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PIKNIK WESO¸A 2018 – ILE˚ SI¢ B¢DZIE DZIA¸O!
Najwa˝niejsza weso∏owska impreza
plenerowa ju˝ w t´ sobot´! 16 czerwca
na terenie OÊrodka Szkoleniowego
Sportów Konnych i Rekreacji przy ul.
Szkolnej 14 bawimy si´ na ca∏ego, od
P
A 13.00 do 22.00! I choç wydaje si´, ˝e to
du˝o godzin, to przy tej iloÊci atrakcji moT
R
˝e na wszystko nie wystarczyç :-). Mi´dzy
O
N 13.00 a 19.00 dzia∏aç b´dzie piknikowe
A miasteczko, w którym
T
organizatorzy przygotowali dla Was:
■ turnieje sportowe – siatkówka na weso∏o, giga pi∏karzyki, strzelectwo;
■ regaty ˝eglarskie – tor wodny z bojkami regatowymi;
■ liczne konkurencje indywidualne, rodzinne, zespo∏owe tj.:
krykiet, ∏ucznictwo, rzut
oszczepem, mini golf, wyÊcigi
ruchomych wysp, letnie narty,
sumo, wyÊcigi w 3-osobowych spodniach, slalom hulajnogà, wyÊcigi w workach;
■ ogródek zabaw i gier logicznych dla dzieci i doros∏ych;
■ miasteczko zabaw dla dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (zabawy edukacyjno-rekreacyjne) tj. malowanie
twarzy, modelowanie balonów,
malowanki wielkoformatowe,
teatrzyk „na Dzikim Zachodzie”,
kowbojskie gry i zabawy, akademia baniek mydlanych, mini
plac zabaw, pokaz fakira;
■ mini miasteczko survivalowe;
■ urzàdzenia do zabawy i rywalizacji – tor gokartowy, batut, tor
wioÊlarski, eurobungee, dart,
cymbergaj, kasyno, giga pneumatyczny zbijak;
■ urzàdzenia pneumatyczne, czyli
s∏ynne dmuchaƒce: zje˝d˝alnia,
plac zabaw, tor przeszkód, basen z pi∏eczkami, zamek do skakania, Êcianka wspinaczkowa, zorbing, kule
bumper ball, plac zabaw statek piracki;
■ konkurencje sportowe interaktywne – pneumatyczny tor przeszkód, tor wspinaczkowy,
tor sprawnoÊciowy;
■ segwaye;
■ ogródek dla kibiców pi∏ki no˝nej – bramka celnoÊciowa, kopacz, football curling, football
bowling, football bilard;
N
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■

■

stref´ gier komputerowych – strefa wirtualnej
rzeczywistoÊci z goglami VR, Xbox Kinect konsola do gier z kontrolerem ruchu;
Aeropiknik – gry i zabawy lotnicze tj. prezentacja hangaru pneumatycznego, ˝yroskop,
prezentacja szybowca Foka 4, konkurs lotów
modeli szybowców, symulator lotów balonem
wraz z instruktorem, symulator modeli RC, sy-

steczko samochodowe” – stoiska firm motoryzacyjnych oraz punkty: Promocji Dzielnicy, Promocji
Wojska, Promocji OÊrodka Kultury w Dzielnicy
Weso∏a, Promocji Zarzàdu Transportu Miejskiego, Promocji Stra˝y Miejskiej, strefa Bud˝etu
Partycypacyjnego na 2019 rok i strefa organizacji pozarzàdowych, placówek oÊwiatowych oraz
innych podmiotów dzielnicowych. Zobaczymy
pokaz ratownictwa w wykonaniu
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej, a na stoisku schroniska dla
zwierzàt b´dzie mo˝na wziàç udzia∏
w akcji „Adoptuj Warszawiaka”.
OczywiÊcie organizatorzy zadbajà
o to, ˝ebyÊcie nie zg∏odnieli :-). Od
13.00 do 21.30 b´dà dzia∏a∏y stoiska gastronomiczne, gdzie b´dzie
mo˝na kupiç praktycznie wszystko,
czego na takich imprezach potrzeba:
dania z grilla, dania obiadowe, s∏odycze, lody, napoje, kaw´, herbat´,
piwo. A dla chcàcych nabyç jakàÊ
r´cznie wykonanà pamiàtk´ z Pikniku Weso∏a 2018 lub zabawki czy
balony dla swoich pociech swojà
ofert´ b´dà mia∏y niegastronomiczne stoiska handlowe.
Ale pewnie pytacie ju˝ zniecierpliwieni „no dobrze, ale kto
w tym roku wystàpi na scenie?”.
Odpowiemy – same gwiazdy!
Cz´Êç sceniczna rozpocznie si´
o 15.00 i potrwa do 21.45, do koƒczàcego Piknik pokazu laserowego.
Line-up wyglàda nast´pujàco:

■

mulator szybowca, prezentacja drona, prezentacja makiet samolotów, skrzyd∏a lilienthala,
filmy lotnicze, prezentacja nietypowych latawców oraz modeli na uwi´zi, trening balonowy;
fotobudk´.

B´dzie tak˝e strefa sponsorska, czyli stoiska
i materia∏y reklamowe osób, firm i instytucji, które przyczyni∏y si´ do organizacji imprezy, „Mia-

15.00–15.15 – rozpocz´cie cz´Êci scenicznej
15.15–16.15 – Kapela Praska
16.15–17.00 – program konferansjerski, konkursy
17.00–18.00 – Cleo
18.00–18.30 – program konferansjerski, konkursy
18.30–20.00 – Bala Band i Nick Sinckler
20.00–20.30 – program konferansjerski, konkursy
20.30–21.45 – Kasia Kowalska
21.45–22.00 – pokaz laserowy na zakoƒczenie
imprezy
UWAGA: Organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç
wprowadzenia zmian w programie wydarzenia.

Redakcja na podst. mat. Urz´du Dzielnicy
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Kiełbasa Toruńska
cena za kilogram
Gobarto

36

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

42
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1 szt.

1 szt.

Keﬁr Robico

Waﬂe Ryżowe
Sonko naturalne

400 ml
Robico

130 g
Sonko

Coca Cola

Czekolada
Nussbeiser

1,5 l
Coca Cola

100 g
Alpen Gold

29

89
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Makron Lubella
Świderki Extra

Olej Kujawski

Woda Muszynianka
niegazowana

Krem Nutella

500 g
Lubella

1l
Kruszwica

0,6 l
SPM

230 g
Ferrero
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EDUCAMP
1 turnus: 2-6 lipca, 2 turnus 9-20 lipca

Z J¢ Z. AN GI EL SK IM

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

ZAPISY I INFORMACJE: 666 840 64
0
DECYDUJE KOLEJNOÂå ZGŁOSZE¡

Nr 203 / Czerwiec – Lipiec 2018

WESO¸A

wie dopuszczenia zabudowy
na terenach leÊnych na
obrze˝u osiedla. Za ka˝dym
razem przegrywa∏ w sàdzie administracyjnym,
aby po raz kolejny wydaç decyzj´ odmownà.
W ten sposób uchwalenie tego wyjàtkowo wa˝nego planu jest zablokowane od prawie 10 lat.
W zale˝noÊci od wyników tego post´powania
analogiczna procedura zostanie wdro˝ona dla
równie wa˝nego planu Groszówki.
W kolejnych punktach porzàdku obrad Rada zapozna∏a si´ z informacjami o funkcjonowaniu OSP
na terenie dzielnicy, z wykonania za∏àcznika dzielnicowego za I kwarta∏ 2018 roku, o planach zarzàdzania gospodarkà wodno-Êciekowà na terenie
dzielnicy oraz o stanie prac nad uregulowaniem
w∏asnoÊci OÂK „Cyraneczka”, a tak˝e o utrzymaniu
zieleni w dzielnicy oraz o problemach Mazowieckiego Zespo∏u Parków Krajobrazowych i rezerwatów przyrody na terenie dzielnicy.
Rada zaopiniowa∏a tak˝e pozytywnie dwa pakiety drobnych korekt w tegorocznym bud˝ecie
(m.in. zwi´kszenia o 120 tys. na zadaszenie sceny
przy Domu Kultury oraz o 250 tys. na budow´ biblioteki w osiedlu Zielona), a tak˝e projekty Rady

Miasta Sto∏ecznego Warszawy w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy
miejsc sprzeda˝y i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleƒ na sprzeda˝ napojów alkoholowych
na terenie m.st. Warszawy. Zosta∏a tak˝e pozytywnie zaopiniowana propozycja nadania nazwy
ul. ˚ytniej fizycznie istniejàcemu, ale niemajàcemu
jeszcze formalnie nazwy fragmentowi tej ulicy.
Tradycyjnie w porzàdku obrad by∏a informacja
z pracy komisji ds. WOW. Nie pojawi∏y si´ tu jednak ˝adne istotne informacje, bo póki co procedujàce spraw´ urz´dy „nabra∏y wody w usta”
i milczà, nie podejmujàc wià˝àcych decyzji.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na dzieƒ 21 czerwca 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. Natomiast
w okresie wakacji sesje zaplanowane sà na
12 lipca oraz 30 sierpnia br. Zainteresowanych
serdecznie zapraszam.

Spotkanie w sprawie w´z∏a „Zakr´t”

szawy sprawi, ˝e b´dzie to „droga donikàd”.
Cz´Êciowo ratowaç nas b´dzie budowany równoczeÊnie odcinek Po∏udniowej Obwodnicy
Warszawy (od w´z∏a „Lubelska” przez Ursynów
do trasy A2). Jednak wstrzymywana s∏abà przepustowoÊcià obecnego skrzy˝owania w Zakr´cie fala pozosta∏ych samochodów wleje si´
p∏ynnie do Weso∏ej, gdzie z ju˝ teraz totalnie
zablokowanego Traktu Brzeskiego rozleje si´ po
naszych lokalnych ulicach.
Zresztà sama budowa te˝ b´dzie doÊç ucià˝liwa i warto powalczyç o jak najwi´cej zabezpieczeƒ dla mieszkaƒców naszej dzielnicy oraz
powoli si´ do niej przygotowywaç.

Z prac Rady Dzielnicy
W maju Rada Dzielnicy
obradowa∏a w dniu 16 maja. Nawet jak na standardy naszej dzielnicy, gdzie
sesje zazwyczaj przebiegajà w merytorycznej
i spokojnej atmosferze, ta
by∏a wyjàtkowo spokojna,
a porzàdek obrad zosta∏
zrealizowany nadzwyczaj sprawnie. Jak sàdz´,
wszystko to dzi´ki sumiennie dzia∏ajàcym komisjom Rady, na których posiedzeniach zosta∏y
szczegó∏owo omówione i wyjaÊnione materia∏y
przygotowane na sesj´.
W ka˝dym razie co do meritum: goÊciliÊmy
przedstawicieli Biura Planowania Przestrzennego. Najwa˝niejsza informacja jest taka, ˝e w∏adze
miasta po raz ju˝ czwarty podj´∏y prób´ przebicia
si´ z planem zagospodarowania przestrzennego
dla Starej Mi∏osny przez sprzeciw Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego. Trzy poprzednie razy
Marsza∏ek wydawa∏ decyzje odmowne w spra-

W∏adze dzielnicy zapraszajà wszystkich zainteresowanych budowà w´z∏a „Zakr´t” mieszkaƒców
na spotkanie informacyjne, które odb´dzie si´:
19 czerwca o godz. 18.00
w budynku SP385 (dawnego Gimnazjum)
przy ul. Klimatycznej.
W spotkaniu wezmà udzia∏ przedstawiciele inwestora – GDDKiA, wykonawcy – firmy Warbud
oraz projektanta.
W´ze∏ „Zakr´t” to trzypoziomowe skrzy˝owanie trasy S17 (do Lublina) z Traktem Brze-

skim oraz trasà na Siedlce. Szczegó∏owe rozwiàzania projektowe przedstawia zamieszczona na stronie GDDKiA prezentacja (http://www.
s17-zakret-lubelska.pl/node/1235/). Fizycznie
jego budowa ma rozpoczàç si´ w marcu przysz∏ego roku. W´ze∏, a tak˝e przebudowa samej
trasy S17 w istotny sposób zmieniajà charakter
wschodniej cz´Êci osiedla Stara Mi∏osna. Z jednej strony równa nawierzchnia, ekrany, droga
odbarczajàca i brak skr´tu w nasze lokalne ulice poprawià warunki ˝ycia w tym rejonie.
Z drugiej zaÊ strony, brak decyzji co do budowy
dalszego odcinka Wschodniej Obwodnicy War-

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Marcin J´drzejewski
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O najistotniejszych sprawach dla Weso∏ej
z burmistrzem Edwardem K∏osem rozmawia Joanna Januszewska-MiÊków
Sprawa budowy, a przede wszystkim przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy
(WOW) budzi ogromne emocje wÊród mieszkaƒców Weso∏ej. JesteÊmy ju˝ po konsultacjach og∏oszonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska w Bia∏ymstoku,
spotkaniu z mieszkaƒcami, zamieszaniu
w mediach. Termin podj´cia decyzji przez Regionalnà Dyrekcj´ Ochrony Ârodowiska
w Bia∏ymstoku o uwarunkowaniach Êrodowiskowych zosta∏ przesuni´ty na koniec lipca
br. Jakie dzia∏ania na obecnym etapie w tej
sprawie planuje podjàç Urzàd Dzielnicy?
Sprawa przebiegu WOW przez Weso∏à budzi
uzasadnione emocje mieszkaƒców od wielu lat,
wi´ksze obecnie, poniewa˝ procedura wydania
„decyzji Êrodowiskowej” jest na koƒcowym etapie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Ârodowiska
w Bia∏ymstoku prowadzi post´powanie, którego
efektem mo˝e byç wydana „decyzja Êrodowiskowa” na przebieg w tzw. wariancie zielonym (W3)
przez centrum Weso∏ej. Ta procedura trwa od
lipca 2015 roku. Zarzàd Dzielnicy od dawna mia∏
ÊwiadomoÊç, ˝e domkni´cie budowanej ju˝
z dwóch stron Weso∏ej drogi jest mo˝liwe tylko
przez teren naszej dzielnicy. Potwierdzi∏a taki poglàd Rada Dzielnicy Weso∏a, która w stanowisku
z dn. 13 lipca 2017 roku napisa∏a m.in.:
„Zwa˝ywszy na prawdopodobnà nieuchronnoÊç przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy (dalej zwana WOW) przez teren Dzielnicy
Weso∏a (zw∏aszcza po wybudowaniu w´z∏ów Zakr´t oraz Drewnica) Rada Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy stoi na stanowisku, ˝e:
2) W celu zminimalizowania negatywnych nast´pstw budowy WOW dla spo∏ecznoÊci Dzielnicy Weso∏a inwestor powinien zobligowaç
projektantów do:
a) koniecznoÊci budowy w tunelu tych odcinków dróg, które b´dà przebiega∏y w pobli˝u terenów zabudowanych,
3) Wariant obecnie procedowany nie spe∏nia wy˝ej wymienionych warunków i dlatego te˝ nie
mo˝e byç zaakceptowany”.
W pismach i spotkaniach z GDDKiA i z RDOÂ
w Bia∏ymstoku intensywnie zabiegaliÊmy, aby
decyzja Êrodowiskowa by∏a wydana na taki
przebieg, który uwzgl´dnia warunki zawarte
w ww. stanowisku.
W sprawie przebiegu WOW wielokrotnie stanowisko przedstawia∏o Miasto, domaga∏o si´
w nim budowy tej trasy w wariancie czerwonym
z tunelem.
Po og∏oszeniu przez RDOÂ konsultacji w sprawie wydania „decyzji Êrodowiskowej” dnia
27 marca br. zorganizowaliÊmy spotkanie informacyjne dla mieszkaƒców z udzia∏em przedstawicieli GDDKiA, Biura MobilnoÊci Urz´du m.st. Warszawy i RDOÂ Bia∏ystok (nieobecna na spotkaniu).
Na nasze zlecenie zosta∏a wykonana Opinia
przez Instytut Ochrony Ârodowiska, której treÊç
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generalnie potwierdza∏a tezy zawarte w stanowisku Rady Dzielnicy Weso∏a.
W ramach konsultacji Zarzàd Dzielnicy dnia
12 kwietnia 2018 r. skierowa∏ wniosek do RDOÂ
Bia∏ystok, w którym: „wnosi o odrzucenie wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad z 2 lipca 2015 r. o wydanie decyzji
o Êrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi´wzi´cia polegajàcego na budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciàgu drogi krajowej nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na
odcinku od km ok. 3+600 do km ok. 13+782
w´ze∏ «Zakr´t» (bez w´z∏a) wed∏ug wariantu 3”.
To stanowisko wraz z Opinià wykonanà przez Instytut Ochrony Ârodowiska zosta∏o przekazane do
RDOÂ w Bia∏ymstoku. Aktualnie czekamy na decyzj´ RDOÂ, która ma byç podj´ta do koƒca lipca br.
Ja osobiÊcie bardzo negatywnie oceniam procedowanie tej decyzji Êrodowiskowej. Zarówno
GDDKiA, jak i RDOÂ Bia∏ystok zlekcewa˝yli samorzàd i mieszkaƒców na zasadzie si∏a jest po
naszej stronie. Zobaczymy, czy na pewno?
Wkrótce (wiosnà 2019) zacznie si´ budowa
W´z∏a Zakr´t, co w znaczàcy sposób wp∏ynie na
jakoÊç ˝ycia mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Czy
w najbli˝szym czasie zostanie zorganizowane
spotkanie informacyjne dla mieszkaƒców?
Oddzielnie by∏ procedowany inny odcinek
WOW; w´ze∏ Zakr´t – w´ze∏ Lubelska (bez w´z∏a).
W dniu 22.11.2017 roku GDDKiA S.A. podpisa∏a umow´ z firmà WARBUD na „Projekt i budow´ drogi ekspresowej S17 na odcinku w´ze∏
«Zakr´t» (z w´z∏em) – w´ze∏ «Lubelska» (bez w´z∏a)”. Oferta firmy WARBUD – najni˝sza w przetargu – opiewa na 225 mln z∏otych. Termin realizacji okreÊlono do marca 2021 roku.
W ramach inwestycji zostanie wybudowany
2,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej,

