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W sobot´ 21 wrzeÊnia poznaliÊmy laureatów konkursu na piosenk´ o dzielnicy Weso∏a. Konkurs realizowany by∏ w ramach
50-lecia nadania praw miejskich
dzielnicy Weso∏a.

W Klubie „KoÊciuszkowca” 1. Warszawskiej Brygady Pancernej przy Placu Wojska Polskiego 129 odby∏ si´
uroczysty koncert galowy
konkursu „Zakochaj si´
w Warszawie w Weso∏ej”,
podczas którego Jury pod
przewodnictwem Jacka Cygana wybra∏o piosenki laureatki. W Jury zasiedli tak˝e Izabela Trojanowska
oraz Tadeusz Woêniak.
Po wys∏uchaniu czternastu utworów zakwalifikowanych do koncertu galowego Jury
przyzna∏o nagrody nast´pujàcym laureatom:

■

„Zakochaj si´ w Weso∏ej”, muz. Krystyna
Kwiatkowska, Daniel Jab∏oƒski, s∏. Cezary Domaga∏a, wykonanie: Sonia Jarema

III miejsce – „Dziewczyno z Weso∏ej”,
muz. Jacek Droƒ, Jolanta Sambor, s∏. Aneta Zych, Jacek Droƒ, wykonanie: Pawe∏ Izdebski
II miejsce – „Jak Ty”, muz.
i s∏. Honorata Zajàczkowska,
wykonanie: Honorata Zajàczkowska
I miejsce – „Weso∏a”, muz.
Wojciech Zieliƒski, s∏. Tomasz Kordeusz, wykonanie:
Anastazja Karolina Lizer
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■

„Weso∏a”, muz. Zbigniew Stefaƒski, s∏.
Wies∏awa Kwinto-Koczan, wykonanie: Tatiana Kentla z grupà dzieci ze Szko∏y Podstawowej nr 171

dodatkowà nagrod´ przyzna∏a tak˝e publicznoÊç, trafi∏a ona do Anastazji Karoliny
Lizer za wykonanie piosenki „Weso∏a”.
Wieczór uÊwietni∏ wyst´p Doroty MiÊkiewicz i Marka Napiórkowskiego, których charyzma rozgrza∏a weso∏owskà publicznoÊç.
Ca∏e wydarzenie by∏o okraszone przepi´knym uÊmiechem i wielkim entuzjazmem
prowadzàcej Katarzyny Pakosiƒskiej.
Na koncert galowy zaprosi∏ Prezydent
m.st. Warszawy oraz Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objà∏ Marsza∏ek Województwa oraz Zwiàzek Polskich Autorów
i Kompozytorów ZAKR. Patronat medialny:
Radio Dla Ciebie, WiadomoÊci Sàsiedzkie.
Partner: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

■

„Weso∏o mi”, muz. i s∏. Micha∏ Vogtman,
wykonanie: Micha∏ Vogtman

Maria Wrzesiƒska

Wyró˝nienie:

Jednak to nie jedyne nagrody przyznane tego wieczoru. Podczas wydarzenia

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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9

1 kg

Wesoła:
ul. Jana Pawła II 110
ul. Rumiankowa 18

Al. Dzieci Polskich 9
(sklep znajduje się naprzeciwko
Centrum Zdrowia Dziecka)

29

9

1 szt.

29

9

32

Kakao Wedel
ciemne z Ghany

Coca Cola

1l
Polmlek

80 g
Wedel

0,85 l
Coca Cola

3

99

9

9

1 szt.

Mleko UHT
Łagodne 2%

85

1

1 szt.

cena za kilogram
Gobarto

1 szt.

1 szt.

49

Szynka w kotle gotowana
Swojski Stragan

Bombonierka
Raﬀaello
150 g
Ferrero

69

1 szt.

1

1 szt.

99

Herbata Big Active
zielona, earl grey,
cytrusowa

Pasztet
Podlaski
drobiowy

Napój Kubuś Play

Serek Kiri przekąska

40 torebek
Herbapol

155 g
Drosed

400 ml
Maspex

35 g
Danone

1

1 szt.

