç zosta∏a przez Parafialnà Caritas Êw. Hieronima przekazana potrzebujàcym
rodzinom na terenie Starej Mi∏osny oraz do
g∏ównego oddzia∏u Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. W pierwszych tygodniach kwietnia
bie˝àcego roku uczniowie ze szkolnego wolontariatu oraz Dzieci´cego Parafialnego Ko∏a Caritas

zorganizowali zbiórk´ skarpet dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych z rodzin potrzebujàcych. Skarpety zosta∏y przekazane osobom korzystajàcym
z noclegowi Monar-Markot przy Dworcu
Wschodnim w Warszawie oraz Domu Samotnej
Matki w Zielonce. Nasi uczniowie z klas m∏odszych II–III wzi´li udzia∏ w konkursie religijnym
„Najpi´kniejsza suknia mi∏oÊci dla naszej Królowej”. Zadaniem dzieci by∏o zaprojektowanie
i wykonanie sukni dla Matki Bo˝ej w formie plastycznej, na podstawie szablonu pobranego
z wydzia∏u katechetycznego, do ikony Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej. Czekamy na wyniki!
Reprezentacja naszej szko∏y wzi´∏a udzia∏ w IV Dzielnicowym Konkursie Czytelniczym „W Êwiecie wyobraêni”. W tym roku trzeba by∏o
zapoznaç si´ z ksià˝kà Astrid
Lindgren „Ronja, córka zbójnika”. Nasza dru˝yna by∏a
Êwietnie
przygotowana
i w etapie dru˝ynowym zdoby∏a tytu∏ Grand Prix dla naj-

Wiosna w SP 172
NadejÊcie d∏ugo wyczekiwanej wiosny nape∏ni∏o wszystkich radosnà energià. Ta pora roku
rozpocz´∏a si´ w naszej szkole od mi∏ych uroczystoÊci wr´czenia nagród laureatom Rodzinnego
Konkursu Plastycznego „Wielkanocny kurczaczek” oraz laureatom III Szkolnego Konkursu Piosenki Polskiej.
Ju˝ po raz trzeci odby∏ si´ Dzieƒ Liczby Pi
– czyli Szkolne Âwi´to Matematyki. Uczniowie
przekonali si´, ˝e Królowa Nauk nie jest taka
straszna, a matematyka to nie tylko liczby, wzory i trudne zadania, ale równie˝ znakomita przygoda i mnóstwo zabawy. Obchody tego Êwi´ta
w naszej szkole mia∏y charakter konkursu mi´dzy

klasami. Rywalizacja obejmowa∏a m.in.
konkurencj´ na najlepsze przebranie matematyczne oraz recytacj´ cyfr rozwini´cia
dziesi´tnego liczby Pi – na szczególne uznanie
zas∏uguje zwyci´zca konkursu Maciej Sotowski
z klasy 5b, który prawie jednym tchem wymieni∏
a˝ 99 cyfr! Wszyscy bawiliÊmy si´ wspaniale,
a dzi´ki udzia∏owi w Szkolnym Âwi´cie Matematyki ujrzeliÊmy innà stron´ tej dziedziny nauki.
Nasi uczniowie zostali nagrodzeni w licznych
konkursach: Aleksandra KoÊcio∏owska oraz Laura Dàbkowska w konkursie plastyczno-j´zykowym „Co w trawie piszczy” organizowanym
przez ZS nr 1 w Sulejówku, Brygida Michalczyk,
Martyna D´biec oraz Piotr Woêniak w dzielnicowym konkursie „Muzyczne serce Polski”, Karolina Szmyd oraz Barbara Podgórska w konkursie

REKL AMA

lepszego zespo∏u. Etap indywidualny równie˝
zakoƒczy∏ si´ dla nas sukcesem, gdy˝ 1 miejsce
zdoby∏a Hanna ¸ugowska, a 2 miejsce – Aleksandra Jurzyƒska. Gratulujemy ;).
Magdalena Nowaszewska,
Marcin Wojenka

Oddaj krew w SP 173!
19 maja w godzinach 10.00–13.00
SP 173 Warszawa-Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 18
Ju˝ po raz czwarty zach´camy do oddania
krwi w naszej szkole.
Przydatne linki:
http://www.rckik-warszawa.com.pl/
jak-przygotowa%C4%87-si%C4%99-dooddania-krwi.html
http://www.rckik-warszawa.com.pl/ktonie-mo%C5%BCe-odda%C4%87-krwi.html