k∏adki dla pieszych, chodniki, Êcie˝ki rowerowe,
odwodnienie oraz niezb´dna infrastruktura zapewniajàca bezpieczeƒstwo i ochron´ Êrodowiska. Majà powstaç dwie jezdnie po trzy pasy ruchu oraz trzypoziomowy w´ze∏ „Zakr´t”:
- rondo w poziomie terenu,
- S17 (Wschodnia Obwodnica Warszawy) na estakadzie nad rondem,
- DK nr 2 (Warszawa – Miƒsk Maz.) w murach
oporowych pod rondem.
W marcu br. Wojewoda Mazowiecki wyda∏
decyzj´ wyra˝ajàcà zgod´ na realizacj´ inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja ta jest jednoczeÊnie
pozwoleniem na budow´ oraz automatycznie
przew∏aszcza dzia∏ki gruntu przewidziane do zaj´cia w celu realizacji inwestycji. W ostatnich
miesiàcach inwestor kontaktowa∏ si´ z w∏aÊcicielami dzia∏ek obj´tych decyzjà ZRID w celu ich
wydania na potrzeby inwestycji. Zaj´ciu ulegajà
zarówno dzia∏ki b´dàce w∏asnoÊcià Miasta, jak
i prywatnych w∏aÊcicieli. Za zaj´cie dzia∏ek na
potrzeby inwestycyjne przys∏uguje odszkodowanie, które b´dzie wyp∏acone na podstawie wyceny sporzàdzonej przez bieg∏ych rzeczoznawców.
Prace budowlane ju˝ si´ rozpocz´∏y m.in. od
wycinki drzew.
W dniu 19 czerwca planowane jest spotkanie
informacyjne z udzia∏em inwestora, projektanta
oraz wykonawcy.
Innym tematem mocno elektryzujàcym
mieszkaƒców jest sprawa utworzenia na terenie dzielnicy liceum lub innej szko∏y Êredniej.
Prosz´ powiedzieç, kiedy realnie mog∏aby powstaç taka szko∏a.
Na pytanie, kiedy w Weso∏ej powstanie szko∏a Êrednia, mo˝e odpowiedzieç Pani Prezydent
m.st. Warszawy lub w imieniu Pani Prezydent –
Biuro Edukacji, bo oÊwiata na poziomie ponadpodstawowym to zadanie miasta, nie dzielnicy.
ZdecydowaliÊmy si´ na konsultacje, które majà wykazaç, czy taka szko∏a jest oczekiwana i jaki powinna mieç profil. Pozytywny wynik konsultacji da pot´˝ny argument Zarzàdowi Dzielnicy
w staraniach o jej utworzenie.
Musimy mieç solidne podstawy, aby zabiegaç
o inwestycj´, która mo˝e kosztowaç kilkanaÊcie
milionów z∏otych, która nie b´dzie realizowana
kosztem innych „potrzebnych inwestycji dzielnicowych”. Co do innych opinii w tej sprawie generalnie zgadzam si´ ze stanowiskiem Przewodniczàcego Rady Dzielnicy Marcina J´drzejewskiego zawartym w poprzednim numerze
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Tak jak wielu naszych mieszkaƒców uwa˝am,
˝e w naszej dzielnicy powinna powstaç szko∏a
Êrednia, ale jej powstanie powinno byç przemyÊlane i odpowiednio przygotowane, bo to jest
warunkiem dobrego poziomu takiej szko∏y.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
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Maryja w dzielnicy Weso∏a
Peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej odbywa si´ w Polsce ju˝ po raz
drugi. Pierwsza mia∏a miejsce w latach
1957–1980. Wiele osób zapewne pami´ta rzesze ludzi gromadzàcych si´ w tamtych czasach
w parafiach ca∏ej Polski przed Czarnà Madonnà.
Od 1985 roku trwa druga peregrynacja. W ramach tej peregrynacji na terenie diecezji warszawsko-praskiej obraz nawiedza parafie od 2 wrzeÊnia
2017 roku. W pierwszych
dniach maja Maryja w jasnogórskim wizerunku odwiedza∏a parafie naszej dzielnicy:
1–2 maja – par. OpatrznoÊci
Bo˝ej w Weso∏ej – Mszy Êw.
przewodniczy∏ ks. bp Marek
Solarczyk; 2–3 maja – par.
Êw. Brata Alberta w Weso∏ej
– Mszy Êw. przewodniczy∏ ks.
abp Henryk Hoser; 3–4 maja
– par. Êw. Hieronima w Starej
Mi∏oÊnie – Mszy Êw. przewodniczy∏ ks. bp Marek Solarczyk; 4–5 maja – par. NajÊwi´tszego Serca Pana
Jezusa w Starej Mi∏oÊnie – Mszy Êw. przewodniczy∏ ks. bp Romuald Kamiƒski. UroczystoÊci
zwiàzane z nawiedzeniem wizerunku Maryi
przyciàga∏y rzesze wiernych, którzy dzi´kowali
za otrzymane ∏aski i polecali Bogu przez wstawiennictwo Maryi liczne proÊby.

Oto relacja z peregrynacji z jednej ze staromi∏oÊniaƒskich parafii.
W dniach 3–4 maja 2018 roku Parafia Êw. Hieronima w Starej Mi∏oÊnie prze˝ywa∏a nawiedzenie Obrazu Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej. Obraz
przyby∏ do naszej wspólnoty z Parafii Êw. Brata
Alberta z Weso∏ej.
Do tych szczególnych odwiedzin przez cztery dni przygotowywali wiernych ojcowie paulini: o. Krzysztof Kowalski oraz o. Marek Kowalski. Od 29 kwietnia do 2 maja prowadzili dla
parafian Misje Maryjne. Pierwszego dnia misji
poza Eucharystià i wprowadzeniem wiernych
w atmosfer´ modlitwy oraz refleksji nad tajemnicami wiary i w∏asnym ˝yciem w Êwietle S∏owa Bo˝ego odby∏a si´ procesja maryjna ulicami Starej Mi∏osny. Drugi dzieƒ misji by∏ poÊwi´cony tematyce chrztu Êwi´tego. Trzeci dzieƒ
polega∏ na zawierzeniu dzieci, m∏odzie˝y, dowww.wiadomoscisasiedzkie.pl

ros∏ych i ca∏ych rodzin Matce Bo˝ej. Czwarty
dzieƒ to dzieƒ krzy˝a.
W UroczystoÊç Matki Bo˝ej Królowej Polski,
3 maja, o godz. 18.20, ksiàdz biskup Marek Solarczyk oraz ksiàdz proboszcz Dariusz Marczak
powitali Matk´ Bo˝à Cz´stochowskà nawiedzajàcà naszà parafi´ w kopii jasnogórskiego obrazu. Powitanie mia∏o miejsce przy krzy˝u misyj-

miejscowi parafianie. W ceremonii po˝egnalnej
ks. Proboszcz podzi´kowa∏ Matce Bo˝ej za dar nawiedzenia parafii, podkreÊlajàc radoÊç i wdzi´cznoÊç z bardzo licznego udzia∏u wiernych w tych
uroczystoÊciach. Obraz Matki Bo˝ej zosta∏ przekazany Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Starej Mi∏oÊnie, a w imieniu parafii, jako wyraz
wdzi´cznoÊci za nawiedzenie, ks. Proboszcz z reprezentantami parafii z∏o˝yli przed Ikonà kwiaty.
Z naszej dzielnicy Ikona pow´drowa∏a do
dzielnicy Wawer. W dniu 16 czerwca br. Kopia
Obrazu Jasnogórskiego zostanie przekazana do
diecezji bydgoskiej.
Marcin Wojenka
REKL AMA

nym przy ul. Jana Paw∏a II. Nast´pnie obraz zosta∏ procesyjnie przeniesiony przez ojców i matki
rodzin oraz rycerzy Êw. Jana Paw∏a II do Êwiàtyni. Po wniesieniu obrazu nastàpi∏o uroczyste
przywitanie Matki Bo˝ej przez ks. Proboszcza,
rodzin´, dzieci oraz przez m∏odzie˝ jako reprezentantów ró˝nych stanów i pokoleƒ w parafii.
Jednym s∏owem Maryj´ radoÊnie wita∏a ca∏a parafia. O godz. 19.00 tego dnia ks. Biskup odprawi∏ Msz´ Âwi´tà, oddajàc pod opiek´ Matki Bo˝ej ca∏à parafi´. W kazaniu zwróci∏ uwag´ na
Ewangeliarz, który towarzyszy peregrynacji obrazu. PodkreÊli∏, ˝e Maryja przynosi nam Jezusa,
bo Bóg rodzi si´ w ludzkim ciele, przychodzi
w dziecku. W Maryi to S∏owo si´ wcieli∏o i wype∏ni∏o; zwróci∏ uwag´ te˝ na zwyczajne sprawy
˝ycia rodzinnego, chocia˝by do kogo by∏ podobny Pan Jezus. Po Mszy Êw. odby∏o si´ czuwanie
m∏odych. O pó∏nocy zgodnie z tradycjà peregrynacyjnà zosta∏a odprawiona Pasterka Maryjna.
Msz´ Êwi´tà celebrowali kap∏ani pos∏ugujàcy
przez lata w parafii. Eucharystii przewodniczy∏
ks. kan. Robert Kalisiak, s∏owo do parafian skierowa∏ ks. Mariusz Ochnik. Przez ca∏à noc przed
Obrazem odbywa∏o si´ czuwanie wspólnot i ludzi z poszczególnych ulic.
Dnia 4 czerwca po Mszy Âwi´tej porannej
odprawiono Godzinki ku czci NajÊwi´tszej Maryi
Panny. Nast´pnie by∏a sprawowana Msza Âwi´ta
dla chorych z parafii, po∏àczona z udzieleniem
sakramentu namaszczenia chorych. Przed po∏udniem na Eucharystii odby∏o si´ b∏ogos∏awieƒstwo dzieci i matek oczekujàcych potomstwa.
Póêniej Msza Âwi´ta celebrowana dla wspólnot.
O 15.00 ks. Proboszcz poprowadzi∏ przed obrazem Koronk´ do Bo˝ego Mi∏osierdzia z modlitwà
za zmar∏ych. Od 16.00 do 17.00 przed obrazem
czuwa∏y dzieci z kó∏ ró˝aƒcowych. O 17.00 odprawiona zosta∏a Msza Êw. dzi´kczynna za nawiedzenie obrazu, po Mszy Êw. w imieniu parafian
podzi´kowanie za pos∏ug´ o. paulinom z∏o˝yli
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Protest przeciw WOW a Stara Mi∏osna
Plany budowy WOW
przez Weso∏à coraz mocniej dzielà naszà dzielnic´. Prócz podzia∏u fizycznego, jaki ta inwestycja
wprowadzi po realizacji,
póki co narastajà podzia∏y
mi´dzysàsiedzkie. Zwolennicy przebiegu w wariancie czerwonym ze zwolennikami przebiegu
w wariancie zielonym ju˝ nie polemizujà, ale
bezpardonowo atakujà si´ wzajemnie. W mediach, a ju˝ w szczególnoÊci w Internecie pojawiajà si´ coraz bardziej absurdalne argumenty,
mno˝à si´ spiskowe teorie o przekr´tach reprywatyzacyjnych (tak na marginesie, ktoÊ by∏ ∏askaw zapomnieç, ˝e po wojnie Weso∏a by∏a poza granicami Warszawy i tu dekret Bieruta nie
si´ga∏...). Ostatnio pojawi∏y si´ przypadki masowego hejtu, którego ofiarà po swojej wypowiedzi w jakimÊ programie telewizyjnym sta∏ si´ jeden z mieszkaƒców Zielonej, prowadzàcy kawiarni´ w Weso∏ej-Centrum.
We wtorek 29 maja mieliÊmy kolejnà ods∏on´
tej eskalacji. Tym razem adwersarze postanowili
przenieÊç swój spór na teren neutralnej przecie˝
w tej sprawie Starej Mi∏osny. W godzinach popo∏udniowego szczytu zosta∏a zorganizowana blokada Traktu Brzeskiego. Ruch samochodowy zosta∏ przekierowany przez al. Dzieci Polskich i ul.
Jana Paw∏a II. W ten sposób mieszkaƒcy tego
osiedla przeszli praktyczny test, co ich czeka, gdy
w roku 2021 zostanie zakoƒczona budowa w´-

„Czas jest najlepszym
lekarstwem na smutek,
a wspomnieƒ nikt nam nie odbierze.
Zawsze b´dà z nami”.

z∏a „Zakr´t”, a nie b´dzie zbudowany odcinek
WOW w stron´ w´z∏a „Drewnica”.
Sam protest, który zgromadzi∏ wg ró˝nych êróde∏ od 120 do 200 osób, przebiega∏ bardzo spokojnie. Za to z jego organizacjà ∏àczy si´ kilka
ciekawostek. Po pierwsze, wbrew obiegowym
opiniom organizatorem protestu nie by∏o Stowarzyszenie Sàsiedzi dla Weso∏ej. To Stowarzyszenie „tylko wspiera∏o mieszkaƒców swoimi kana∏ami komunikacji”. Czyli stworzy∏o wydarzenie
na FB i zach´ca∏o do udzia∏u. Bardzo si´ zresztà
od˝egnujàc póêniej od samej organizacji protestu, jak sàdz´ po fali niezbyt przychylnych komentarzy, która si´ przetoczy∏a w Internecie. Organizatorem, co rzeczywiÊcie uda∏o nam si´ potwierdziç w sto∏ecznym Biurze Bezpieczeƒstwa,
by∏a osoba fizyczna. I tu si´ zaczyna prawdziwy
fenomen tego wydarzenia. Otó˝ na wniosek
takiej (oczywiÊcie anonimowej ze wzgl´du na
RODO) osoby fizycznej zosta∏ w godzinach szczytu na kilka godzin zamkni´ty jeden z g∏ównych
wyjazdów ze stolicy oraz zosta∏o oddelegowanych kilkudziesi´ciu policjantów do wyznaczania
objazdów, kierowania ruchem i zabezpieczania
przemarszu. Któ˝ si´ nie zgodzi z tym, ˝e to pi´kny przejaw tego, ˝e wbrew rozg∏aszanym przez
„totalnà opozycj´” pog∏oskom nadal ˝yjemy
w kraju wolnym, gdzie jednostka mo˝e realizowaç swoje pragnienia i aspiracje oraz publicznie
g∏osiç swoje poglàdy...
No dobrze, przez chwil´ by∏o weso∏o, a teraz
b´dzie powa˝nie. Otó˝ chyba niewiele jest ju˝
osób, które wierzà w to, ˝e WOW minie Weso∏à.

Kole˝ance
Teresie POLOWCZYK
oraz jej Rodzinie wyrazy
g∏´bokiego wspó∏czucia
po Êmierci Mamy
sk∏adajà kole˝anki i koledzy
z angielskiej grupy UTW.

Tak naprawd´ to ju˝ tylko kwestia czasu i byç mo˝e (choç osobiÊcie uwa˝am, ˝e to ju˝ przesàdzone) wyboru wariantu. Pr´dzej czy póêniej ta droga powstanie. Ale wi´kszoÊç z nas nadal b´dzie
tu mieszkaç. Kilka, kilkanaÊcie, mo˝e nawet kilkadziesiàt lat. Fajnie by by∏o, abyÊmy w przysz∏oÊci,
mijajàc si´ na ulicach, nie pluli na siebie, nie odwracali si´ z niech´cià. To ju˝ ostatni moment, aby
nieco spuÊciç z tonu. Aby nie daç tak szaleç emocjom. Aby wróciç do bardziej cywilizowanego dialogu na rzeczowe argumenty. No chyba ˝e nie
o prawd´ tu chodzi, a o zam´t, na którym mo˝na
wyp∏ynàç w zbli˝ajàcych si´ wyborach. Tym którzy
mogà myÊleç w tych kategoriach, ku rozwadze takie oto przys∏owie przypomn´: „Kto wiatr sieje,
ten burz´ zbiera”. A burza, jak to burza, jak ju˝ si´
rozkr´ci, to poch∏ania wszystko wokó∏, nie patrzàc, kto siewca, a kto postronna ofiara.
Marcin J´drzejewski

na ul. Wspólnej róg ul. Brata Alberta –
parking przy sklepie K&M)
LIPIEC
■

Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicy Weso∏a

■

uprzejmie informuje, ˝e w okresie letnim
dy˝ury dla mieszkaƒców b´dà pe∏nione
wed∏ug poni˝szego harmonogramu:
■

CZERWIEC
■

■

■

■
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4 czerwca, godz. 16.00–18.00
– dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy Weso∏a (Urzàd Dzielnicy,
ul. W. Raczkiewicza 33, pok. –111)
6 czerwca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. W. Raczkiewicza
róg al. Armii Krajowej).
13 czerwca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)
20 czerwca, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona (spotkanie

■

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

■

■

8 sierpnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. W. Raczkiewicza
róg al. Armii Krajowej).
13 sierpnia, godz. 16.00–18.00
– dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców

■

■

dzielnicy Weso∏a (Urzàd Dzielnicy,
ul. W. Raczkiewicza 33, pok. –111)
22 sierpnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)
29 sierpnia, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Zielona (spotkanie
na ul. Wspólnej róg ul. Brata Alberta –
parking przy sklepie K&M)

Podczas dy˝urów mogà Paƒstwo
zg∏aszaç wszelkie nieprawid∏owoÊci
wp∏ywajàce na poczucie Paƒstwa
bezpieczeƒstwa, zagra˝ajàce ˝yciu
lub zdrowiu czy wynikajàce z wandalizmu
i innych negatywnych zjawisk.
Mogà Paƒstwo zg∏aszaç te sprawy
bezpoÊrednio do osób uczestniczàcych
w spotkaniach, tj.
Przedstawicieli
Komisariatu Policji Weso∏a
Przedstawicieli VII Oddzia∏u
Terenowego Stra˝y Miejskiej
Pracowników tut. Delegatury BBiZK

Serdecznie zapraszamy!
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Pomaraƒczowa sobota z bibliotekarzami
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Jest taki jeden dzieƒ w roku, gdy poruszajàc si´ po dzielnicach Wawer, Weso∏a i Rembertów, zauwa˝ysz rano rowerzystów w pomaraƒczowych koszulkach zmierzajàcych z ró˝nych stron
w kierunku biblioteki. JeÊli czytasz nas
uwa˝nie, szybko domyÊlisz si´, o co
chodzi – to pasjonaci ksià˝ek i rowerów
spieszàcy na start corocznego rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz!