Promocja obowiązuje do końca października 2019 r. lub do wyczerpania zapasów
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metraże od 55 m2 do 85 m2
ogródki i miejsca parkingowe
w cenie
ceny już od 6363 zł/m2

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
XVII sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´ 18 wrzeÊnia.
W jej programie mia∏o byç
m.in. spotkanie z przedstawicielami MPWiK. Ze
wzgl´du na obowiàzki wynikajàce z awarii „Czajki”
w ostatniej chwili odwo∏ali oni swoje przybycie i poprosili o prze∏o˝enie tematu na sesj´ paêdziernikowà, co zosta∏o przez rad´ zaakceptowane.
Po przyj´ciu tej zmiany sesja rozpocz´∏a si´ od
spotkania z przedstawicielami ZTM. Dosyç d∏uga
dyskusja niestety nie przynios∏a zbyt wielu rezultatów. Trzeba przyznaç, ˝e przedstawiciele ZTM
byli doskonale przygotowani, mieli dane z badania „zape∏nienia” autobusów na poszczególnych

liniach w ró˝nych porach. DoÊç twardo prezentowali stanowisko, ˝e ˝adne istotne zmiany w rozk∏adach autobusów nie sà planowane. Przekazali
za to jednà dobrà wiadomoÊç. Miasto Sto∏eczne
z∏o˝y∏o zamówienie na nowe wagony dla SKM.
W zwiàzku z tym w ciàgu kilku miesi´cy pociàgi linii S2 b´dà sporo d∏u˝sze, dzi´ki czemu b´dà
w stanie zabraç wi´cej pasa˝erów. JeÊli chodzi
o zmiany w komunikacji autobusowej zwiàzane
z budowà w´z∏a „Zakr´t”, to jeszcze nie sà znane,
ale i tak b´dà dotyczy∏y tylko i wy∏àcznie autobusów linii 700 (704, 720, 722 i 730), wi´c mieszkaƒców Weso∏ej dotknà w niewielkim stopniu.
W kolejnym punkcie obrad Rada pozytywnie
zaopiniowa∏a poprawki w bud˝ecie dzielnicy,
przenoszàce na rok przysz∏y cz´Êç zaplanowanych na rok bie˝àcy wydatków inwestycyjnych,

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

scu ani razu nie wykaza∏y przekroczenia rygorystycznych norm zanieczyszczenia wody pitnej.

Awaria, awaria!!!
„Awaria” to najcz´Êciej
wymieniane i odmieniane
w Warszawie w ostatnich
tygodniach s∏owo. I niestety zapewne jeszcze du˝o wody w WiÊle up∏ynie,
nim o niej zapomnimy.
Awarie zdarzajà si´ zawsze i wsz´dzie, nie tylko
w skomplikowanych procesach funkcjonowania
miasta i zarzàdzania nim, ale tak˝e w tych najprostszych, dotyczàcych naszego dnia codziennego. Ale oczywiÊcie nie powinniÊmy ich lekcewa˝yç i akceptowaç. I na pewno awaria systemu
przesy∏ania nieczystoÊci pod Wis∏à jest jednà
z tych awarii, które nie mia∏y prawa si´ zdarzyç.
Jednak w tym przypadku zarzuty kierowane
w stron´ w∏adz Warszawy nie do koƒca sà
usprawiedliwione i nie zawsze majà odzwierciedlenie w rzeczywistoÊci.
Przede wszystkim iloÊç Êcieków, które w wyniku tej awarii trafi∏y do Wis∏y, jest zdecydowanie
mniejsza ni˝ ta sprzed oddania w 2012 roku do

o których ju˝ wiadomo, ˝e nie uda si´ ich zrealizowaç w roku bie˝àcym. By∏a to kwota ok.
1,7 mln z∏, czyli jakieÊ 10% ca∏ego bud˝etu inwestycyjnego dzielnicy.
Nast´pnie Rada zapozna∏a si´ z informacjami
o kosztach i êród∏ach finansowania Pikniku Weso∏a oraz na temat przebiegu prac nad bud˝etem
obywatelskim.
Ze wzgl´du na koniecznoÊç zaopiniowania
projektu przysz∏orocznego za∏àcznika bud˝etowego dla dzielnicy Weso∏a termin kolejnej sesji
zosta∏ przyÊpieszony o tydzieƒ i odb´dzie si´ ona
16 paêdziernika o godz. 14.00. Jej wiodàcym tematem b´dzie oczywiÊcie bud˝et dzielnicy na rok
przysz∏y. Pe∏ny program sesji b´dzie dost´pny na
7 dni przed sesjà w Internecie. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.