„Ze Stra˝à Miejskà Bezpiecznie”, Maksymilian
Sasim, Grzegorz Tymiƒski i Emilia So∏tys w Dzielnicowym Konkursie Matematycznym „Ma∏y Matematyk” dla klas drugich SP, ¸ukasz Partyka, Karol Burgs, Liwia Bujak, Sonia Krasuska-Ch´ç

i Wiktor Olek w Dzielnicowym Konkursie Matematycznym „Wzorowy Matematyk” Ma∏a Olimpiada Matematyczna dla klas trzecich SP, Tomasz
Nalborczyk, Natalia Nalborczyk i Miko∏aj Gromadzki w Dzielnicowym Konkursie Ortograficznym zorganizowanym przez Szko∏´ Podstawowà
nr 385, Maksymilian Sasim i Maksymilian Roszkowski w Dzielnicowym Konkursie Ortograficznym dla klas drugich SP „Ma∏y Mistrz Ortografii”,
Patryk Pieƒkowski, Sonia Krasuska-Ch´ç i Antoni
Smieszko∏ w Dzielnicowym Konkursie Ortograficznym dla klas trzecich SP „Mistrz Ortografii”,
Antoni ¸agocki zosta∏ finalistà, a Stanis∏aw Sieczczyƒski laureatem III etapu (wojewódzkiego)
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy
˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego”.
Reprezentanci SP 172 wystàpili tak˝e w III Przeglàdzie M∏odych Talentów „Artystyczna Weso∏a”.
Sukcesy naszych wychowanków dowodzà, ˝e
niebezpodstawnie otrzymaliÊmy Certyfikat Szko∏y Wspierajàcej Uzdolnionych.
Szko∏a Podstawowa nr 172
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OG¸OSZENIA DROBNE
◗ Szukam mieszkania lub ma∏ego domku,

czony nauczyciel. Kontakt 606 898 895.

najlepiej dwupokojowego w Starej Mi∏osnej od czerwca lub lipca. Prowadz´
dzia∏alnoÊç gospodarczà w domu –
udzielam lekcji angielskiego (ok. 5 godz.
dziennie po 1 lub 2 osoby). Dodatkowo
pracuj´ w Przedszkolu w Starej Mi∏osnej
1 raz w tyg. Prosz´ o tel. 733 250 300.

angielskiego z zakresu: przedszkola,
szko∏y podstawowej i gimnazjum. Stara
Mi∏osna. Koszt lekcji 50 z∏ 1 osoba,
2 osoby 30 z∏. Tel 733 250 300.
◗ KUPI¢ STARE PROSPEKTY, KATALOGI
MOTORYZACYJNE. TEL. 600 817 479.
szerzony. Stara Mi∏osna. Tel. 514-37-14-95.
◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej

– fachowo i niedrogo

KONKURENCYJNE CENY
1 MIESIÑC GRATIS!!!

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

Tel. 695-622-848

tel. 503-759-762
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OSTRZENIE

no˝y, no˝yczek, cà˝ek,
sitek i no˝y do mi´sa, no˝y do krajalnic
NARZ¢DZI OGRODNICZYCH: sekatorów,
no˝yc, szpadli, siekier, no˝y do kosiarek

ul. W. Raczkiewicza 11, tel. 508 348 728

Z¸OTA RÑCZKA
tel.

503 150 991

22
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+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

DORABIANIE KLUCZY

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

US¸UGI KRAWIECKIE

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

www.dogadajciesie.pl

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

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

Z¸OTA RÑCZKA

ZAMKI

508 348 728

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

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

160
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naprawa, wymiana
Weso∏a centrum, ul. W. Raczkiewicza 11

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

tel. 606-808-358

214

TRANSPORT
tel. 513-148-238

31
8

PRACE WYSOKOÂCIOWE
790 55 47 46

WYCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE
Podcinanie gałęzi • Zakładanie trawników

CZYSZCZENIE, NAPRAWA RYNIEN

87

OGRODY A-Z
MYCIE DACHÓW

PODCINANIE,
WYCINANIE DRZEW

BIURO RACHUNKOWE DZIDO

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR

◗ MATEMATYKA ogólniak, równie˝ zakres roz-

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

29
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PSYCHOLOG m∏odzie˝ i doroÊli.

CI¢CIE DRZEW

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

KOSZENIE ¸ÑK

R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

29
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◗ Nauczycielka angielskiego udzieli lekcji

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).

305

◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiad-

MALOWANIE W WEEKENDY

UK¸ADANIE KOSTKI

Malowanie r´czne lub agregatem do 200 m2
w sobot´ i niedziel´. Kilkunastoletnie doÊwiadczenie, dok∏adny, uczciwy, bez na∏ogów. 3

BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

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

Tel. 503-759-763 (prosz´ dzwoniç po 16)

245

REKL AMA

US¸UGI GEODEZYJNE

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

•
•
•
•
•
•

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

To jest miejsce na

TWOJÑ REKLAM¢!
Informacje o zasadach reklamowania w „WiadomoÊciach
Sàsiedzkich Weso∏a” mo˝na uzyskaç pod adresem

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego:

Bo˝ena Dole˝a∏, tel. 607-306-979
reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

CI¢˚KIE PRZYPADKI

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WESO¸A

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)

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

Autoryzacja:

05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524

692 905 352
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
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WESO¸A

w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
ul. Czarnołęcka 25
Warszawa-Międzylesie
• pow. 60 – 80 m2 już od 7040 zł/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

WESO¸A

TŁUMACZENIA

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

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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