W tym roku wydarzenie odby∏o si´ 12 maja,
a rajd wyrusza∏ z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer na ul. Trawiastej 10, by pomknàç
przez Weso∏à do Ossowa, gdzie odby∏ si´ rodzinny piknik z pasujàcymi do tematyki rajdu i miejsca pikniku atrakcjami. Jako ˝e rok 2018 jest rokiem 100 rocznicy odzyskania przez Polsk´ nie-

lona. Tu pan Pawe∏ Ajdacki przedstawi∏ krótki rys historyczny tego
pami´tnego miejsca, a wolontariusze z Wawra z∏o˝yli wieniec bia∏o-czerwonych kwiatów.
Drugim przystankiem by∏a siedziba Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Weso∏a przy ul. Raczkiewicza 31. Tutaj do∏àczy∏a weso∏owska grupa uczestników, wÊród nich
podleg∏oÊci, by∏a to niepodleg∏oÊciowa edycja
rajdu, wpisana w kalendarium wydarzeƒ projektu Stolica WolnoÊci 1918–2018.
Pogoda spisa∏a si´ na medal, zapewniajàc
pi´kne s∏oƒce, ale nie przesadzajàc z wysokoÊcià
temperatury, jecha∏o si´ wi´c wspaniale! Maj
dorzuci∏ od siebie najpi´kniejsze dary wiosny:
soczystà zieleƒ krzewów i drzew oraz osza∏amiajàce zapachy akacji, bzu i lasu. Jadàc umiarkowanym tempem, mo˝na by∏o ch∏onàç wszystkimi
zmys∏ami te majowe uroki.
Pierwszym przystankiem by∏ Kamieƒ Pi∏sudskiego zlokalizowany na malowniczej wydmie
(Górach Milowych) w weso∏owskim osiedlu Zie-

bardzo du˝o dzieci. Po krótkim odpoczynku ok.
160–170 osób ruszy∏o w drog´ przez lasy poligonu do celu rajdu.
Ko∏o godziny 13.00 uczestnicy rajdu dotarli do
Ossowa, gdzie zlokalizowano met´ i tradycyjny
„odjazdowy” piknik. Akcentami niepodleg∏oÊciowymi by∏y: zwiedzanie z przewodnikiem miejsc
zwiàzanych z Bitwà Warszawskà 1920 roku, projekcja filmu „Zwyci´stwo 1920” (re˝. Andrzej
Ka∏uszko) i zaj´cia dla dzieci. Ponadto, jak zawsze
mo˝na by∏o liczyç na bookcrossing,
przekàski z grilla i coÊ na s∏odko.
Tradycyjne ju˝ zdj´cie pamiàtkowe
najbardziej wytrwa∏ych uczestników
zosta∏o zrobione w drodze powrotnej przy PKP Wola Grzybowska.
Rajd podobnie jak w ubieg∏ych
latach przygotowany zosta∏ z dba∏oÊcià o ka˝dy szczegó∏, profesjonalnie zabezpieczony przez policj´
i odpowiednio oznakowanych „porzàdkowych”, tak aby ka˝dy uczestnik – od najmniejszych brzdàców

po nobliwych seniorów – czu∏ si´ spokojnie
i bezpiecznie, a tras´ móg∏ odbyç w swoim tempie. Przemi∏o by∏o sp´dziç w takich okolicznoÊciach ca∏y ten dzieƒ, w szerokim gronie sàsiedzkim, bo nie tylko wÊród mieszkaƒców swojej
dzielnicy, ale tak˝e sàsiednich dzielnic.
Hanna Kowalska
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Jubileusz 80-lecia Szko∏y Podstawowej nr 172
26 kwietnia 2018 r. Dyrektor Katarzyna Paroƒ-Bry∏a wraz ze spo∏ecznoÊcià Szko∏y Podstawowej nr 172 zaprosi∏a wszystkich do wspólnego
Êwi´towania pi´knego jubileuszu 80-lecia dzia∏alnoÊci naszej placówki.
Szko∏a, ze wzgl´du na swoje po∏o˝enie, by∏a
Êwiadkiem wielu wydarzeƒ z historii Polski.
29 kwietnia 1917 r. tutaj, na polach Wawra
i Zielonej, odby∏y si´ jedyne jawne wobec okupanta niemieckiego çwiczenia polowe jednego
z oddzia∏ów Warszawskiego Okr´gu Polskiej
Organizacji Wojskowej. W çwiczeniach uczestniczy∏ tak˝e Józef Pi∏sudski. W dwudziestà rocznic´
tych wydarzeƒ, 19 wrzeÊnia 1937 r., na leÊnej
wydmie w Zielonej spotkali si´ Peowiacy, wdowa po Marsza∏ku Józefie Pi∏sudskim – Aleksandra i przedstawiciele w∏adz paƒstwa. Ods∏oni´to
wówczas granitowy obelisk, upami´tniajàcy
çwiczenia POW w 1917 r., zwany Kamieniem Pi∏sudskiego. Oddano tak˝e do u˝ytku mieszkaƒ-
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ców Zielonej dwa budynki:
Dom Pracy Spo∏ecznej imienia Pierwszego Marsza∏ka
Polski Józefa Pi∏sudskiego
i Szko∏´ Powszechnà imienia Polskiej Organizacji
Wojskowej.
Uczniowie
otrzymali pi´kny sztandar
ufundowany przez spo∏eczeƒstwo Zielonej-Grzybowej i Peowiaków, który
znajduje si´ w gablocie,
w holu obecnego budynku
szko∏y. U genezy Szko∏y le˝a∏a ch´ç mieszkaƒców Zielonej, by stworzyç dzieciom,
w latach 30. ubieg∏ego wieku, warunki do nauki
na w∏asnym terenie. Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e
teren o powierzchni 1 ha pod budow´ szko∏y
przekazali nieodp∏atnie gospodarze wsi Zielona.
26 kwietnia 2018 r., po
uroczystej Mszy Êw. w parafii Êw. Brata Alberta
w Zielonej – celebrowanej
przez Proboszcza Parafii
Rzymskokatolickiej Êw.
Brata Alberta ks. Józefa
Skarpetowskiego, Dyrektora Wydzia∏u Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Piotra
Pierzcha∏´ i kapelana
Rzymskokatolickiej Parafii
Wojskowej ks. pp∏k. Tomasza Paronia – uczniowie szkó∏ dzielnicy Weso∏a, Burmistrz Edward K∏os
oraz zast´pcy – p. Marian
Mahor i p. Krzysztof Kacprzak, radni, nauczyciele,
dyrektorzy szkó∏ z dzielnicy Weso∏a, Rada Rodziców Szko∏y Podstawowej
nr 172 oraz rodzice, a tak˝e przedstawiciele Stowarzyszenia Patriotycznego
Mi∏oÊników Historii i Harcerze ZHR zebrali si´ przy
Kamieniu Pi∏sudskiego, by
w roku 100-lecia odzyskania niepodleg∏oÊci wspólnie Êwi´towaç 101 rocznic´ çwiczeƒ POW i wyraziç
swojà radoÊç, ˝e tak wa˝ne wydarzenia i postacie
majà zwiàzek z naszà lokalnà tradycjà. Dla upami´tnienia tych wa˝nych
wydarzeƒ
mieszkaƒcy
dzielnicy Weso∏a w ramach inicjatywy lokalnej
wzbogacili swojà dzielnic´ o Êcie˝k´ edukacyjno-patriotycznà. Wnioskodawcami inicjatywy lokal-

nej byli: Dyrektor Szko∏y Podstawowej nr 172
im. Polskiej Organizacji Wojskowej w Warszawie Katarzyna Paroƒ-Bry∏a oraz Przewodniczàca
Rady Rodziców Szko∏y Podstawowej nr 172 Stella Norowska-Woldaƒska. Autorem Êcie˝ki jest
p. Renata Pilhul – nauczycielka historii w Szkole
Podstawowej nr 172. Âcie˝ka zosta∏a opracowana we wspó∏pracy z Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku.
Po uroczystoÊciach patriotycznych szanowni
goÊcie udali si´ do budynku Szko∏y, gdzie odby∏y si´ szkolne uroczystoÊci jubileuszu.

Po wielomiesi´cznej pracy badawczej pieczo∏owicie odtworzyliÊmy bogatà histori´ oraz sukcesy edukacyjne i sportowe uczniów naszej placówki i przygotowaliÊmy w szkolnym holu ciekawà wystaw´ starych szkolnych fotografii oraz
pamiàtek. Historia szko∏y, jej dawne i obecne
sukcesy oraz dzia∏ania, opisane przez Dyrektor
Katarzyn´ Paroƒ-Bry∏´ i p. Marzen´ Borkowskà,
zilustrowane starymi zdj´ciami, zosta∏y starannie
wydane w formie ponad 30-stronicowej broszury, którà otrzymali przybyli na uroczystoÊç
zaproszeni goÊcie.
Wielu uczniów wraz z rodzinami wzi´∏o udzia∏
w jubileuszowych konkursach: „Makieta Szko∏y
Podstawowej nr 172 w wybranej porze roku” oraz
konkursie plastycznym „Najwa˝niejsze wydarzenie
z ˝ycia szko∏y”. Wystaw´ niesamowitych prac
konkursowych mogliÊmy obejrzeç w holu szko∏y.
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W szkolnej bibliotece zosta∏a zaprezentowana
specjalna wystawa pamiàtek z prywatnych
zbiorów p. Piotra Sieczkowskiego i p. Dawida
Zimnowodzkiego poÊwi´cona Marsza∏kowi Józefowi Pi∏sudskiemu.
Tego dnia wszystkie klasy uczestniczy∏y w ró˝norodnych dzia∏aniach, przygotowanych m.in.
przez nauczycieli na terenie Szko∏y oraz: w dzia∏aniach w ramach inicjatywy lokalnej, w grze terenowej prowadzonej przez harcerzy ZHR w lesie
przy Kamieniu Józefa Pi∏sudskiego, w pokazie
starego sprz´tu ˝o∏nierskiego zaprezentowanego
przez grup´ rekonstruktorów oraz w degustacji
pysznej ˝o∏nierskiej grochówki. Uczniowie mogli
tak˝e zapoznaç si´ z elementami wspó∏czesnego
uzbrojenia dzi´ki ˝o∏nierzom 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki.

G∏ówna uroczystoÊç w szkole rozpocz´∏a si´
o godz. 13.00 w auli muzykà Chopina w fortepianowym wykonaniu Dyrektor Katarzyny Paroƒ-Bry∏y, która po wyst´pie serdecznie powita∏a

licznie przyby∏ych goÊci. Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas: Senator Marek Borowski, Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a, liczni przedstawiciele Rady
Dzielnicy oraz Urz´du Dzielnicy, dyrektorzy dzielnicowych placówek oÊwiatowych, kulturalnych
i pomocowych, przedstawiciele Stra˝y Miejskiej,
Policji, Wojska Polskiego, zwiàzków zawodowych, duchowieƒstwa, ZHR i stowarzyszeƒ historycznych, wielu by∏ych dyrektorów i wicedyrektorów naszej Szko∏y oraz jej emerytowanych
nauczycieli, cz∏onkowie Zarzàdu Rady Rodziców
SP 172, cz∏onkowie rodzin naszych uczniów.
Dyrektor Szko∏y w krótkim przemówieniu podkreÊli∏a, ˝e historia i wspó∏czesnoÊç naszej Szko∏y
to „...wspó∏praca uczniów, nauczycieli, rodziców,
Rady Rodziców, Dyrektora i Zarzàdu Dzielnicy,
który zawsze zarówno pomaga, jak i kreuje... ale
tak˝e Policji, Stra˝y Miejskiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, OÊrodka Kultury, Biblioteki
Publicznej, OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej i innych
Przyjació∏ Szko∏y...” i przekaza∏a goÊciom symboliczne pamiàtki naszej jubileuszowej uroczystoÊci.
Nast´pnie g∏os zabrali goÊcie: p. Burmistrz
Edward K∏os, by∏y Dyrektor p. Edward Zdzieborski, p. Senator Marek Borowski, przedstawiciele
zwiàzków zawodowych: ZNP p. Prezes Zofia Idzikowska i SolidarnoÊci p. Prezes Jerzy Smoliƒski
oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Szko∏a
otrzyma∏a podarunki od p. Senatora Marka
Borowskiego oraz od zwiàzków zawodowych.
W dalszej cz´Êci uroczystoÊci uczniowie klas starszych zaprezentowali program artystyczno-multimedialny, w którym opowiedzieli o najwa˝niej-

szych momentach historii Szko∏y Podstawowej
w Zielonej na tle historii Polski. Na scenie wystàpi∏ tak˝e szkolny chór oraz zespó∏ szkolnych
cheerleaderek Axel Weso∏a. Na uwag´ zas∏uguje wspania∏a oprawa muzyczna uroczystoÊci
w wykonaniu chóru szkolnego p. Moniki Cegliƒskiej-Pietrow przy skrzypcowym akompaniamencie p. Aleksandry Mas∏owskiej.
Na zakoƒczenie tego pe∏nego wydarzeƒ
i wzruszajàcych chwil dnia p. Dyrektor zaprosi∏a
obecnych na pocz´stunek do szkolnej sto∏ówki.
Przy kawie, herbacie, pysznych ciastach i torcie
jeszcze d∏ugo trwa∏y rozmowy pe∏ne wspomnieƒ.
JesteÊmy dumni z bogatej i pi´knej historii naszej Szko∏y oraz z jej dynamicznej, pe∏nej sukcesów wychowanków, wspó∏czesnoÊci.
Szko∏a Podstawowa nr 172
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P.H.U. Arkon
Warszawa-Stara Miłosna
ul. Mazowiecka 41
tel. 22 773 30 14
fax 22 773 02 47
arkon_karwowski@wp.pl

MAZOWIECKA

TRAKT BRZESKI

WARSZAWSKA 55 lok. 209
WARSZAWA - WESOLA

Raty 0%

Honorujemy karty p∏atnicze • Mo˝liwoÊç zakupu na raty

PN. - pt. 10.00 - 19.00
SB. - Nd. 11.00 - 18.00
Rezerwacje, zamówienia na ciasta:
tel.: 510491529, biuro@oleala.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Bud˝et partycypacyjny 2019

Nasze pieniàdze = Nasze decyzje = BP
Zakoƒczy∏ si´ etap odwo∏aƒ i ponownej weryfikacji. Trwa∏ on od 8 maja
do 25 maja br. W naszej
dzielnicy odwo∏anie oraz
wniosek o ponownà weryfikacj´ z∏o˝y∏ tylko jeden
projektodawca. Wniosek
ten zosta∏ omówiony na
posiedzeniu Zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego w dniu 21 maja br. i uzyska∏ pozytywnà opini´,
która zosta∏a zaakceptowana przez Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Ostatecznie do g∏osowania zosta∏o dopuszczonych 25 projektów.
Przez ca∏y czerwiec w Warszawie odbywaç
si´ b´dà spotkania promocyjne, na których nie
tylko b´dzie si´ promowa∏o projekty poddane
pod g∏osowanie, ale równie˝ b´dzie si´ zach´caç
mieszkaƒców do wzi´cia udzia∏u w etapie g∏osowania na projekty.
U nas w dzielnicy takie spotkanie odb´dzie si´
16 czerwca 2018 roku na „Pikniku Weso∏a 2018”.
Przed nami najwa˝niejszy etap bud˝etu partycypacyjnego – g∏osowanie mieszkaƒców na projekty. B´dzie on trwa∏ od 15 do 30 czerwca br.
A oto kilka podstawowych zasad g∏osowania:
1. W g∏osowaniu mogà wziàç udzia∏ wszyscy
mieszkaƒcy Warszawy.
2. Ka˝dy g∏osujàcy mo˝e g∏osowaç tylko w jednej wybranej dzielnicy i tylko raz.
3. Je˝eli dzielnica jest podzielona na obszary –
wybierz jeden z nich (w Weso∏ej nie ma podzia∏u na obszary).
4. Mo˝na wybraç dowolnà liczb´ pomys∏ów,
pod warunkiem ˝e suma kosztów realizacji
wybranych projektów nie przekroczy kwoty
przypisanej do danego obszaru.
5. G∏osowanie jest jawne, jednak˝e dane g∏osujàcego nie b´dà nikomu udost´pniane.
6. G∏osowaç mo˝na przy u˝yciu karty do g∏osowania, którà nale˝y z∏o˝yç osobiÊcie w Urz´dzie
Dzielnicy Weso∏a lub przez Internet, ale tylko
wówczas gdy posiadamy adres e-mailowy.
7. Osoby nieletnie, aby wziàç udzia∏ w g∏osowaniu, muszà mieç zgod´ rodzica lub opiekuna
prawnego.
8. G∏osowaç mo˝e osoba nieposiadajàca polskiego obywatelstwa, pod warunkiem ˝e oka˝e dokument podró˝y wydany przez paƒstwo,
którego jest obywatelem.
Zach´cam wszystkich do g∏osowania.
To my decydujemy, jakie projekty
b´dà realizowane w 2019 roku.
Bàdêmy aktywni.
G¸OSUJMY!!!
Poni˝ej przedstawiam list´ projektów, które
zosta∏y dopuszczone do g∏osowania w dzielnicy
Weso∏a (Nr ESOG/nazwa/kwota):
271
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Ekologiczne oÊwietlenie ROD „Zach´ta”
przy Placu Wojska Polskiego 110 000,00 z∏

590 Nowe ksià˝ki w ka˝dej bibliotece
35 000,00 z∏
592 Doposa˝enie biblioteki-zakup tablicy
og∏oszeniowej i teatrzyku do pracy
z dzieçmi 4000,00 z∏
728 Weso∏y i zdrowy kr´gos∏up 12 720,00 z∏
873 Doposa˝enie placu zabaw przy ul. Warszawskiej 101 000,00 z∏
902 Zaj´cia uniwersytetu dzieci´cego w ODT
„Pogodna” w Starej Mi∏oÊnie 14 750,00 z∏
932 Wodny Park Zabaw 500 000,00 z∏
1293 Ksià˝ki dla Nowej Zielonej Biblioteki
15 000,00 z∏
1314 JaÊniej, czyÊciej – Szmaragdowa 8000,00 z∏
1456 Uspokojenie ruchu na ul. Brata Alberta
40 000,00 z∏
1537 Badmintonowa Weso∏a 48 050,00 z∏
1630 Streetworkout Weso∏a 60 000,00 z∏
1653 W zdrowym ciele zdrowy duch z jogà
8300,00 z∏
1663 Poide∏ko dla cz∏owieka i czworonoga
34 219,00 z∏
1674 Altana spotkaƒ i relaksu przy rondzie
Macierowe Bagno w Starej Mi∏oÊnie
76 000,00 z∏

1685 Budowa k∏adki nad Kana∏em Wawerskim
(rejon ulicy Ptasiej) 600 000,00 z∏
1693 Gdy Z∏ota Ràczka potrzebna 36 000,00 z∏
1706 Kurtyna wodna remedium na upa∏y
24 000,00 z∏
1748 Pomys∏y na zmys∏y 80 000,00 z∏
1823 Pluskowisko przy placu zabaw 12 500,00 z∏
1861 RolKoSTRADA – oÊwietlenie 180 000,00 z∏
1931 Spotkanie ze sztukà Jerzego Nowosielskiego 5200,00 z∏
2129 Sprawny senior 11 800,00 z∏
2140 Sprawny mieszkaniec 11 080,00 z∏
2247 Dzielnica Weso∏a do sportu Seniorów wo∏a
22 440,00 z∏
Og∏oszenie listy projektów do realizacji nastàpi najpóêniej do 13 lipca 2018 roku.
Wi´cej szczegó∏owych informacji na temat ww.
projektów i ogólnie o bud˝ecie partycypacyjnym
znajdziecie Paƒstwo na stronie Urz´du Dzielnicy
Weso∏a www.wesola.waw.pl oraz na stronie m.st.
Warszawy www.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Wszystkich zainteresowanych tym tematem zapraszam równie˝ na naszà stron´: facebook.pl/
BPWesola.
Katarzyna Zakrzewska
Radna dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Nowy stary przystanek w Starej Mi∏oÊnie
Zarzàd Transportu Miejskiego chyba na powa˝nie
bierze si´ za swojà najwi´kszà w naszej dzielnicy
inwestycj´ – p´tl´ przy ul.
Granicznej. Wielokrotnie
ju˝ o niej pisa∏em, pierwotnie bowiem mia∏a powstaç do koƒca 2017 roku, sà wi´c pewne opóênienia, ale wszystko
wskazuje na to, ˝e tym razem naprawd´ prace
ruszy∏y. Teren zosta∏ odlesiony i przystàpiono do
robót ziemnych.