u˝ytku zmodernizowanej oczyszczalni „Czajka”,
gdy wi´kszoÊç warszawskich nieczystoÊci wylewana by∏a do Wis∏y. W mi´dzyczasie zosta∏a oddana do u˝ytku tak˝e oczyszczalnia „Po∏udnie”,
do której sp∏ywajà nieczystoÊci z Ursynowa, Wilanowa i cz´Êci Mokotowa. Tak˝e Êcieki z ca∏ej prawostronnej Warszawy sp∏ywajà ju˝ do „Czajki”.
Ostatecznie uszkodzonym kolektorem transportowane sà nieczystoÊci tylko z 7 dzielnic
stolicy.
Ca∏kowicie bezpodstawne sà zarzuty zatrucia
wody pitnej w wodociàgach warszawskich i uj´ciach wody miast le˝àcych w dole Wis∏y. Woda
nie p∏ynie pod gór´, a przecie˝ ta znajdujàca si´
w naszych kranach pobierana jest 10 kilometrów
w gór´ Wis∏y, na Mokotowie, za mostem ¸azienkowskim. Cz´Êç doprowadzana jest tak˝e wodociàgiem Pó∏nocnym bezpoÊrednio z Bugo-Narwi.
Natomiast prawie wszystkie miasta le˝àce
w dolnym biegu Wis∏y do celów u˝ytkowych pobierajà wod´ ze studni g∏´binowych. Jedynie
P∏ock cz´Êç wody pobiera spod dna Wis∏y. Jednak codzienne badania prowadzone w tym miej-

Metro jedzie dalej!
I w tym medialnym zgie∏ku przemkn´∏a gdzieÊ
informacja, ˝e zosta∏y oddane do u˝ytku trzy kolejne stacje metra: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Dzi´ki przed∏u˝eniu II linii na
Targówek mieszkaƒcy tej dzielnicy b´dà mogli
dojechaç do samego centrum Warszawy w kilkanaÊcie minut. JednoczeÊnie coraz bardziej zaawansowane sà prace przy kolejnych stacjach:
Zacisze, Kondratowicza i Bródno. Zakoƒczenie
ich budowy przewidywane jest ju˝ za dwa lata.
Tak˝e prace na zachodnim odcinku II linii metra,
na Woli, prowadzone sà w bardzo dobrym tempie
i powinny byç zakoƒczone jeszcze w 2019 roku.
Jednak trzy nowo wybudowane stacje: Ksi´cia Janusza, M∏ynów i P∏ocka b´dà udost´pnione pasa˝erom po niezb´dnych odbiorach, w pierwszym
kwartale 2020 roku. A do koƒca 2021 roku II linia
metra powinna dotrzeç na Bemowo.
Pawe∏ Lech
Radny Rady m.st. Warszawy,
Przewodniczàcy Komisji Zdrowia

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Weso∏a”
Informacje o zasadach reklamowania i zamówienie reklamy u naszego
przedstawiciela handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏ – tel. 607-306-979,
e-mail: reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – miesi´cznik mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.
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Dzia∏ania OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Weso∏ej
Szacunek, aby zapobiegaç – wizyta
Partnera z W∏och w OPS Weso∏a
W dniach 10–13.09.2019 r. OÊrodek Pomocy
Spo∏ecznej w ramach realizacji innowacyjnego,
mi´dzynarodowego projektu „Socjodrama jako
narz´dzie profilaktyki przemocy” we wspó∏pracy

li 4 Partnerów z Polski – goÊci z OPS z Pisza,
Orzysza, Pilawy, Lesznowoli.
Cztery dni intensywnej pracy warsztatowej
prowadzonej w oparciu o doÊwiadczenia partnera z W∏och mia∏y na celu wypracowanie nowego
modelu pracy w obszarze profilaktyki przemocy.
Model wykorzystujàcy komunikacj´ opartà na
empatii i szacunku oraz techniki socjodramy
uwra˝liwia na sytuacj´ i prawa osób starszych,
buduje trosk´ o ich samopoczucie i wra˝liwoÊç
spo∏ecznà. Facilitatorzy – osoby przeszkolone
w prowadzeniu szkolenia wg modelu – b´dà nast´pnie wdra˝ali wypracowane rozwiàzania podczas warsztatów szkoleniowych.
Seniorów oraz opiekunów osób starszych
ch´tnych do udzia∏u w projekcie zapraszamy do
kontaktu z sekretariatem OÊrodka pod nr. tel.
(22) 773 44 12.