To wa˝na wiadomoÊç, bo zgodnie z poprzednimi komunikatami, po oddaniu inwestycji trasa linii
411 i 502 ulegnie znaczàcej zmianie. Te dwa autobusy b´dà kraƒcowaç w∏aÊnie na p´tli, która otrzyma nazw´ Stara Mi∏osna, natomiast obecny przystanek Stara Mi∏osna zmieni nazw´. Bardzo dzi´kuj´ za odzew i sugestie tych z Paƒstwa, którzy
przys∏ali mi swoje propozycje nowej nazwy.
W gronie radnych ze Starej Mi∏osny jednog∏oÊnie
poparliÊmy nazw´ „U∏aƒska” – pochodzàcà od
znajdujàcej si´ nieopodal ulicy.
Hubert Zieliƒski
Radny dzielnicy Weso∏a

Uwa˝ajcie na spacerach z psami!
W ostatnich dniach do redakcji przysz∏a
wiadomoÊç mailowa od naszej Czytelniczki
zwiàzana z rozrzucaniem zatrutego mi´sa
i pieczywa w centrum dzielnicy Weso∏a.
W zwiàzku z tym apelujemy: uwa˝ajcie na
psy podczas spacerów!
Jak czytamy w mailu: W zaledwie 2 tygodnie
zosta∏o zatrutych 5 psów wychodzàcych z w∏aÊcicielami na spacer! Psy by∏y na smyczy, tak
wi´c trucizna zosta∏a roz∏o˝ona na chodnikach
bàdê w przylegajàcych trawach. KtoÊ w bestialski sposób próbuje zabiç psy i koty z Weso∏ej

centrum, a˝ po Wol´ Grzybowskà. W przypadku zauwa˝enia pierwszych objawów zatrucia
prosimy natychmiast jechaç do najbli˝szego weterynarza lub wywo∏aç u zwierz´cia wymioty.
Nie wahajcie si´ tak˝e zg∏aszaç policji lub
stra˝y miejskiej, jeÊli zauwa˝ycie, ˝e ktoÊ coÊ
rozrzuca w pobli˝u chodników na weso∏owskich ulicach lub dziwnie si´ zachowuje. Tylko
zdecydowanie reagujàc na takie zachowania,
mo˝emy ukróciç to bestialskie post´powanie.
Redakcja
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Charytatywnie na Pikniku Weso∏a – mo˝esz pomóc i Ty!
Piknik Weso∏a 2018 poza
okazjà do Êwietnej zabawy b´dzie te˝ okazjà do pomagania!
I to bardzo konkretnego pomagania – konkretnej osobie z naszej dzielnicy. A w zasadzie ma∏ej osóbce, Zuzi Fràczkiewicz,
niespe∏na 1,5-rocznej mieszkance Weso∏ej, która urodzi∏a si´
z bardzo rzadko spotykanà chorobà – zespo∏em Moebiusa.
Objawami choroby sà: problem
z oddychaniem, wiotkoÊç krtani,
pora˝one fa∏dy g∏osowe (dziewczynka nie p∏acze, nie wydaje
dêwi´ków), wzmo˝one napi´cie
mi´Êniowe, problemy z prze∏ykaniem (co oznacza koniecznoÊç
karmienia przez sond´), brak
mimiki twarzy – pora˝one nerwy (dziecko nie
uÊmiecha si´, nie potrafi zamknàç i mrugaç powiekami), przykurcz paluszków d∏oni. Jest to wi´c
du˝a niepe∏nosprawnoÊç, którà zniwelowaç mo˝e

tylko nieustanna, niestety kosztowna rehabilitacja. Dzi´ki determinacji rodziców rozpocz´ta
od pierwszych chwil ˝ycia Zuzi
i tylko jeÊli b´dzie bez zak∏óceƒ
kontynuowana, stworzy dziewczynce szans´ na normalne ˝ycie. Ka˝da przerwa w rehabilitacji to cofni´cie ca∏ej dotychczas
wypracowanej poprawy zdrowia dziewczynki. Dlatego te˝ nie
wystarczy jednorazowy zryw,
ale konieczne jest sta∏e wsparcie
finansowe dla tej rodziny.
W ubieg∏ym numerze pisaliÊmy o akcji planowanej na
15 wrzeÊnia, przy okazji festynu
„Dzieƒ Dzia∏kowca” – tam mo˝na przekazaç nagrody na loteri´
i aukcj´, z których dochód zostanie przekazany na
rzecz Zuzi (szczegó∏y pod nr. tel. 609-104-112).
A ju˝ za par´ dni mo˝ecie przekazaç swój datek
na leczenie i rehabilitacj´ Zuzi podczas Pikniku

Weso∏a! Mo˝na tak˝e zobowiàzaç si´ do sta∏ego
przelewu co jakiÊ czas, nawet w jakiejÊ symbolicznej kwocie. W sàsiedzkiej spo∏ecznoÊci si∏a, wi´c
jeÊli choçby 10 osób zadeklaruje sta∏y przelew
10 z∏ miesi´cznie, to dla portfeli tych osób b´dzie
to tyle co nic, a Zuzi przekazane zostanie 100 z∏*.
JeÊli wi´c spotkacie na Pikniku Weso∏a wolontariusza z puszkà, to uÊmiechnijcie si´ ciep∏o i zasilcie t´ puszk´ swoim datkiem. Mo˝na te˝ porozmawiaç o mo˝liwoÊci d∏ugofalowego wsparcia,
jakiego przyk∏ad podaliÊmy powy˝ej. Razem mo˝emy wszystko! A gdy za 10 lat spotkacie na ulicach Weso∏ej uÊmiechajàcà si´ i rozmawiajàcà
z mamà Zuzi´, serce zabije Wam mocniej na myÊl,
˝e to dzi´ki Wam mo˝e si´ uÊmiechaç i mówiç!
Hanna Kowalska
* dziewczynka jest te˝ podopiecznà Fundacji Rycerze i Ksi´˝niczki, wi´c jeÊli ju˝ dziÊ chcecie
udzieliç wsparcia, zajrzyjcie pod adres:
http://rik.pl/zuzia/, znajdziecie tam szczegó∏owe
instrukcje nt. sposobu przekazania darowizny.

REKL AMA
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Turniej taneczny o Puchar Burmistrza
– to trzeba zobaczyç!
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W sobot´, 17 czerwca w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 385
im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego przy
ul. Klimatycznej 1 odb´dzie si´ najwi´ksze taneczne wydarzenie organizowane przez Szko∏´ Taƒca Fast-Step
pod has∏em Liga Taneczna Fast-Step
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy.

Pi´kny maj!
Od dawna nie uda∏o nam si´ przeprowadziç
w maju trzech rund zawodów przy tak pi´knej
pogodzie. Naprawd´ warunki atmosferyczne,
jakie towarzyszy∏y uczestnikom pucharowych
zmagaƒ, by∏y wyÊmienite. Stàd te˝ nie dziwi tak
du˝a frekwencja podczas poszczególnych rund,
a rekord pad∏ w pierwszy weekend maja podczas I rundy Grand Prix Dzielnicy Wawer w Falenicy, gdzie wystartowa∏o ponad stu zawodników, w tym reprezentanci Rosji. Tradycyjnie ponad 40% uczestników stanowi∏y ca∏e rodziny,
które wraz ze swoimi pociechami odnajdywa∏y
kolejne lampioniki w terenie i potwierdza∏y na
kartach startowych swojà obecnoÊç na punktach kontrolnych. Na zadawane rodzicom pytanie, co ich najbardziej pociàga w tym, ˝e startujà w zawodach w rowerowej jeêdzie na orientacj´, zawsze pada∏a odpowiedê, ˝e to w∏aÊnie
mapa terenu z naniesionymi punktami kontrolnymi jest najciekawszym wyzwaniem, bo za
ka˝dym razem trasa jest inna i nawet jak po raz
drugi startujà w tym samym terenie, to punkty

W lidze udzia∏ weêmie ponad 800 dzieci
z placówek z terenu powiatu otwockiego,
warszawskiego, piaseczyƒskiego oraz miƒskiego nale˝àcych do struktur Fast-Step
w pi´ciu blokach godzinowych, poczàwszy
od 8.00 do 21.00.
M∏odzi tancerze zaprezentujà si´ w najbardziej widowiskowych stylach tanecznych, których uczyli ich najwy˝szej klasy trenerzy taƒca. W programie m.in. pokaz polskich taƒców ludowych.
W imieniu organizatorów i jako patron
medialny serdecznie zapraszamy!
Redakcja

sà zlokalizowane w innych miejscach. Du˝o radoÊci sprawia im mo˝liwoÊç nawigowania w terenie i odnajdywania optymalnej trasy przejazdu. Dzieciaki przy tym sà zafascynowane odnaj-

dywaniem kolejnych punktów w terenie do tego
stopnia, ˝e traktujà to nieraz jakby znalaz∏y
w terenie jakiÊ ukryty skarb.
Czerwiec jest tradycyjnie od wielu lat miesiàcem, podczas którego rywalizacja w poszczególnych pucharach osiàga swój pó∏metek. Tak te˝

jest i w tym roku. Na czerwiec mamy zaplanowane rozegranie dwóch rund pucharowych, z których jedna jest jednoczeÊnie II rundà Grand Prix
Dzielnicy Wawer w RJnO. Tu znowu spodziewamy si´ rekordowej frekwencji ze
wzgl´du na dogodnoÊç komunikacyjnà dotarcia do centrum zawodów. W sobot´ 23.06.2018
w warszawskiej RadoÊci na ul.
Wilgi 19 (przy szkole) zostanie rozegrany dystans klasyczny – czyli
trasy d∏u˝sze, a w niedziel´
24.06.2018 zapraszamy do Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci
Helenów, ul. Hafciarska 80/86
w Aninie. Tutaj zostanà zorganizowane dwa starty – dystans sprint
i Êredni. Swojà obecnoÊç na tych
zawodach zapowiedzieli ju˝ zawodnicy z Rosji.
Tydzieƒ wczeÊniej zapraszamy wszystkich w sobot´ 16.06.2018 do Centrum Edukacji LeÊnej
w Celestynowie, gdzie na zupe∏nie nowych mapach po raz pierwszy u˝ytych do organizacji zawodów odb´dà si´ starty na dystansie sprinterskim i Êrednim. Warto przyjechaç, aby zobaczyç
niezwykle urokliwe miejsce, którego gospodarzem jest NadleÊnictwo Celestynów. Natomiast
w niedziel´ 17.06.2018 we wsi Lasek – nieopodal Celestynowa zlokalizowane b´dzie centrum
III etapu Pucharu Mazowsza w Rowerowych Maratonach na Orientacj´. Tu uczestnicy majà do
wyboru trzy trasy: 20 km, 50 km lub 100 km. Limit czasu na najd∏u˝szej trasie 11 godzin, start
przy wiatach goÊcinnych wsi Lasek nieopodal Instytutu Wysokich CiÊnieƒ PAN o godzinie 9.30
– trasa 100 km, godzin´ póêniej o 10.30 start
trasy 50 km, a o 11.00 strat trasy 20 km.
Nadchodzà wakacje i tu wyjàtkowo w tym roku przygotowaliÊmy dla uczestników mo˝liwoÊç
startu w dniu 14.07.2018 w IV rundzie Maratonów w podwarszawskim Komorowie, a w niedziel´ 15.07.2018 zapraszamy do Zalesia Górnego na VIII rund´ Pucharu. Aktualne klasyfikacje
i informacje o zbli˝ajàcych si´ wydarzeniach znajdujà si´ na stronie www.orienteering.waw.pl.
Serdecznie zapraszamy do sp´dzenia w inny,
niezapomniany sposób czasu w otoczeniu naszych przepi´knych lasów.
Jan Cegie∏ka
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Ogólnopolskie zawody hipiczne
w WKKW w Starej Mi∏osnej
Mi∏o nam poinformowaç, ˝e po pó∏rocznej
przerwie w OÊrodku Jeêdzieckim w Starej Mi∏osnej w dniach 12–13 maja bie˝àcego roku odby∏y si´ zawody jeêdzieckie w olimpijskiej konkurencji Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego (WKKW). WKKW to pi´kna dyscyplina
sportu, która jest prawdziwym wyzwaniem dla
jeêdêców i koni. WKKW sk∏ada si´ z trzech prób
uje˝d˝enia, skoków oraz próby terenowej. Zawody by∏y zorganizowane przez Stowarzyszenie
„Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej”,
a wspó∏finansowane przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.

W zawodach bra∏o udzia∏
ok. 100 par, tj. zawodnik plus
jego wierzchowiec, w pi´ciu
klasach: LL70, LL85, L, P oraz
1*, z przeszkodami, których
wysokoÊç maksymalna podczas próby terenowej wynosi∏a odpowiednio 70 cm,
85 cm, 100 cm, 105 cm oraz
110 cm. Najbardziej obsadzone by∏y klasy ni˝sze, tj.
LL70 oraz LL85. Warto zaznaczyç, ˝e w tych klasach biorà
udzia∏ przede wszystkim zawodnicy na poczàtku swojej
kariery lub te˝ zawodnicy
z du˝ym doÊwiadczeniem na
m∏odych koniach. Zawody dostarczy∏y mnóstwo
wra˝eƒ, zarówno samych zawodnikom i ich pomocnikom (luzakom), jak i kibicom. Nie wszyscy
zawodnicy ukoƒczyli zawody. By∏o doÊç sporo
eliminacji, upadków i rezygnacji. Na szcz´Êcie
˝aden zawodnik ani jego rumak nie odnieÊli kontuzji poza drobnymi otarciami czy te˝ st∏uczeniami. ChcieliÊmy te˝ zaznaczyç, ˝e mieszkanka
dzielnicy Weso∏a, adeptka konkurencji WKKW,
Natalia Dragan, nie tylko ukoƒczy∏a zawody, ale

te˝ zaj´∏a premiowane IV miejsce w klasie LL70,
serdecznie gratulujemy. Tu˝ po ukoƒczeniu próby
terenowej odby∏ si´ pokaz musztry szwole˝erskiej wykonany przez cz∏onków ochotniczego
„Szwadronu Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zawody rozgrywane by∏y w ramach „Niepodleg∏oÊciowego Cyklu Zawody WKKW w Starej
Mi∏osnej”. Kolejne zawody z tego cyklu odb´dà
si´ w OÊrodku Jeêdzieckim w Starej Mi∏osnej na
jesieni, tj. 15–16 wrzeÊnia br., Dzielnica Weso∏a oraz Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP serdecznie zapraszajà.
Stowarzyszenie
„Szwadron Jazdy RP”

REKL AMA
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Czas sp∏ywów i górskich w´drówek
Z wielkà przyjemnoÊcià chcielibyÊmy Paƒstwa zaprosiç na
nasze najbli˝sze imprezy.
W tym roku nie robimy przerwy wakacyjnej. Co prawda,
z przyczyn losowych musieliÊmy odwo∏aç planowanà na
lipiec górskà w´drówk´ w Beskidach, ale odb´dà si´ dwa sp∏ywy
kajakowe, w tym jeden a˝ trzydniowy. Prócz
tego zaraz po wakacjach zapraszamy na kolejny sp∏yw, a pod koniec wrzeÊnia na tradycyjnà górskà w´drówk´, tym razem w Bieszczadach. Szczegó∏y imprez sà dost´pne na
naszej stronie www.pttkwesola.pl, tak˝e
zg∏oszenia przyjmujemy przez formularz na
tej stronie. Poni˝ej najwa˝niejsze szczegó∏y:

Sp∏yw kajakowy Narwià
– 27–29 lipca br.
Narew jest rzekà nizinnà, tworzy rozleg∏e
powierzchnie bagien, b∏ot i torfowisk. Jest
przyk∏adem rzeki anastomozujàcej (p∏ynie
siecià rozga∏´ziajàcych i ∏àczàcych si´ koryt), dlatego te˝ nazywana jest na fragmencie, którym p∏yniemy, Polskà Amazonkà. Pokonamy odcinek od miejscowoÊci
Doktorce do Sura˝a, z Sura˝a do Bokin oraz
z Waniewa do Rz´dzian.
Wyjazd 27 lipca o godz. 7.00 spod hali
sportowej przy ul. Pogodnej (os. Stara Mi∏osna), trasy po ok. 16 km, ∏atwe, tak˝e dla poczàtkujàcych czy rodzin z dzieçmi, brak przenosek i przeszkód, Êredni nurt wody. Noclegi:
Zajazd Kasztelan Wiski, wy˝ywienie: obiadokolacja w piàtek, Êniadanie i obiad sobot´

 Listy do redakcji
Cudzoziemcy w Weso∏ej a j´zyk polski
W nawiàzaniu do artyku∏u Pani Marii Surawskiej o DNIACH GOÂCINNOÂCI / HOSPITALITY
DAYS w Warszawie 26–27 maja, chcia∏abym
zwróciç uwag´ na problem znajomoÊci przez cudzoziemców j´zyka polskiego oraz istniejàcà,
zgodnie z przepisami z 2015 r., koniecznoÊç zdawania egzaminów minimum na poziomie B1.
Migrujàcy do nas cudzoziemcy z regu∏y majà
problemy z j´zykiem polskim. Cz´sto przyje˝d˝ajàc do nas nie znajà go w ogóle, czasami przed
przyjazdem chodzili na zaj´cia z polskiego i majà
pewnà orientacj´ w jego zawi∏oÊciach. A dobra
znajomoÊç polskiego jest niezb´dna do otrzymania ju˝ nie tylko polskiego obywatelstwa,
ale równie˝ do Karty Sta∏ego Pobytu. Dos∏ownie wczoraj zg∏osili si´ do mnie nasi sàsiedzi
Ukraiƒcy, a mamy ich u nas, szczególnie w Starej
Mi∏osnej, sporo, z pytaniem o przygotowanie do
jednego z 3 egzaminów z polskiego, które b´dà
przeprowadzane w Warszawie jeszcze w tym roku kalendarzowym, w maju, lipcu i listopadzie.
Certyfikat Êwiadczàcy o znajomoÊci polskiego,
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i niedziel´. Wpisowe: 390 z∏ doroÊli, 350 z∏
dzieci do 12 roku ˝ycia, miejsc 28. Kierownik wyjazdu: Anna Ksi´˝opolska.

Sp∏yw kajakowy Âwidrem
– 25 sierpnia br.
Âwider to rzeka p∏ynàca niedaleko
Warszawy, a cz´sto podczas sp∏ywów
pomijana. A jest wspania∏à rzekà na jednodniowy sp∏yw dzi´ki piaszczystemu dnu,
niewielkiej g∏´bokoÊci i otaczajàcej przyrodzie. Tradycyjnie po sp∏ywie czeka na nas
ciep∏y posi∏ek, coÊ s∏odkiego oraz ognisko,
dlatego prosimy o zabranie kie∏basek.
Wyjazd 25 sierpnia o godz. 9.00 spod hali
sportowej przy ul. Pogodnej (os. Stara Mi∏osna), trasa ok. 16 km, ∏atwa / Êrednio trudna, tak˝e dla poczàtkujàcych czy rodzin
z dzieçmi, Êrednia iloÊç przenosek i przeszkód, szybki nurt wody. Wpisowe: 90 z∏ doroÊli, 80 z∏ dzieci do 12 roku ˝ycia, miejsc
54. Kierownik wyjazdu: Anna Ksi´˝opolska.

Sp∏yw kajakowy Bzurà
– 15 wrzeÊnia br.
Trasa sp∏ywu Bzurà rozpocznie si´ od
przystani w Plecewicach i b´dzie przebiegaç
a˝ do ujÊcia rzeki do Wis∏y we wsi Kamion.
Trasa jest ∏atwa, niewymagajàca, rzeka
mocno meandruje w pi´knych okolicach, by
na koƒcu rozlaç si´ szeroko na mazowieckich nadwiÊlanych ∏àkach. Po sp∏ywie autokar odwiezie nas do Moto-Przystani (miejsce startu), gdzie zorganizujemy krótki piknik z ciep∏ym posi∏kiem oraz ognisko,
dlatego prosimy o zabranie kie∏basek.

minimalnie na poziomie B1, majà bowiem przed∏o˝yç przy sk∏adaniu dokumentów na KSP po 5 latach pobytu u nas. Poniewa˝ znam j´zyk rosyjski,
w razie potrzeby mog´ w ka˝dej chwili udzieliç
naszym ukraiƒskim, ale i innym obcoj´zycznym
sàsiadom wszelkich informacji i rad na temat tych
egzaminów, poziomów B1, B2, C1, C2, wskazaç /
udost´pniç materia∏y do przygotowania oraz
ksià˝ki do przeczytania, bowiem egzamin ustny
= rozmowa z egzaminatorem obejmuje równie˝
elementy polskiej kultury i historii. Egzamin pisemny trwa 3 godziny i nie jest prosty ze wzgl´du m.in. na naszà ortografi´ i odmiany, a ustny
15 minut. Dla zobrazowania poziomu trudnoÊci
pozwol´ sobie zamieÊciç 2 przyk∏adowe zadania:
Zadanie trudniejsze: Bezokoliczniki z nawiasów u˝yj w postaci imies∏owowej.
(RozpoÊcieraç si´) ........................ nad Êrodkowà
Odrà kraina puszcz i borów, (kryç) ......................
wspania∏e ptasie rezerwaty, jest (urozmaiciç)
.................... jeziorami i (wype∏niç) ....................
malowniczymi wsiami i miasteczkami obfituje
te˝ w historyczne pamiàtki i parki krajobrazowe.
(Podró˝owaç) ...................... po ziemi lubuskiej,
odwiedêcie ¸agów z (górowaç) ......................
nad okolicà warownym zamkiem.

Wyjazd 15 wrzeÊnia o godz. 9.00 spod hali sportowej przy ul. Pogodnej (os. Stara Mi∏osna), trasa ok. 21 km, ∏atwa, tak˝e dla poczàtkujàcych czy rodzin z dzieçmi, brak przenosek
i przeszkód, Êredni nurt wody. Wpisowe: 90 z∏
doroÊli, 80 z∏ dzieci do 12 roku ˝ycia, miejsc
60. Kierownik wyjazdu: Arkadiusz Ciupak.

Bieszczady – 27–30 wrzeÊnia br.
Jesienna w´drówka w Bieszczadach to
chyba najbardziej klasyczna pozycja polskiej turystyki. I nic dziwnego, bo nie ma
pi´kniejszej pory, aby zachwycaç si´ pokrytymi czerwienià stokami, widocznymi zewszàd z jeszcze zielonych po∏onin. A wieczorem b´dziemy si´ wspólnie bawiç przy
ogniskach. Trasy w´drówek:
W piàtek: Smerek – Okràglik (1101) –
Jas∏o (1140) – Cisna 16,5 km/790^/6:00 h,
trasa alternatywna: Prze∏´cz Przys∏up – Jas∏o (1140) – Cisna – 11,5 km/590^/4:30 h
W sobot´: Górna Wetlinka – Schronisko
PTTK na Po∏oninie Wetliƒskiej (1215) –
Prze∏´cz Or∏owicza (1095) – Smerek –
17km/800^/6:30 h
W niedziel´: Chrewt – TeleÊnica Owszarowa – 11 km/320^/3:30 h
Wyjazd 27 wrzeÊnia (czwartek) o godz.
15.30, spod hali sportowej przy ul. Pogodnej
(os. Stara Mi∏osna). Noclegi: domki w oÊrodku wypoczynkowym „Nad Solinkà” w Do∏˝ycy, pokoje 2–3-osobowe, wy˝ywienie: Êniadania i obiadokolacje. Wpisowe: 370 z∏ doroÊli,
340 z∏ dzieci do 15 roku ˝ycia, miejsc 50.
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski.
Serdecznie zapraszamy!
Zarzàd Ko∏a PTTK nr 4 w Weso∏ej

Zadanie ∏atwiejsze, na najni˝szym mo˝liwym
poziomie egzaminu dla doros∏ego B1:
Prosz´ uzupe∏niç tekst poprawnymi formami
wyrazów podanych w nawiasach zgodnie z podanym przyk∏adem (czas teraêniejszy i przesz∏y).
/Wzór – Dziennikarz: Panowie, miesiàc temu zdaliÊcie (zdaç) matur´ i teraz musicie (musieç) zdecydowaç, co robiç dalej. Jakie sà wasze plany?/
Marcin: Kiedy ja i moi koledzy ....................
(byç) ma∏ymi ch∏opcami, .................... (chcieç)
zostaç policjantami. Ja nie .................... (zmieniç) swoich planów do dzisiaj i nadal
.................... (zamierzaç) studiowaç w Wy˝szej
Szkole Policyjnej. Teraz jednak ....................
(planowaç) przerw´ w nauce i najbli˝szy
rok .................... (mieç) zamiar poÊwi´ciç na
prac´ i treningi. Siostra i jeden z moich braci
jeszcze si´ .................... (uczyç), a najm∏odszy
Maciek .................... (chodziç) do przedszkola,
wi´c rodzice nie .................... (móc) d∏u˝ej pomagaç mi finansowo. Mo˝e jednak nie b´dzie
tak êle – .................... (ja – widzieç) wczoraj
og∏oszenie, ˝e w restauracji na mojej ulicy potrzebny jest kelner.
Z powa˝aniem
Olga Krutikow, Weso∏a
Nr 203 / Czerwiec – Lipiec 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.

Autor, który potrafi zaskakiwaç
W zesz∏ym roku ksià˝ka „Wo∏yƒ. Bez litoÊci”
zgarn´∏a mas´ pozytywnych recenzji, ukazujàc
debiutanta jako cz∏owieka z lekkim piórem
i wielkimi pok∏adami
wiedzy oraz wyobraêni.
Piotr Tymiƒski nie zwleka∏ jednak d∏ugo i ju˝
od 5 lutego mo˝emy
cieszyç si´ jego drugà
ksià˝kà pod tytu∏em
„Przybysz”.
Tym razem równie˝
mamy do czynienia z powieÊcià historycznà, lecz
w zupe∏nie innym wydaniu. Autor zastosowa∏
w swoim dziele pierw-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

szoosobowà narracj´,
dzi´ki czemu prze˝ycia
m∏odego Bronka zdajà
si´ byç czytelnikowi niezwykle bliskie. J´zyk,
którym opisywana jest
ucieczka ch∏opaka ku
wolnoÊci, sprawia, ˝e
chce si´ ch∏onàç ka˝dà
kolejnà stron´, coraz
szybciej i szybciej, z wiarà, ˝e w koƒcu uda nam
si´ wróciç z Bronkiem
do mamy.
Dzie∏o Piotra Tymiƒskiego wywo∏uje w czytelniku ogrom emocji,
mobilizuje do dzia∏ania, zmusza nas do zastanowienia. Jest to

krótka opowieÊç, lecz pomimo niewielkiej
liczby stron nic jej nie brakuje.
Wspomnienia Bronis∏awa powinny byç
wzorem dla m∏odych pokoleƒ, uczàcym
o prawdziwej przyjaêni, o wspó∏czuciu, o dà˝eniu do celu bez wzgl´du na konsekwencje.
Piotr Tymiƒski po∏àczy∏ warsztat pisarza z relacjà uczestnika wydarzeƒ zawartych w tej
opowieÊci, dzi´ki czemu stworzy∏ dzie∏o
niepowtarzalne i poruszajàce. Polecam.
Antoni Bogusz

Chcesz zdobyç
„Przybysza”?
Dla naszych czytelników
mamy jeden egzemplarz tej
ksià˝ki! Kto pierwszy zadzwoni
do redakcji (tel. 22 810 26 04),
otrzyma jà od nas!
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Lato w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
Zaczniemy od mi∏ej wiadomoÊci, otó˝ Chór
„Malwy” dzia∏ajàcy w OÊrodku Kultury pod kierunkiem Natalii Kovalenko zajà∏ I miejsce
w VI Przeglàdzie Piosenki Polskiej „Kocham Ci´

czyk chcia∏a zaÊpiewaç ju˝ od dziecka. „Spe∏niam
w ten sposób swoje marzenia z dzieciƒstwa, gdy
ze skakankà w r´ku, przed lustrem Êpiewa∏am
piosenki Ireny Santor, Marii Koterbskiej czy Reny
Rolskiej. Wyobra˝a∏am sobie wtedy,
˝e jestem wielkà artystkà i Êpiewam
dla wielotysi´cznej widowni i ˝e gdy
dorosn´, wróc´ do tych piosenek
i zaÊpiewam je dla swojej publicznoÊci. Marzenia si´ spe∏niajà” – powiedzia∏a wokalistka. Podczas koncertu
us∏yszeliÊmy liczne znane utwory,
m.in. „Parole, parole”, „Kasztany”,
„Gdy mi Ciebie zabraknie”, „Tyle
s∏oƒca w ca∏ym mieÊcie” oraz wiele
innych. Artystka zaprezentowa∏a
równie˝ swoje autorskie utwory oraz

Ojczyzno” w kategorii zespó∏ wokalny. Organizatorem konkursu by∏ OÊrodku Kultury „Arsus”
dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Gratulujemy Paniom sukcesu i ˝yczymy dalszej owocnej pracy.

Czerwiec w telegraficznym
skrócie – ODT Pogodna

14 czerwca o godz. 18.00 po raz kolejny odb´dzie si´ u nas warsztat pt. „Jak rozpoznaç
wrodzone talenty u dziecka”. Liczba miejsc
ograniczona. Wst´p wolny. Obowiàzujà zapisy
na str.: https://talenty-dziecka.evenea.pl/.

Czerwiec zakoƒczymy Otwartà Próbà Pogodnej Grupy Teatralnej, która odb´dzie si´
27 czerwca o godz. 20.00. Przyjdê i improwizuj
z nami!

Piosenki z klasà
21 kwietnia w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych
„Pogodna” odby∏ si´ recital Olgi Boƒczyk pt.
„Piosenki z klasà”. By∏ to niezwykle subtelnie
u∏o˝ony koncert z piosenkami, które Olga Boƒ-
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Przy pomocy magicznego zakl´cia, na latajàcych dywanach 12 lipca w godz. 10.00–12.00
polecimy do „Krainy zmys∏ów”. B´dziemy tam
wàchaç, dotykaç, smakowaç, patrzeç i s∏uchaç.
Poznamy ciekawe zapachy, ró˝ne faktury i smaki. Zrobimy jadalny piasek. Sprawdzimy, czy da
si´ malowaç na mleku.

Liczba miejsc ograniczona. Na wszystkie
warsztaty obowiàzujà zapisy od
18.06.2018 r. pod nr. tel.: 22 773 55 99.

POGODNE WAKACJE

zach´ci∏a widzów do wspólnego Êpiewania.
Wzruszeƒ by∏o co niemiara. PublicznoÊç gromkimi brawami nagrodzi∏a artystk´ za bardzo wzruszajàcy, ujmujàcy oraz pe∏en emocji koncert.

15 czerwca o godz. 11.00 tak˝e b´dzie
warsztatowo, zapraszamy na spotkanie pt. „Powrót do pracy. Co z karmieniem?”, podczas
którego poszukamy wspólnie rozwiàzaƒ oraz pos∏uchamy, co sprawdzi∏o si´ u innych mam powracajàcych na rynek pracy.

10 lipca w godz. 10.00–12.00 podczas
warsztatów pt. „Kuchcikowo” wybierzemy si´
we wspólnà podró˝ luksusowym pociàgiem pasa˝erskim Orient Express. Odb´dziemy podró˝
smaków trasà, którà kursowa∏ pociàg od Pary˝a
przez Monachium, Wiedeƒ, Budapeszt, Bukareszt do Stambu∏u. Dowiemy si´ m.in.: Czy we
Francji jada si´ ˝aby? Jakie kotlety jedzà w Austrii? Gotujàc, zatrzymamy si´ przy podobieƒstwie kuchni polskiej i niemieckiej. Przygotujemy ziemniaczanà zapiekank´, którà dzieci zabiorà w blaszkach do domu.

17 lipca w godz. 10.00–12.00 odb´dà si´
warsztaty plastyczne pt. „Âwiat pe∏en zabawek”, na których dowiemy si´, jak i kiedy powsta∏y zabawki oraz w jakie gry i zabawy bawià
si´ maluchy z ró˝nych stron Êwiata. Wspólnie
wykonamy te˝ zabawki.

Fot. Karolina Jamro˝y

9 czerwca o godz. 18.00 odb´dzie si´ wernisa˝ wystawy malarstwa Oli Weber, Niny Szymaƒskiej, Madzi Rubaj, Weroniki Dobrowolskiej,
Gabrysi Chmurzyƒskiej i Eli Zyskowskiej, uczennic mgr sztuki Marii Surawskiej prowadzàcej autorskà pracowni´ SURREAL. Wystawa „Nasz kolorowy Êwiat” potrwa do 22 czerwca.

5 lipca w godz. 10.00–11.30 podczas zaj´ç
pt. „Obserwujemy niebo” obejrzymy w mobilnym planetarium fazy Ksi´˝yca, planety Uk∏adu
S∏onecznego, komet´, deszcz meteorów oraz
Drog´ Mlecznà. Nauczymy si´ rozpoznawaç najjaÊniejsze gwiazdy i charakterystyczne dla danej
pory roku gwiazdozbiory. Samodzielnie wykonamy obrotowà mapk´ nieba, a to nie wszystko!

LATO W MIEÂCIE
W OÂRODKU KULTURY
Wakacje to czas wolny od szko∏y. Aby urozmaiciç uczniom wypoczynek, OÊrodek Kultury przygotowa∏ dla dzieci w wieku 6–12 lat
wiele ciekawych zaj´ç.
Chyba ka˝dy z nas pami´ta, jak w szkole przekazywaliÊmy sobie pami´tniki, by kole˝anki i koledzy wpisali si´ do nich. PisaliÊmy te˝ pami´tniki, ˝eby zapami´taç wa˝ne wydarzenia. Nasze
dzieci te˝ mogà Êwietnie si´ bawiç w ten sposób. A mo˝e stworzà wspania∏à rodzinnà kronik´ z wakacji? Na zaj´ciach pt. „Pami´tniki
w wakacji”, które odb´dà si´ 3 lipca w godz.
10.00–12.00, zapoznamy si´ z mo˝liwoÊciami
pami´tnika i wykonamy swoje w∏asne dzienniki,
które b´dà cudownà pamiàtkà.

„Summer dance” to letnie warsztaty taneczne, które odb´dà si´ w ODT „Pogodna” w dniach
7 i 9 sierpnia w godz. 10.00–12.00. Opierajà
si´ one na nowoczesnych formach tanecznych
(Videoclip Dance, Hip-hop Dance, Street Dance).
Bazujà na nowatorskich metodach, zarówno nauczania taƒca, jak i podejÊcia do rytmiki. To idealne zaj´cia dla dzieci lubiàcych taniec, muzyk´
i ruch. Na zaj´ciach dzieci çwiczà nie tylko elementy zwiàzane z taƒcem, lecz tak˝e poprawiajà swojà sprawnoÊç ruchowà, koordynacj´, muzykalnoÊç oraz oswajajà si´ z pracà w grupie
i nabywajà pewnoÊci siebie.
Podczas wakacji dzieci wybiorà si´ równie˝ na
„Podbój kosmosu”. 14 sierpnia w godz.
10.00–11.30 m.in. obejrzà film w mobilnym
planetarium, b´dà uczestniczy∏y w warsztatach
poÊwi´conych technice i fazom lotów kosmicznych, historii podboju Kosmosu, samodzielnie
wykonajà bardzo efektowne modele satelitów.
21 sierpnia w godz. 10.00–12.00 podczas
zaj´ç pt. „Kuchcikowo” nasze pociechy odb´dà
podro˝ do „Kraju Kwitnàcej WiÊni”. Siedzàc traNr 203 / Czerwiec – Lipiec 2018
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dycyjnie na pod∏odze, doÊwiadczà uroczystego
charakteru picia zielonej herbaty, zrobià te˝ sushi, które zjedzà pa∏eczkami.
23 sierpnia w godz. 10.00–12.00 dzieci zostanà wprowadzone w fascynujàcy Êwiat mody.
Podczas warsztatów dostanà gotowà „czystà
form´” odzie˝y (np. spódnic´, bluzk´, torebk´)
oraz tkaniny i dodatki krawieckie. Instruktor
przedstawi inspiracje, nast´pnie dzieci zabiorà
si´ do projektowania dzie∏a i przeniesienia wzoru na ubranie.
Liczba miejsc ograniczona. Na wszystkie
warsztaty obowiàzujà zapisy od
23.07.2018 r. pod nr. tel.: 22 427 37 74.

LETNIE KINO PLENEROWE
W lipcu i sierpniu wszyscy mi∏oÊnicy kina
z Weso∏ej b´dà mieli okazj´ obejrzeç bezp∏atne
seanse filmowe w plenerze, w ka˝dy lipcowy
i sierpniowy piàtek, w ramach Letniego Kina Plenerowego. Szeroki przekrój tematyczny sprawia,
˝e z pewnoÊcià ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie!
Cykl seansów rozpocznie si´ ju˝ 6 lipca
o godz. 21.30 filmem pt. „Nice Guys. Równi goÊcie”. Pe∏en harmonogram wyÊwietlania seansów przedstawia si´ nast´pujàco:
■ 6 lipca, godz. 21.30 – „Nice Guys. Równi goÊcie”
■ 13 lipca, godz. 21.30 – „Iluzja 2”
■ 20 lipca, godz. 21.30 – „La La Land”

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

27 lipca, godz. 21.30 – „Londyn w ogniu”
3 sierpnia, godz. 21.00 – „Boska Florence”
■ 10 sierpnia, godz. 21.00 – „Riwiera dla
dwojga”
■ 17 sierpnia, godz. 21.00 – „Klucz do wiecznoÊci”
■ 24 sierpnia, godz. 21.00 – „Moje greckie wesele 2”
■ 31 sierpnia, godz. 21.00 – „Mechanik: konfrontacja”
Wszystkie filmy b´dà wyÊwietlane na terenie
przy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej
(ul. W. Raczkiewicza 31). Organizatorzy zastrzegajà sobie prawo do odwo∏ania seansu w przypadku z∏ych warunków atmosferycznych.
■
■

SPEKTAKLE DLA DZIECI
W sierpniu warto wybraç si´ do siedziby
g∏ównej OÊrodka Kultury, gdzie odb´dà si´ spektakle teatralne dla dzieci realizowane przez Stowarzyszenie Scena 96 w ramach projektu „Dzieci´ce Lato Teatralne – Obwodnica 2018”.
Pierwszy spektakl pt. „Cmok. Smok” odb´dzie
si´ 6 sierpnia o godz. 11.00. Jest to autorska
wersja popularnej bajki o smoku wawelskim.
11 sierpnia o godz. 11.00 b´dzie mo˝na
wziàç udzia∏ w przedstawieniu pt. „Krawiec Niteczka”. Spektakl ten powsta∏ w oparciu o opowiadanie Kornela Makuszyƒskiego. Jest to historia dzielnego krawca, który po wielu fascynujàcych przygodach dociera do Pacanowa i ratuje
miasteczko przed potopem.