Projekt „Ocaliç od zapomnienia...”
z liderem projektu – firmà Global TC mia∏ przyjemnoÊç goÊciç Partnera Ponadnarodowego
z W∏och – przedstawicieli organizacji Anziani
e non solo soc. Coop., Carpi oraz przedstawicie-

Jesieƒ to intensywny czas dla naszych seniorów
– ju˝ w paêdzierniku rozpocznà przygotowania do
stworzenia scenariusza i wystawienia autorskiego
spektaklu w ramach projektu realizowanego

przez Stowarzyszenie
„Strefa Wsparcia” we
wspó∏pracy z OÊrodkiem Pomocy Spo∏ecznej Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy. Projekt jest finansowany
ze Êrodków m.st. Warszawy. Powsta∏y w ramach projektu spektakl „Ocaliç od zapomnienia:
spektakl s∏owno-muzyczny poÊwi´cony ˝yciu kulturalnemu okupowanej Polski w latach
1939–1945” b´dzie kolejnà szansà na zaprezentowanie potencja∏u seniorów zamieszkujàcych
w naszej dzielnicy. Dla m∏odszych pokoleƒ b´dzie
zaÊ szansà na zapoznanie si´ z tzw. „˝ywà historià” – opartà nie tylko na faktach, ale tak˝e historià b´dàcà opowieÊcià o losach ludzkich, prze˝yciach i emocjach, cz´sto ich dziadków.
Osoby ch´tne do udzia∏u w powstawaniu spektaklu zapraszamy do kontaktu z Centrum AktywnoÊci „Na Spokojnej” pod nr. tel. (22) 773 44 12.
Marzena Decyk

Depesza z ROD Zach´ta
Dni Dzia∏kowca w ROD Zach´ta
w Weso∏ej stajà si´ ju˝ cyklicznà
imprezà, nie tylko dla dzia∏kowców, ale równie˝ dla mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a. Festyn
zorganizowany zosta∏ 14 wrzeÊnia w ramach realizacji zadania
publicznego pn. „Dzieƒ Dzia∏kowca – zdrowo i kolorowo”
z inicjatywy lokalnej.
Ka˝dy z uczestników móg∏ wziàç udzia∏ w warsztatach z kiszenia ogórków, które cieszy∏y si´ ogromnym zainteresowaniem nawet wÊród dzieci.
Oprócz warsztatów odby∏a si´ równie˝ prezentacja przygotowana przez panià Ew´ Szlage
na temat ochrony je˝y. Na zakoƒczenie prezentacji przygotowano krótki quiz z nagrodami w postaci domków dla je˝y.
Dzi´ki uprzejmoÊci pani Izabeli ˚urawickiej,
wiza˝ystki reprezentujàcej firm´ MARY KAY, panie mog∏y wykonaç makija˝ dzienny oraz dowiedzieç si´, jak piel´gnowaç cer´.
Ju˝ po raz drugi udzia∏ w festynie wzi´li cz∏onkowie Stowarzyszenia BMW Rebel Society, którzy przeprowadzili loteri´ fantowà dla Zuzi.
Animatorzy dzieci´cy z firmy SMAK DZIECI¡STWA przygotowali dla najm∏odszych mnóstwo
atrakcji takich jak: malowanie buziek, skr´canie
baloników, malowanie na folii, puszczanie baniek mydlanych. By∏a te˝ wata cukrowa.
W czasie festynu mo˝na by∏o spróbowaç kie∏baski i kaszanki z grilla, smalczyku z ogórkiem,
pierogów czy JaÊkowego Bigosu, który sta∏ si´
daniem honorowym Dni Dzia∏kowca. Nie zabrawww.wiadomoscisasiedzkie.pl

k∏o równie˝ s∏odkich wypieków dzia∏kowiczek i dzia∏kowców.
Rozstrzygni´to konkurs Wzorowa
Dzia∏ka Roku 2019, przyznano laureatom dyplomy i bony upominkowe.
W tym roku po raz pierwszy dzia∏kowcy g∏osowali na naj∏adniejszà dzia∏k´.

pertuarem, przy którym dzia∏kowcy i mieszkaƒcy
bawili si´ do póênych godzin wieczornych.
Organizatorom – Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy i Mieszkaƒcom Placu Wojska Polskiego
w Weso∏ej za wsparcie dzia∏alnoÊci festynu;