Historia przygód dwóch Ba∏wanków, które nie
wiedzàc, czym jest s∏oƒce, wyruszajà go szukaç
i prosiç, by ich nie roztopi∏o, to propozycja dla
ma∏ych widzów na 20 sierpnia o godz. 11.00.
Na ostatni poniedzia∏ek sierpnia zaplanowany
zosta∏ kabaretowo-poetycki spektakl. Poeta Pan
Czarny i Malarka Pani Bia∏a tworzà ksià˝k´
o czarno-bia∏ym miasteczku. Atrakcjà spektaklu
b´dà p∏askie lalki przypominajàce figury wyci´te
z kart ksià˝ki. Na to wydarzenie zapraszamy
27 sierpnia o godz. 11.00.
Na wszystkie spektakle obowiàzujà bezp∏atne
wejÊciówki, które b´dà do odbioru na 7 dni przed
terminem ka˝dego przedstawienia w OÊrodku
Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21.
Szczegó∏ów oraz plakatów informujàcych
o wydarzeniach organizowanych przez
OÊrodek szukajcie na stronie internetowej
oraz na fanpage’u w portalu Facebook:

www.domkulturywesola.net
www.facebook.com/okwesola
www.facebook.com/pogodnafilia
OK Weso∏a
Materia∏y organizatorów. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany
terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.
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W BI B L I O T E C E P U B L I C Z N E J. . .
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
by∏o obejrzeç 30 prac dzieci w wieku 5–6 lat
z Weso∏ej, które bra∏y udzia∏ w konkursie og∏oszonym przez Przedszkole nr 261 „Pod D´bami”.
Wystawa „Moja zak∏adka do ksià˝ek” by∏a eksponowana w bibliotece do 18.05.2018.

TYDZIE¡ BIBLIOTEK
8–15 MAJA 2018
Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8–15 maja, Tydzieƒ
Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreÊlanie roli czytania i bibliotek. W roku 2018 has∏em tygodnia
by∏o „(Do)wolnoÊç czytania”.

Jeden z ojców naszej niepodleg∏oÊci, wielki artysta, filantrop zapisa∏ swoje zbiory paƒstwu
polskiemu, w tym Muzeum Narodowemu
w Warszawie. Dar obejmowa∏ kolekcj´ sztuki
wschodniej, obrazy, koncertowy fortepian Steinwaya, zdj´cia i dokumenty. Ignacy Jan Paderewski by∏ wybitnym pianistà, ale te˝ patriotà. Dzi´ki swej popularnoÊci i znajomoÊci wielkich osobistoÊci rzàdzàcych mocarstwami po I wojnie
Êwiatowej walczy∏ o spraw´ Niepodleg∏ej.
12.05.2018 – RAJD ROWEROWY „ODJAZDOWY
BIBLIOTEKARZ” WAWER – WESO¸A – OSSÓW
Impreza, zapoczàtkowana przez bibliotekarzy
w ¸odzi, wpisa∏a si´ ju˝ na sta∏e w kalendarz wydarzeƒ kulturalnych w Weso∏ej. Tym razem rekreacj´ po∏àczyliÊmy z historià. ByliÊmy pod Kamieniem Pi∏sudskiego w Zielonej i pojechaliÊmy do
Ossowa do muzeum „Wrota Bitwy Warszawskiej
1920 roku” – w ten sposób w∏àczyliÊmy si´ w obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodleg∏oÊci.
15.05.2018 – ROZSTRZYGNI¢CIE V EDYCJI
KONKURSU „WSZYSTKIE KSIÑ˚KI MÓWIÑ”
Na konkurs wp∏yn´∏o 46 prac, oceniano
43 prace, 3 zosta∏y odrzucone z powodu braku
formularza zg∏oszeniowego. Oto fragment oceny
konkursu „Wszystkie ksià˝ki mówià” 2018:

8.05.2018 – ZWIEDZAMY Z BIBLIOTEKÑ
– WYSTAWA PADEREWSKI
W zwiàzku z obchodami 100-lecia Odzyskania
Niepodleg∏oÊci nasza Biblioteka zaprosi∏a czytelników do odwiedzenia wystawy „Paderewski”
w Muzeum Narodowym.
REKL AMA

17 CZERWCA, START W GODZ. 14–16
Wiatki Leśne , ul . Raczkiewicza
przy Urzędzie Miasta

„W kolejnej edycji konkursu ponownie dominujà recenzje literatury beletrystycznej adresowanej do starszych grup wiekowych. Jako kryteria wyró˝niajàce proponujemy oryginalnoÊç
– wybór recenzowanej lektury, wyjÊcie poza
streszczenie utworu lub formu∏´ notki reklamowej, emocje wyra˝ane przez recenzenta i sztuk´
argumentacji zach´cajàcej do przeczytania prezentowanej ksià˝ki”. (Wanda Monastyrska –
przewodniczàca jury konkursowego)

SPOTKANIA
Z GRA˚YNÑ BÑKIEWICZ
W maju odby∏y si´ dwa spotkania autorskie dla
m∏odzie˝y z Gra˝ynà Bàkiewicz – historykiem,
pedagogiem, autorkà ksià˝ek dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych. Pani Gra˝yna Bàkiewicz za swojà

twórczoÊç uzyska∏a wiele presti˝owych nagród
i wyró˝nieƒ. Jest laureatkà I nagrody IBBY. WÊród
wyró˝nionych powieÊci autorki sà: „O melba!”
(Ksià˝ka Roku 2002), „Stan podgoràczkowy”
i „B´d´ u Klary” (nominowane by∏y do nagrody
IBBY), „Korniszonek” (wyró˝nienie Poznaƒskiego
Przeglàdu NowoÊci Wydawniczych 2004).
Spotkania w Weso∏ej zwiàzane by∏y z ksià˝kami historycznymi. Autorka zach´ci∏a m∏odych
czytelników do tego rodzaju literatury. Najnowsze ksià˝ki Gra˝yny Bàkiewicz pokazujà histori´
Polski z humorem, wydawane sà w serii wydawniczej „A to historia!” Wydawnictwa Literatura oraz bogato ilustrowanej serii „Ale historia...” Wydawnictwa Nasza Ksi´garnia.
Autorka w atrakcyjny sposób przybli˝a dzieciom
i m∏odzie˝y fakty historyczne i ciekawostki. Po
spotkaniu ka˝dy móg∏ zakupiç wybranà ksià˝k´
i otrzymaç autograf pisarki.

SPOTKANIE Z DOROTÑ GELLNER
Na spotkanie 22.05.2018 z przedszkolakami
przyjecha∏a literacka s∏awa poezji dzieci´cej.

2 trasy: dla pieszych i rowerzystów
Zapraszamy indywidualnie i grupowo. Mile widziane rodziny!
Ka˝dy uczestnik otrzyma link na telefon z trasà lub wydrukowanà mapk´.
Czeka Was przygoda z historià niepodległoÊci w tle...
Dla pierwszych 30 osób nagrody!!!
Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

Dorota Gellner – poetka, prozaik, autorka
ponad stu ksià˝ek, s∏uchowisk, bajek muzycznych i sztuki dla Teatru Lalek GULIWER. Napisa∏a prawie dwieÊcie tekstów piosenek dla dzieci,
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wÊród których sà takie przeboje jak „Zuzia – lalka niedu˝a” czy „Ogórek wàsaty”. W 1999 r. zosta∏a laureatkà Nagrody Literackiej im. Kornela
Makuszyƒskiego. W 2005 r. otrzyma∏a Order
UÊmiechu. Za zas∏ugi dla kultury dzieci´cej odznaczona srebrnym medalem Gloria Artis oraz
medalem Serce Dziecku. Jej ksià˝ki znajdujà si´
na LiÊcie Skarbów Muzeum Ksià˝ki Dzieci´cej.
W bibliotece tego dnia królowa∏a poezja
i przedszkolaki!

BIBLIOTEKA W CZERWCU:

KONKURS NA KOMIKS
HISTORYCZNY
Prace konkursowe nale˝y sk∏adaç w Bibliotece
Publicznej lub przes∏aç drogà elektronicznà na
adres: konkurs.wesola@e-bp.pl do 31 paêdziernika 2018 r. Konkurs nie ma ograniczeƒ wiekowych. Zach´camy do udzia∏u doros∏ych, m∏odzie˝
i dzieci. Mo˝na przes∏aç tylko jednà autorskà niepublikowanà i nienagradzanà wczeÊniej prac´.
Wi´cej informacji o konkursie na stronie
www.wesola.e-bp.pl.

SPOTKANIA AUTORSKIE
DLA M¸ODZIE˚Y
W czerwcu proponujemy spotkania z Katarzynà Ryrych – autorkà znakomitych powieÊci
dla m∏odzie˝y. Autorka jest doceniana zarówno
przez czytelników, jak i krytyków. Przez ostatnie
lata jej ksià˝ki zdobywajà nagrody w presti˝owych konkursach literackich poÊwi´conych
ksià˝ce dzieci´cej i m∏odzie˝owej.

XVII OGÓLNOPOLSKI TYDZIE¡
CZYTANIA DZIECIOM
W dniach 2–10 czerwca 2018 r. odby∏ si´
XVII Ogólnopolski Tydzieƒ Czytania Dzieciom
– najwi´ksze doroczne Êwi´to kampanii czytania, organizowane przez Fundacj´ ABCXXI. Biblioteka w Weso∏ej we wspó∏pracy z nauczycielami Szko∏y Podstawowej nr 171 w∏àczy∏a si´
w t´ akcj´. CzytaliÊmy ksià˝ki o wartoÊciach
dzieciom i m∏odzie˝y.

NOC BIBLIOTEK W WESO¸EJ
Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja promujàca czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte i dost´pne instytucje kultury. Noc
Bibliotek odby∏a si´ 9 czerwca 2018, Biblioteka
w Weso∏ej wzi´∏a udzia∏ w akcji po raz pierwszy.
W tegorocznej edycji odby∏a si´ Warszawska
Gra Miejska, w której udzia∏ wzi´∏y wszystkie
dzielnice. Uczestnicy, odwiedzajàc poszczególne
biblioteki, mogli zdobywaç punkty.

W Bibliotece G∏ównej
w Weso∏ej podczas Nocy
Bibliotek przygotowaliÊmy nast´pujàce atrakcje:
■ „Twoje zdj´cie z ksià˝kà” specjalnie dla naszych uczestników zdj´cia
z fotobudki
■ Ostry Dy˝ur Literacki – w scenografii i konwencji gabinetu lekarskiego promujemy czytanie, w formie zabawy i happeningu znawcy
literatury dla dzieci rekomendujà wartoÊciowe
ksià˝ki. Tytu∏y ksià˝ek i ich dawkowanie przepisywane sà na receptach
■ Wieczorynka literacka z cyklu „Gramy Literatur´”. Ksià˝k´ „Smok wawelski” przedstawi∏a Marcelina Sowa, a towarzyszy∏y jej
dêwi´ki tràbki.

Kim jesteÊ?
Czujesz moc wszelkà – rzucasz wyzwanie,
szko∏y skoƒczone – najlepsze kwity,
si∏y wzmo˝one – ch´ciom poddane,
usuwasz z ˝ycia zmursza∏e mity.
Ufasz logice, znasz te˝ kanony.
Intelekt maÊci, rzàdzi, planuje.
Szarpiesz dogmaty, mijasz regu∏y,
twych Êmia∏ych myÊli - Êwiat - nie przyjmuje.

LATO W MIEÂCIE W BIBLIOTECE
„Ma∏e muzeum wielkich twórców
niepodleg∏oÊci”
Zapraszamy na zaj´cia dzieci w wieku 7–12 lat,
osoby indywidualne i grupy zorganizowane do
25 osób. Proponowane zaj´cia edukacyjne majà
charakter warsztatów, zwiàzane b´dà z obchodzonym w tym roku 100-leciem odzyskania
przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Na ka˝dym spotkaniu powstanie ma∏e i unikalne muzeum wielkich
twórców niepodleg∏oÊci.
Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo na stronie
biblioteki www.wesola.e-bp.pl.
Terminy spotkaƒ:
■ 2.07.2018, poniedzia∏ek, 10.00–11.30
■ 3.07.2018, wtorek, 10.00–11.30
■ 5.07.2018, czwartek, 10.00–11.30
■ 6.07.2018, piàtek, 10.00–11.30
Obowiàzujà zapisy: 22 773 40 08

Wabià ju˝ szanse, obawy skomlà,
paradoks ˝ycia obuchem wali.
Budzisz nadzieje podszyte strachem
– pionierskie wizje – wa˝à na szali.
WielkoÊç oblekasz, jak srebrnà zbroj´,
czekasz na chwa∏´, która nie zginie.
JesteÊ, jak olbrzym poÊród skarla∏ych,
...a mo˝e tylko... trybik w machinie?
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.
www.tomaszwitkowskipoezja.pl

Justyna Kwiatkowska

Centrum AktywnoÊci „Na Spokojnej” ju˝ dzia∏a!
Seniorzy!
w dzielnicy Weso∏a, przy
ul. Spokojnej 2, od 21 maja 2018 roku rozpocz´∏o
swojà dzia∏alnoÊç CENTRUM AKTYWNOÂCI „NA
SPOKOJNEJ”. W nowo powsta∏ym budynku (na ty∏ach OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej, przy ul. Raczkiewicza 21A) odbywajà si´ zaj´cia plastyczne i ceramiczne, gry, ma-

larstwo, taniec, zaj´cia teatralne, treningi pami´ci, gimnastyka, nordic walking, szachy, spotkania edukacyjne oraz pogaduszki przy kawie
i herbacie. Centrum czynne jest od poniedzia∏ku
do piàtku w godzinach 10.00–18.00. Zapisy
prowadzone sà w siedzibie OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej, ul. Raczkiewicza 21A, 05-075 Warszawa, tel. 22 773 44 12 (osoba do kontaktu:
Monika Aleksandrowicz).
Maria Surawska

REKL AMA

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

PROTEZY • NAPRAWA
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Spotkanie z historià i planem filmowym
21 maja br. byliÊmy w Belwederze na
kolejnej wycieczce pokoleniowej zorganizowanej przez Polski Komitet Pomocy Spo∏ecznej Oddzia∏ w Weso∏ej. To nie przypadek, ˝e akurat w tym roku, kiedy obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodleg∏oÊci
przez Polsk´, kolejnà lekcj´ historii rozpo-

trzynaÊcie lat. Wprowadzi∏ si´ do niego
29 listopada 1918 roku w asyÊcie Szko∏y
Podchorà˝ych, w 88 rocznic´ wybuchu Powstania Listopadowego. Tu, b´dàc g∏owà
paƒstwa Odrodzonej Rzeczypospolitej, podejmowa∏ najdonioÊlejsze decyzje, tu podpisywa∏ najwa˝niejsze dokumenty, to tu
– w gabinecie na pi´trze – powsta∏
plan Bitwy Warszawskiej. OdwiedziliÊmy sale: Lustrzanà, ¸owickà,
Pompejaƒskà. ByliÊmy te˝ goÊçmi jego gabinetu, saloniku, pokoju adiutanta oraz pokoju, w którym
zmar∏. Z zaciekawieniem oglàdaliÊmy meble, obrazy oraz wystrój
wn´trz Belwederu. Dobrze, ˝e dobra
te wróci∏y do naszego kraju i spo∏eczeƒstwo polskie mo˝e je oglàdaç.

cz´liÊmy od z∏o˝enia wiàzanki w narodowych barwach, na której by∏ napis: Marsza∏kowi – Seniorzy z Weso∏ej.
Belweder to obecnie nie tylko rezydencja
prezydenta, jego rodziny, ale tak˝e, a mo˝e
przede wszystkim, to wspomnienia zwiàzane z marsza∏kiem Pi∏sudskim. W podziemiach znajduje si´ ponad 3 tysiàce pamiàtek, 746 eksponatów przekaza∏ warszawski
kolekcjoner Janusz Ciborowski. WÊród
nich widzieliÊmy portrety, karykatury Marsza∏ka, dyplomy i dokumenty, a tak˝e medale z jego wizerunkiem. Pani przewodnik
bardzo ciekawie opowiada∏a nam o ˝yciu
i pracy Marsza∏ka. Oprócz obejrzenia zgromadzonych pamiàtek zapoznaliÊmy si´ z historià jednego z najstarszych orderów wojskowych na Êwiecie i najwy˝szego polskiego
wyró˝nienia na polu bitwy – Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Belweder, wÊród wielu mieszkaƒ i domów Józefa Pi∏sudskiego, by∏ miejscem,
z którym Marsza∏ek zwiàzany by∏ przez

W tym samym tygodniu, w piàtek 25 maja odby∏a si´ kolejna wycieczka pokoleniowa, tym razem do Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych mieszczàcej si´ od
niespe∏na 70 lat przy
ulicy Che∏mskiej.
Projekt Plan Filmowy stworzony zosta∏
z myÊlà o wspieraniu
realizacji m.in. programów szkolnych w zakresie elementów dotyczàcych edukacji filmowej, posiada tak˝e
cechy ponadprzedmiotowe, m.in. z zakresu
edukacji historycznej,
obywatelskiej, medialnej, kulturalnej i artystycznej.
Plan Filmowy to niezwyk∏a opowieÊç
o pracy filmowców i o powstawaniu dzie∏a
filmowego. Wyjàtkowa scenografia, kostiu-

K àcik seniora
Dzieje si´
26 maja w OÊrodku
Kultury przy Starzyƒskiego mia∏ miejsce kolejny koncert teatru
muzycznego Niebieskie Migda∏y. Po czterech latach zespó∏ powróci∏ do repertuaru
kultowego Kabaretu
Starszych Panów. Pi´tnaÊcie nieÊmiertelnych przebojów zapewni∏o ponad godzin´
doskona∏ej zabawy. Koncert, jak zwykle
z du˝ym wdzi´kiem, prowadzi∏ Lech No-
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wicki, kierownik muzyczny Niebieskich
Migda∏ów.
Zespó∏ uÊwietni∏ te˝ dwie imprezy senioralne. 9 czerwca zaÊpiewa∏ na zakoƒczeniu roku akademickiego Uniwersytetu

my i rekwizyty przenios∏y nas w czasie i pozwoli∏y poczuç atmosfer´ miejsca, w którym
na co dzieƒ pracujà twórcy filmowi. Narracja Êcie˝ki zwiedzania prowadzi przez kolejne etapy powstawania filmu, przybli˝ajàc
najciekawsze aspekty produkcji filmowej.
Przestrzeƒ Planu Filmowego wyposa˝ona
zosta∏a w nowoczesne multimedia.
Plan Filmowy sk∏ada∏ si´ z 2 cz´Êci: scenograficznej i kostiumowej. W pierwszej
zobaczyliÊmy dekoracje wykreowane przez
twórców filmowych – prawdziwie królewskà
uczt´, sal´ tronowà, sypialni´ oraz filmowe
lochy. Podczas projekcji na goglach VR
ka˝dy móg∏ przenieÊç si´ w plener na plan,
by z bliska przyjrzeç si´ pracy ekipy filmowej i nagrywaniu kolejnych uj´ç.
W cz´Êci dotyczàcej kostiumów oprócz
tego, ˝e zajrzeliÊmy do pracowni, w której
si´ projektuje i tworzy kostiumy, mieliÊmy
zadania polegajàce na dopasowaniu nakryç
g∏owy do reszty stroju.
Wydaje mi si´, ˝e nasza m∏odzie˝ i seniorzy bardzo dobrze si´ bawili, mogàc choç
na chwil´ wdziaç na siebie strój królowej,

króla, staƒczyka, damy dworu, ˝o∏nierza czy
duchownego. Z uÊmiechem na ustach zakoƒczyliÊmy zwiedzanie Planu Filmowego.
Bo˝ena Dole˝a∏

Trzeciego Wieku w klubie KoÊciuszkowiec, a 12 czerwca na uroczystym otwarciu Centrum AktywnoÊci „Na Spokojnej” dla seniorów, które dzia∏a ju˝ od maja.
Równie˝ 9 czerwca w ODT Pogodna odby∏ si´ wernisa˝ wystawy
malarstwa szeÊciu dziewczynek:
Oli Weber, Niny Szymaƒskiej, Madzi Rubaj, Weroniki Dobrowolskiej, Gabrysi Chmurzyƒskiej i Eli
Zyskowskiej z pracowni malarskiej
„Surreal” Marii Surawskiej. To
pierwszy rok pracy artystki z grupà
m∏odzie˝owà. Przyjdêcie koniecznie zobaczyç, jakà mamy uzdolnionà m∏odzie˝. Relacj´ z tego wydarzenia zamieszcz´ w nast´pnym numerze.
Gra˝yna Weber
Nr 203 / Czerwiec – Lipiec 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 CZERWCU
I LIPCU

TANIEJ DO

–50%

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

19

WESO¸A

Aktywna Rodzina – Kapitan Warszawa
zaprasza do Âwiata Bajek!
Kapitan Warszawa wyrusza na obchód Stolicy, towarzyszà mu postacie ze znanych bajek
N
A
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Ka˝de dziecko kocha bajki! Zresztà,
czy ktoÊ ich nie kocha? Pozwalajà
nam przenieÊç si´ w zupe∏nie inny,
weso∏y, kolorowy Êwiat! W tym roku
ju˝ po raz piàty wyruszycie we wspania∏à, pasjonujàcà podró˝ przez dzielnice Warszawy wraz z jej superbohaterem Kapitanem Warszawà! Tym razem wasz szlak wyznaczaç b´dà
najpopularniejsze bajki Êwiata! Kapitan Warszawa jak co roku sprawdzi,
czy warszawiakom dobrze si´ wiedzie
i czy nic nam nie zagra˝a.

Praktycznie w ka˝dy wakacyjny weekend zapraszamy rodziny do nieodp∏atnej zabawy,
podczas której razem z superbohaterem Kapitanem Warszawà prze˝yjà przygody, nab´dà
nowej wiedzy, rozwià˝à zagadki, poznajà kolejne dzielnice, a przede wszystkim sp´dzà
wspólnie czas i b´dà dobrze si´ bawi∏y! Na pasjonatów bajek czekajà Pikniki Rodzinne i trzymajàce w napi´ciu gry miejskie oraz wyjàtkowe warsztaty.

Gdzie i kiedy?
Gry miejskie
■ Praga-Po∏udnie – 17 czerwca
■ Teren nadwiÊlaƒski – 30 czerwca
■ Praga-Pó∏noc – 28 lipca
■ Ursynów – 18 sierpnia
■ Bielany – 26 sierpnia
■ Wawer – 1 wrzeÊnia
■ Praga-Po∏udnie – 15 wrzeÊnia
■ Ochota – 31 paêdziernika
Pikniki
■ Bemowo – 10 czerwca
■ Wola – 14 lipca
■ W∏ochy – 21 lipca
■ Wilanów – 25 sierpnia
■ Wawer – 1 wrzeÊnia
■ Praga-Po∏udnie – 15 wrzeÊnia
■ Bia∏o∏´ka – 22 wrzeÊnia
Warsztaty
■ ÂródmieÊcie – 2 czerwca
■ ˚oliborz – 9 czerwca

■
■
■
■
■

Rembertów – 10 czerwca
Mokotów – 16 czerwca
Targówek – 7 lipca
Ursus – 14 lipca
Weso∏a – 16 wrzeÊnia

Aby wziàç udzia∏ w bohaterskiej akcji Kapitana
Warszawy, wejdê na stron´ http://www.zapisy
zwalcznude.pl/ i zarezerwuj miejsce dla swojej
dru˝yny!
Na zwyci´skie dru˝yny czekajà nagrody, które
ufundowali m.in. Hulakula Rozrywkowe Centrum
Miasta, Zakamarki, Kapitan Nauka, Magazyn
Scooby Doo, Teatr Capitol oraz La Millou.
Twoje miejsce jest w naszych szeregach –
wejdê z nami do Âwiata Bajek!
Na wydarzenia WST¢P BEZP¸ATNY!
Projekt Aktywna Rodzina to seria 8 gier miejskich i 8 pikników oraz 7 warsztatów rodzinnych. Projekt jest finansowany ze Êrodków Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Szczegó∏y na www.zwalcznude.pl/aktywna-rodzina/.
Dominika Stelmach

REKL AMA
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O bezpieczeƒstwie hase∏
Czy wiecie, ˝e:
1. OÊmioznakowe has∏o wybrane spoÊród
wszystkich 94 znaków dost´pnych na klawiaturze standardowej to oko∏o 6 biliardów mo˝liwych kombinacji.
2. Przeci´tny u˝ytkownik posiada oko∏o 26 kont
chronionych has∏em, z czego tylko 5 posiada
ró˝ne has∏a.
3. SpoÊród przebadanych 6 milionów hase∏ u˝ytkowników 10 000 najcz´Êciej stosowanych
hase∏ odblokowa∏oby prawie 98,1% kont.
Od czasu do czasu w mediach pojawia si´ informacja o kolejnych udanych próbach w∏amania do
systemów czy wycieku poufnych danych, które
w wi´kszoÊci przypadków spowodowane zosta∏y

s∏abymi has∏ami. Firmy konsultingowe co roku wypuszczajà swoje raporty, w których to niestety potwierdzajà z∏e praktyki stosowanych hase∏ u˝ytkowników do serwisów internetowych. Prognozy
wykazujà równie˝, ˝e ponad 90% hase∏ stworzonych przez u˝ytkowników, nawet tych uwa˝anych
za silne, b´dzie podatnych na „z∏amania”. Dlatego
pami´tajmy, by przy tworzeniu hase∏ do systemów,
kont bankowych czy aplikacji internetowych trzymaç si´ nast´pujàcych zasad i dobrych praktyk:
1. Nie u˝ywajmy tego samego has∏a dla kilku
systemów czy aplikacji.
2. Has∏o powinno sk∏adaç si´ z minimum 8 znaków, zawieraç ma∏e i du˝e litery, przynajmniej
jeden znak specjalny i cyfr´.
3. Zmieniajmy nasze has∏a regularnie.

Spo∏eczeƒstwo obywatelskie

1 maja 2004 roku run´∏y bariery. Polska
we wspólnocie wolnych narodów Europy
Materia∏ Bogus∏awa Stanis∏awskiego przypomina, ˝e 1 maja 2018 roku min´∏a
14. rocznica naszego cz∏onkostwa w UE.
Co powinna ona dla nas oznaczaç? Pe∏na
wersja jest dost´pna w internetowym wydaniu „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Zarzàd Stowarzyszenia SEDNO

Sà takie dni w kalendarzu, które wybudzajà mnie z rutyny codziennoÊci, gnajà myÊli
w przesz∏oÊç, przywo∏ujà refleksje. [...]
[...] mija 14 lat od tego historycznego momentu. By∏y, oczywiÊcie, jakieÊ medialne
przypominajki, pad∏o kilka okràg∏ych s∏ów.
[...] Czy wykorzystana zosta∏a rocznicowa
okazja, choçby i nie okràg∏a, do upartego
przypominania, i˝ dzieƒ ten stanowi∏ historycznà cezur´ mi´dzy Polskà pozostajàcà
przez stulecia w sferze wp∏ywów wschodniej
despocji a Polskà odzyskujàcà nale˝ne jej
miejsce w rodzinie europejskich narodów,
w kr´gu zachodniej cywilizacji z jej kszta∏towanym od stuleci systemem wartoÊci?
Dla cz∏owieka, któremu jak na wyciàgni´cie r´ki jest do dziewi´çdziesiàtki, tego
majowego dnia – przez wiele lat obchodzonego jako niezbyt chciane Êwi´to – wydarzy∏o si´ coÊ, co do niedawna nie mieÊci∏o
si´ w wyobraêni. [...] Polska przyj´ta zosta∏a
do wspólnoty wolnych narodów; wspólnoty,
która postawi∏a sobie za cel utrwalanie pokoju [...], przy przestrzeganiu fundamentalnych wartoÊci, jakie leg∏y u jej podstaw, zrodzonych z traumatycznych doÊwiadczeƒ
wojennego kataklizmu: poszanowania ludzwww.wiadomoscisasiedzkie.pl

kiej godnoÊci, wolnoÊci, równoÊci szans,
mi´dzyludzkiej solidarnoÊci. [...]
Jak˝e inaczej postrzegajà m∏odà polskà
europejskoÊç moi m∏odzi wspó∏obywatele,
w szczególnoÊci ci, którzy wkrótce po raz
pierwszy podejdà do urn wyborczych, dla
których Polska w Unii Europejskiej jest normalnoÊcià [...]. Czy zdolni sà, tak naprawd´,
wyobraziç sobie innà Polsk´ sprzed nie tak
wielu znów lat, w której prze˝ywa∏em szok
cywilizacyjny, kiedy w latach 60. znalaz∏em
si´ – dobrym zrzàdzeniem losu – po drugiej
stronie muru: nie tylko tego okalajàcego
symbolicznie berliƒskà Bram´ Brandenburskà. Mo˝e jednak przede wszystkim – równie˝ tego muru, który odgradza∏ Êwiat ludzi
wolnych we wszystkich wymiarach, otwartych
na „innoÊç”, akceptujàcych ró˝norodnoÊç, od
Êwiata ludzi zniewolonych, gdzie obowiàzywa∏a jedyna s∏uszna doktryna [...], a ka˝de
od tego odst´pstwo traktowane by∏o jako
zdrada: narodu, ojczyzny [...]. Dzisiaj
nie bez znaczenia
jest przypomnienie,
˝e poj´cie narodu
w tamtej narracji
mia∏o swoje poczesne miejsce. [...]

4. Unikajmy w haÊle elementów, które ∏atwo powiàzaç z naszym kontem, np.: nazwy u˝ytkownika, numeru PESEL, imion, daty urodzenia.
5. Nie ujawniajmy naszych hase∏!
Je˝eli chcesz sprawdziç, czy twoje has∏o i konto internetowe jest bezpieczne i nie wyciek∏o do
sieci – mo˝esz skorzystaç z uruchomionego niedawno bezp∏atnego serwisu i sprawdziç to:
https://gotcha.pw/. W przypadku Polski wykryto
ponad 11 milionów kont, które wyciek∏y.
Adrian Pupek

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

dem nacjonalizmu, przeciwstawienie niegdysiejszego poj´cia suwerennoÊci wyimaginowanym zagro˝eniom jej utraty, czy te˝ imperatyw nieuchronnej integracji (wobec globalnych wyzwaƒ) wokó∏ wspólnych wartoÊci?
[...] Czy 1 maja 2004 kojarzy im si´ bardziej
z otrzymaniem klucza do sejfu, w którym
zgromadzone sà miliardy euro, czy te˝ z systemem wartoÊci, który przyj´liÊmy jako swój,
a równoczeÊnie wspólny, i którego zobowiàzaliÊmy si´ przestrzegaç, jako warunku
pozostawania we wspólnocie? [...] ˚e wartoÊci te, podobnie jak pozosta∏e wyra˝one
w Karcie Praw Podstawowych i w art. 2
Traktatu o Unii Europejskiej (w tym praworzàdnoÊç), sta∏y si´ – od 1 maja 2004
– wa˝nym elementem polskiej to˝samoÊci,
[...] i ˝e to rzeczywiste uczestnictwo w europejskiej wspólnocie jest najwy˝szym gwarantem bezpieczeƒstwa Polaków, wyrównywania szans ró˝nych grup spo∏ecznych i pomna˝ania powszechnego dobrobytu.
Odpowiedzi na te pytania padnà ju˝ za
rok – w wyniku europejskich i krajowych
wyborów parlamentarnych. Oczekuj´ ich
z dr˝eniem, ale przecie˝ z nadziejà!
Bogus∏aw Stanis∏awski
REKL AMA

Nie znaczy to jednak, ˝e jest mi oboj´tne, jaka narracja
o naszej europejskoÊci trafia do wyobraêni moich m∏odych rodaków [...].
Czy jest to populistyczne, zatrute ja-
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WieÊci z SP 173
UroczystoÊç szkolna z okazji 100-lecia
odzyskania niepodleg∏oÊci po∏àczona by∏a
z podsumowaniem V Edycji Konkursu
„Ocaliç od zapomnienia – Sybiracy sà
wÊród nas” odbywajàcego si´ pod patronatem Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty.
W uroczystoÊci szkolnej wzi´li udzia∏
przedstawiciele w∏adz dzielnicy Weso∏a,
w∏adze Zwiàzku Sybiraków i rodzice naszych uczniów, a uÊwietni∏ jà koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

pod batutà kapelmistrza kapitana ¸ukasza Kukulskiego.
Odby∏ si´ kolejny ju˝ szkolny
piknik rodzinny. Dopisa∏a pi´kna pogoda oraz rodzice z dzieçmi. Mo˝na by∏o oddaç krew. By∏o mnóstwo stoisk z ciekawymi
propozycjami zabaw i zaj´ç,
a na szkolnym boisku rozgrywano sportowe turnieje. Nie zabrak∏o lodów, soków z warzyw
i owoców oraz zdrowej ˝ywnoÊci. By∏a kawiarenka, smakowite ciasta i ciasteczka
upieczone przez mamy i babcie oraz obo-

AktualnoÊci z SP nr 171
Zosta∏y wspomnienia...
Dobra zabawa i du˝a dawka
wiedzy – tak mo˝na okreÊliç wyjazd m∏odzie˝y gimnazjalnej ze
Szko∏y Podstawowej nr 171 im.
Stanis∏awa Staszica na zielonà
szko∏´. Wycieczka odby∏a si´
w dniach 14–18 maja. Pierwszy
dzieƒ sp´dziliÊmy, zwiedzajàc
malowniczà poznaƒskà starówk´ i Ostrów Tumski. Drugi dzieƒ
to wyjazd do Berlina, tam podziwialiÊmy panoram´ miasta
z wie˝y telewizyjnej, widok naprawd´ zapiera∏ dech w piersiach. Nast´pnie udaliÊmy si´ na tzw. „Wysp´ muzeów”, gdzie zwiedziliÊmy Muzeum
Pergamoƒskie, a w nim niezwykle pi´kne
budowle z czasów antycznych. Kolejne
miejsca, które znalaz∏y si´ na naszym szlaku, to Reichstag – siedziba niemieckiego
parlamentu, Brama Brandenburska, Aleja

pod Lipami, Pomnik ˚ydów pomordowanych w czasie II wojny Êwiatowej i na koniec
bardzo ciekawe Muzeum Techniki. W trzecim dniu wycieczki przyjechaliÊmy do Poczdamu, tu zachwyci∏o nas miasteczko filmowe „Filmpark Babelsberg”, gdzie Êwietnie
si´ bawiliÊmy, uczestniczàc w ró˝nych poka-

REKL AMA

wiàzkowa grillowana kie∏baska. BawiliÊmy
si´ wspaniale.
Alicja Napiórkowska

zach interaktywnych. Zwieƒczeniem ca∏ego
dnia w tej filmowej krainie by∏ niesamowity
pokaz kaskaderski. W Poczdamie podziwialiÊmy równie˝
pi´kne budowle pa∏acowe,
w tym najbardziej znany pa∏ac
Sanssouci z pi´knymi ogrodami. W nast´pnym dniu, ju˝
w naszym ojczystym kraju, byliÊmy w muzeum poÊwi´conym pisarzowi i podró˝nikowi
Arkademu Fiedlerowi w Puszczykowie. Nast´pnie celem naszej szkolnej podró˝y by∏ przepi´kny pa∏ac w Rogalinie i osada w Biskupinie. Wieczorem
mogliÊmy sprawdziç swoje kulinarne mo˝liwoÊci, piekàc bu∏eczki. Ostatni dzieƒ naszej wycieczki sp´dziliÊmy, zwiedzajàc Gniezno,
Muzeum Pierwszych Piastów i gród Mieszka
I na Ostrowie Lednickim. Zm´czeni, ale bardzo zadowoleni, z baga˝em ciekawych
przygód i niezapomnianych wra˝eƒ, wróciliÊmy do Warszawy. Wycieczka na pewno
na d∏ugo pozostanie w naszej pami´ci.
Uczniowie kl. 3b
z wychowawczynià Ewà Florczuk

Dzieƒ Mamy i Taty
Dzieƒ Mamy i Taty to doskona∏a okazja do
sp´dzenia wspólnie czasu przez rodziców
z dzieçmi. Uczniowie z klas IIa i IIb zaprosili
swoich kochanych rodziców do Êwi´towania
tego dnia w szkole. Na poczàtku spotkania
rodzice rozpoznawali siebie w portretach,
które dzieci wykona∏y wczeÊniej. Uczniowie
przygotowali scenariusz, w którym wiersze
dedykowane rodzicom przeplata∏y si´ z piosenkami dla mam i tatusiów. Na zakoƒczenie
grupa taneczna sk∏adajàca si´ z uczniów
przygotowa∏a pod kierownictwem pana Jakuba Guta, tancerza scenicznego i choreografa, uk∏ad taneczny, który zaprezentowa∏a zebranym goÊciom. Zwieƒczeniem uroczystoÊci by∏ wspólny pocz´stunek w klasach
przygotowany przez rodziców.
Ma∏gorzata M´czyƒska
Ewa Kacprzak
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K L I N I K A D E N T YST YC Z N A

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

Leczenie zachowawcze

w

Protetyka

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

ZAPRASZAMY
wt.-pt. 12–18
sob. 10–14

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

692 905 352
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przez panià Anet´ Zabrodzkà
pokaza∏y swoje umiej´tnoÊci
w cha-cha do utworu Jennifer
Lopez „Let’s get loud”.
Po prezentacji wszystkich taƒców na dzieci czeka∏a ma∏a niespodzianka – pokaz taƒca tango
zaprezentowany przez paƒstwa
Magdalen´ i Dariusza Groszewskich – rodziców Hani z grupy
„˚abki”.
Konkurs zakoƒczy∏ si´ og∏oszeniem wyników: I miejsce zaj´∏o
Przedszkole nr 262, II miejsce
– Przedszkole nr 260, III miejsce
– Przedszkole Niepubliczne „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”. Dzieci otrzyma∏y nagrody ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy Weso∏a – puchary, dyplomy
i drobne upominki. Ka˝da grupa zrobi∏a sobie pamiàtkowe zdj´cia. Jury ˝yczy∏o uczestnikom wiele radoÊci z taƒca, a prowadzàca i organizatorka
konkursu zaprosi∏a za rok na III Festiwal Taƒca.

II Festiwal Taƒca „W rytmach latino”
W piàtek 27.04.2018 r. w Przedszkolu nr 262
przy ul. A. P. ¸aguny 3 odby∏ si´ II Festiwal Taƒca „W rytmach latino”. Konkurs adresowany by∏
do dzieci 5-letnich ucz´szczajàcych do przedszkoli w dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Udzia∏ w festiwalu wzi´∏y 3 przedszkola:
Przedszkole Niepubliczne „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”, Przedszkole nr 260, Przedszkole nr 262.
Zmagania uczestników ocenia∏o jury w sk∏adzie: pani Karolina Baranowska – Inspektor
w Wydziale OÊwiaty, Kultury i Sportu w Dzielnicy Weso∏a, pan Pawe∏ Zajàc – pedagog taƒca,
choreograf, s´dzia wielu krajowych i mi´dzynarodowych zawodów tanecznych oraz pan Przemys∏aw Zabrodzki – instruktor taƒca sportowego
i czynny tancerz. Zgodnie z regulaminem jury
ocenia∏o: dobór repertuaru tanecznego i muzycznego, opracowanie choreograficzne, technik´ wykonania i charakter taƒca, dobór strojów
i ogólny wyraz artystyczny.
„Biedronki” z Niepublicznego Przedszkola
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” zaprezentowa∏y

bachat´ do piosenki „Libre soy” – hiszpaƒskoj´zycznej wersji utworu „Frozen” z popularnej bajki „Kraina lodu”. Dzieci przygotowa∏a pani
Agnieszka Bàk-Kamiƒska. „Sowy” z Przedszkola
nr 260 zataƒczy∏y samb´ do utworu Luisa Fonsi
„Despacito”. Przygotowa∏y je panie Kamilla Sarniewicz i Dorota Waszczykowska. Gospodarze
– „˚abki” z Przedszkola nr 262 przygotowane

Piknik Szkolny w SP 174
z oddzia∏ami integracyjnymi
Dnia 26 maja w naszej szkole odby∏ si´
Piknik Szkolny. Rada Rodziców, nauczyciele, uczniowie i pracownicy szko∏y po raz kolejny do∏o˝yli wszelkich staraƒ, aby w mi∏ej
i serdecznej atmosferze wspólnie sp´dziç
ten sobotni dzieƒ. Jak zwykle zacz´liÊmy od
przedstawienia przygotowanego przez
rodziców i nauczycieli oddzia∏u przedszkolnego pt. „Kot w butach”. W dalszej cz´Êci
artystycznej pojawili si´ uczniowie ze swoimi talentami i pasjami oraz z ˝yczeniami
i piosenkami dla wszystkim mam. W tym dniu
odwiedzi∏ nas równie˝ burmistrz Edward K∏os
oraz radny Stefan S∏owikowski. Burmistrz, pod
którego patronatem odby∏ si´ konkurs plastyczny zorganizowany przez Rad´ Rodziców pt. „Akceptuj´. Rozumiem. Wspieram”, wr´cza∏ dyplomy i nagrody uczestnikom konkursu. Teren

wokó∏ szko∏y zamieni∏ si´ w centrum atrakcji:
mo˝na by∏o zjeÊç coÊ pysznego, by∏a loteria, wyprzeda˝ gara˝owa, stoiska z r´kodzie∏em, gdzie
pod czujnym okiem pani B∏a˝ejewskiej powstawa∏y ma∏e dzie∏a z gliny, by∏a fotobudka, liczne
zabawy dla ma∏ych i du˝ych. Pan Ryszard Rowicki odwiedzi∏ nas ze swoim mini ZOO. Po raz

Aneta Zabrodzka

kolejny by∏y z nami studentki z Ko∏a Naukowego WWR PROGRESSUS z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, organizujàc atrakcje dla dzieci. Nie mog∏o zabraknàç ˝o∏nierzy
z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, na
których pomoc i wsparcie zawsze mo˝emy
liczyç. Intensywny ruch i dobrà zabaw´ zapewni∏a pani Magdalena Skala, prowadzàc niesamowità Zumb´. Odby∏ si´ tak˝e
wyst´p muzyczny naszej uczennicy Gabrysi BaÊ i zespo∏u MaLu. W tym dniu Szkolny Klub Wolontariusza zbiera∏ pieniàdze
na wsparcie dla ma∏ej Zuzi Fràczkiewicz,
mieszkanki naszego osiedla. Mo˝na by∏o
równie˝ wesprzeç Centrum Zdrowia
Dziecka, przekazujàc baterie do zabawek
dla dzieci. Piknik jak zawsze odby∏ si´
w mi∏ej, ciep∏ej i serdecznej atmosferze. Serdecznie dzi´kujemy wszystkim za zaanga˝owanie i za
udzia∏. Do zobaczenia za rok! Fotorelacja na stronie internetowej szko∏y www.sp174.pl.
Marzena Delak
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US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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Nowatorstwo pedagogiczne w SP 353
Jest rok 1968. Na rynek wchodzi teledysk
Czerwonych Gitar pt. „Kwiaty we w∏osach”. Na
scenie muzyki rozrywkowej królujà The Beatles,
na których wzorujà si´ nasi artyÊci. To w∏aÊnie
oni w tamtym czasie sprzedawali najwi´cej p∏yt
w Polsce i nie bez powodu zostali okrzykni´ci
„Polskimi Beatlesami”.
Ma∏o kto wie, ale w tym roku mija okràg∏e
50 lat od zrealizowania teledysku „Kwiaty we
w∏osach” tego legendarnego zespo∏u. A gdyby
tak przenieÊç si´ w czasie? Do tamtych wydarzeƒ, wspania∏ej kultury i niezapominanych
przebojów polskiej piosenki big-beatowej. Postanowi∏em wraz z ekipà moich „maluchów”
podjàç to wyzwanie – i tak te˝ si´ sta∏o. W listopadowym numerze WS 196 pisa∏em o prowadzonej przez nas innowacji pedagogicznej pt.
„Muzyka. Kultura. Film”. Oprócz wielu zrealizowanych nagraƒ projekt zak∏ada∏ równie˝ ten najwa˝niejszy – nagranie teledysku Czerwonych Gitar „Kwiaty we w∏osach”. Udzia∏ uczniów, którzy

wcielili si´ w artystów na tle pleneru, b´dzie
chyba najbardziej odzwierciedla∏ ten oryginalny.
Za cel obraliÊmy Wytworni´ Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przy ulicy Che∏mskiej 21.
Pewnie cz´Êç naszych uczniów dobrze kojarzy to
miejsce, cz´sto bowiem odbywajà si´ tam wycieczki z naszej szko∏y na plan filmowy. Po wymianie mailowej z Wytwórnià – a by∏o tych maili a˝ 45 – i pomyÊlnej wspó∏pracy dziÊ mog´
Êmia∏o powiedzieç, ˝e jesteÊmy po realizacji nagraƒ i ostatnim „klapsie”, skupiajàc si´ jedynie
na pracach postprodukcyjnych. Ca∏y roczny projekt sk∏ada si´ z zapowiedzi teledyskowej zrealizowanej przed Wytwórnià, przygotowaƒ w bibliotece szkolnej, a tak˝e samego teledysku. Dodatkowo szykujemy materia∏ z cyklu „Making of”
czyli krótkie nagrania zza kulis, aby przedstawiç,
jak cz´sto praca na planie jest trudna, a zarazem
bardzo komiczna. Wszystko b´dzie mo˝na zobaczyç na naszym kanale „Nasza Klasa Pana ¸ukasza”, który znajdziecie na kanale spo∏ecznoÊcio-

wym YouTube. Wg kolejnoÊci zawieranej wspó∏pracy, chcia∏bym
w tym miejscu serdecznie podzi´kowaç Panu Piotrowi Sobaƒskiemu – Kierownikowi Zak∏adu Zaplecza Technicznego WFDiF, Panu Marcinowi Dziubiƒskiemu – Kierownikowi
Zespo∏u Magazynowania Archiwum Filmowego,
a tak˝e rodzicom moich uczniów, którzy zadbali
o pe∏nà charakteryzacj´ naszych „M∏odych Gitar”. Podzi´kowania sk∏adam równie˝ Prezes
„Fundacji Ma∏ego Odkrywcy” Pani Anicie Go∏´biewskiej, za zakupiony sprz´t do realizacji nagrania. Bez wspania∏ej wspó∏pracy tych wszystkich osób projekt na pewno nie ujrza∏by Êwiat∏a
dziennego. Obecnie natomiast mo˝emy w ciekawy sposób przemyciç najwspanialszà kultur´
tamtych czasów, nawet jeÊli to wszystko dzia∏o
si´ 50 lat temu. W naszej klasie równie˝ zawrza∏o, bowiem do klasy przyby∏y cztery nowe osoby
– w tym Klenczon i Seweryn.
¸ukasz Trawczyƒski
Szkolny koordynator Warszawskiego
Projektu Edukacji Kulturalnej w SP 353
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI

NAUKA GRY NA GITARZE

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

Tel.

Lekarz chorób wewn´trznych

695-622-848

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

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

☛ 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

Periodontolog

tel.

662 822 340

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

„HORTUS”

US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269
www.hor tus.waw.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.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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Samorzàd Uczniowski w SP 385
MyÊl´, ˝e ka˝dy chcia∏by zmieniaç i kszta∏towaç otaczajàcà go rzeczywistoÊç – równie˝
szkolnà. Z tego powodu co roku w szkole wybieramy prezydium samorzàdu uczniowskiego. Tym
razem w jego sk∏ad wesz∏o szeÊç osób: Amelia
Wojtasik, Agata Godlewska, Antek Ma∏achowski, Dominika Siemianowska, Helena Wnorowska i ja – Ma∏gorzata Dàbrowska. Bardzo staraliÊmy si´ spe∏niç nasze obietnice wyborcze
i wyglàda na to, ˝e nam si´ uda∏o.
Ju˝ w pierwszym semestrze z pomocà pani
wicedyrektor Ma∏gorzaty Szyszko usprawniliÊmy
dzia∏anie „szcz´Êliwego numerka”, który teraz losowany jest elektronicznie przez e-dziennik. WprowadziliÊmy zumb´ na przerwach, która cieszy∏a
si´ ogromnà popularnoÊcià, a póêniej „filmowe
przerwy”, podczas których na du˝ym ekranie
oglàdaliÊmy kreskówki. W karnawale razem z panià Katarzynà Gutowskà-Bàk zabawialiÊmy dzieci
na balu przebieraƒców. Kilka dni przed Êwi´tem
Wielkiejnocy najm∏odsi wzi´li udzia∏ w poszuki-

waniu Wielkanocnych Jajek. Na poczàtku drugiego pó∏rocza przy szkolnej szatni umieÊciliÊmy
skrzynk´ samorzàdowà, do której ka˝dy móg∏
wrzuciç karteczk´ z propozycjà, co ciekawego moglibyÊmy zrobiç. ZorganizowaliÊmy kolejnà edycj´
szkolnego konkursu „Mam Talent” i rozszerzyliÊmy jà o „Pokaz talentów” dla naszych najm∏odszych kolegów. W tych przedsi´wzi´ciach bardzo

wspar∏a nas Rada Rodziców. Âwietnym pomys∏em okaza∏ si´ równie˝ „Dzieƒ jesieni”, który
mia∏ zintegrowaç dzieci z klas 1–6, oraz dy˝ury
w szatni pod has∏em „Pomagamy Maluchom”.
MyÊl´, ˝e by∏ to niezwykle udany i owocny
rok. Zawsze mogliÊmy liczyç na panià Katarzyn´
Majewskà – opiekuna samorzàdu. Pomaga∏a
w organizacji naszych przedsi´wzi´ç i bardzo
zaanga˝owa∏a si´ w prac´ z uczniami. Nad
wszystkimi pomys∏ami piecz´ sprawowa∏a pani
dyrektor Izabela Nowacka, bardzo otwarta na
propozycje i zawsze ch´tna, by pomóc.
Wierz´, ˝e nast´pny rok b´dzie dla samorzàdu
równie owocny. Mam nadziej´, ˝e nasi nast´pcy
b´dà kontynuowaç nasze pomys∏y oraz wprowadzà nowe inicjatywy, które uczynià Szko∏´ Podstawowà nr 385 jeszcze lepszym i przyjaêniejszym dla uczniów miejscem. Rok szkolny dobiega koƒca – mo˝emy z ca∏à pewnoÊcià zaliczyç go
do udanych i ze spokojem wyjechaç na wakacje.
Ma∏gorzata Dàbrowska
Przewodniczàca
samorzàdu uczniowskiego SP 385

Uczniowie Bu∏haka na Warszawskich Targach Ksià˝ki
Pod koniec XX wieku istnia∏y obawy, ˝e zwyk∏à ksià˝k´ wyprze elektroniczny zast´pca, jakim
jest e-book. Na szcz´Êcie tak si´ nie sta∏o. Pi´kna
ok∏adka, wertowanie stron, cudowny, niepowtarzalny zapach kartek nigdy nie pójdà w zapomnienie. Dzi´ki papierowym przyjacio∏om uczymy si´ j´zyków obcych, poznajemy nowe przygody, zwiedzamy Êwiat, nie ruszajàc z miejsca.
Dla uczniów Szko∏y Podstawowej nr 12 im.
E. Bu∏haka w Warszawie-Weso∏ej ksià˝ka równie˝
stanowi êród∏o rozwijania zainteresowaƒ. Dlatego
m∏odzie˝ odwiedzi∏a po raz kolejny w dniach
17–18.05.2018 r. Warszawskie Targi Ksià˝ki na
Stadionie Narodowym. Podró˝ do ró˝nych zakamarków fikcji literackiej oraz autentycznych historii

artystów z ca∏ego Êwiata doprowadzi∏a
do sytuacji, ˝e wszystkie mole ksià˝kowe prze˝ywa∏y stan intelektualnego
uniesienia. Dzieci oraz kadra pedagogiczna w´drowali z uÊmiechem na twarzy od stoiska do stoiska z coraz wi´kszà iloÊcià przeró˝nych dzie∏ literatury
pi´knej, komiksów, poradników, przewodników oraz gier, które b´dzie mo˝na wykorzystaç w celu ciekawego zorganizowania czasu wolnego i nie tylko.
Oprócz przyjemnego spaceru i czerpania satysfakcji z konsumpcyjnych dokonaƒ
wszystkie klasy trzecie, czwarte, piàte oraz szóste SSP nr 12 aktywnie wzi´∏y udzia∏ w prelek-
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cjach pt. „Czytam pierwszy” oraz „Reporterzy Samozwaƒcy na kraƒcach Êwiata”. Zaj´cia pomog∏y dzieciom uÊwiadomiç sobie fakt, ˝e ksià˝ki
mo˝na czytaç i od razu recenzowaç, publikujàc
swoje teksty w sieci. M∏odzie˝ dowiedzia∏a si´
tak˝e, jak profesjonalnie wykonywaç zdj´cia na
Instagramie. Nota bene uczniowie mieli okazj´
poznaç podczas warsztatów literackich Rafa∏a
Kosika, autora s∏ynnej serii pt. „Amelia i Kuba”.
Istnà gratkà po powrocie z Targów Ksià˝ki
by∏y lekcje j´zyka polskiego, podczas których
uczniowie podzielili si´ swoimi wra˝eniami z dokonywania zakupów ulubionych utworów, przeczytali na g∏os fragmenty Êwie˝o nabytych dzie∏
oraz wyrazili w∏asne zdanie na temat wybranych
gatunków literackich. Prawie wszyscy sprawili
prezent w postaci ksià˝ek równie˝ swoim bliskim, m.in. z okazji zbli˝ajàcego si´ Dnia Matki.
Takà przygod´ z literaturà powinno si´ prze˝ywaç jak najcz´Êciej. Dlatego za rok mi∏oÊnicy czytania g∏oÊnego i cichego pochodzàcy ze Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12 b´dà kultywowaç
oraz przekazywaç m∏odszym kolegom wspania∏à
tradycj´, jakà jest uczestnictwo w Warszawskich
Targach Ksià˝ki.
Natalia Lewicka-Wilczek
nauczycielka j´zyka polskiego
Nr 203 / Czerwiec – Lipiec 2018
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WWW.MEBLESOSNOWE.EU
REALIZUJEMY
INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA
ŁÓŻKA ● MATERACE ● SZAFY ● KOMODY
BIURKA ● WITRYNY ● STOŁY ● KRZESŁA
MŁODZIEŻOWE ● ZESTAWY ● I INNE

Warszawa-Weso∏a
ul. JEèDZIECKA 21F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05 00 (w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390
e-mail: przedszkolekubus@op.pl

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

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)

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

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

˚¸OBEK 600 Z¸ + WY˚YWIENIE

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

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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OG¸OSZENIA DROBNE
◗ FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiad-

◗ Nauka w∏oskiego – równie˝ dla dzieci (po-

czony nauczyciel. Kontakt 606 898 895.

znawanie j´zyka poprzez zabaw´). Weso∏a i okolice – dojazd gratis 578 688 577.

◗ Nauczycielka angielskiego udzieli lekcji

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

◗ Nauka j. niemieckiego w Starej Mi∏osnej

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).

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

Redakcja

GITARA – NAUKA GRY

BIURO RACHUNKOWE DZIDO

USŁUGI OGRODOWE

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

KONKURENCYJNE CENY
1 MIESIÑC GRATIS!!!

Podcinanie gałęzi • Wycinanie drzew

LEKTOR J¢Z. W¸OSKIEGO
I ANGIELSKIEGO

CI¢CIE DRZEW

Aleksandra Szewczyk
tel. 501 536 838

R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

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

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

UK¸ADANIE KOSTKI

PORZECZKA CZARNA

222

US¸UGI KRAWIECKIE

HYDRAULIK

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

– TANIO I SOLIDNIE –

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

506 173 607

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI
22
1

503 150 991

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

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

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

www.dogadajciesie.pl

29

producent od 1986 r.

TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

MO˚LIWY DOWÓZ 3,50 z∏/kg

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

516 813 103; 694 329 247
www.prostozkrzaka.pl

245

331

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

Z¸OTA RÑCZKA
DROBNE NAPRAWY I MODERNIZACJE

BRUKOWEJ I GRANITOWEJ

160

OSTRZENIE

Z¸OTA RÑCZKA
tel.

29
1

KOSZENIE ¸ÑK

tel. 513-148-238

214

305

ok. 120-150, tel. 694 242 481.

TRANSPORT

tel. 503-759-762

29
0

◗ Kupi´ w Starej Mi∏osnej dom/mieszkanie

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW

OGRODY A-Z

MALOWANIE W WEEKENDY

MYCIE DACHÓW

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

PRACE WYSOKOÂCIOWE
790 55 47 46

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

ZAMKI

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR
– fachowo i niedrogo

naprawa, wymiana

DORABIANIE KLUCZY
Weso∏a centrum, ul. W. Raczkiewicza 11

Tel. 695-622-848

508 348 728

87

trycznà, ∏ó˝ko rozk∏adane, wieszak, lustro, ∏aw´, rowery, szafk´ ze zlewem, sedes i ˝aglówk´. Tel. 600 325 338.

31
8

◗ Sprzedam stó∏, krzes∏a, kuchenk´ elek-

REKL AMA

SPECJALISTYCZNY GABINET

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna

DERMATOLOGICZNY

PROTEZA CAŁKOWITA

G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

28

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

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej

tel. 507 221 820

●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI

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
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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
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MONTAŻ OGRODZEŃ:
• PANEL
• SIATKA
• PALISADA

ROMBUD
tel.: 500-184-813
500-184-810
info.rombud@gmail.com

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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