Pani prezes Lidia Mierzejewska podzi´kowa∏a
sponsorom, fundatorom, organizatorom i mieszkaƒcom dzielnicy, którzy w∏o˝yli swój wk∏ad
w przygotowanie festynu, po czym zaprosi∏a na
scen´ naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
Dzielnicy Weso∏a Miasta st. Warszawy panià Mart´ Wep´, która opowiedzia∏a, jak dzi´ki inicjatywie
lokalnej mo˝na organizowaç wiele imprez i warsztatów, tak jak mi´dzy innymi Dzieƒ Dzia∏kowca.
Gwiazdà festynu by∏ Bogdan Szymaƒczak,
gwiazda telewizji TVS, który zaÊpiewa∏ swoje
najwi´ksze przeboje, jak równie˝ rozÊmiesza∏ publicznoÊç kawa∏ami Êlàskimi. Zespó∏ FLASH DANCE umila∏ czas Êpiewem, a show wykonane przez
pi´kne panie pozostanie na d∏ugo w pami´ci ka˝dego z uczestników festynu. Na zakoƒczenie festynu dzia∏kowicz Tadeusz Rossa wystàpi∏ z re-

Sponsorom – Cukierni Murawski, Piekarni
PUTKA, Firmie COMMANDO za ufundowanie
s∏odkich wypieków, chleba i pysznego bigosu;
Dzia∏kowcom za przygotowanie przepysznych ciast i czynny udzia∏ w obs∏udze stanowisk piknikowych oraz Wszystkim Ludziom,
którzy pomogli w organizacji festynu Dzieƒ
Dzia∏kowca;
Redakcji WiadomoÊci Sàsiedzkich, Dyrekcji
Klubu KoÊciuszkowca za promocj´ festynu
w mediach spo∏ecznoÊciowych FB;
wszystkim razem i ka˝demu z osobna za
udzia∏ i wsparcie...
DZI¢KUJEMY
W imieniu organizatorów
Lidia Mierzejewska
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Niemoc ZTM-u
Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy Weso∏a goÊciliÊmy przedstawicieli Zarzàdu
Transportu Miejskiego, którzy zostali zaproszeni w zwiàzku z punktem pn.
„informacja na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie dzielnicy
i mo˝liwoÊci jej usprawnienia”. Musz´ powiedzieç, ˝e niewiele mo˝na miejskiej
spó∏ce zarzuciç, ale tylko dlatego, ˝e nic konkretnego nie zaproponowa∏a.
Zamieszanie
na PKP Weso∏a
WÊród tematów, które
by∏y poruszane, znalaz∏a
si´ budowa tunelu na stacji Warszawa-Weso∏a i towarzyszàce jej liczne zmiany w komunikacji. Jak wiadomo, planowane jest,
aby autobus linii 198 przeje˝d˝a∏ tunelem na
drugà stron´ torów i tam mia∏ postój. Jednak nadal nie wiemy, jak konkretnie b´dzie to wyglàda∏o. Co wi´cej, z trasy linii 198 wypadnie prawdopodobnie przystanek Moniuszki, a nawet je˝eli
ZTM ma plan, jak go zachowaç, to jeszcze si´
tym z nami nie podzieli∏. ZTM pytany, dlaczego
jeszcze nie przedstawia nam koncepcji kursowania komunikacji miejskiej w trakcie budowy tunelu na stacji Warszawa-Weso∏a, odpowiada, ˝e
dopóki nie ma zatwierdzonych inwestycji, nic nie
mo˝e zaproponowaç. Ze strony spó∏ki pad∏o
stwierdzenie, ˝e b´dà reagowali doraênie na to
co si´ b´dzie dzia∏o. Pozostaje mieç wi´c nadziej´, ˝e ich reakcje nie b´dà spóênione...
Przy okazji przepe∏nionych SKM-ek ZTM ponownie powiedzia∏, ˝e nie ma obecnie mo˝liwoÊci, aby kursowa∏y d∏u˝sze pociàgi, poniewa˝
weso∏owski peron jest za krótki na podstawienie
po∏àczonych pociàgów. Zresztà podobno to problem nie tylko naszego peronu. Co ciekawe,
w bydgoskiej Pesie zosta∏y ju˝ zamówione pociàgi d∏u˝sze, jednoczeÊnie mieszczàce si´ na naszych peronach. Na razie jednak nie wiadomo,
kiedy dotrà do Warszawy i wyruszà w tras´.
Ponadto do 27 wrzeÊnia mia∏a byç odebrana
koncepcja ca∏ej inwestycji, która w koƒcu zak∏ada∏a budow´ parkingu Park & Ride – wczeÊniej
projektant przewidzia∏ jedynie zatoki postojowe
wzd∏u˝ ul. G∏owackiego. Szkoda natomiast, ˝e
zaplanowano tylko 300 miejsc postojowych, co
przy obecnej skali parkowania przy stacji PKP jest
dalece niewystarczajàce. Jedynà nadziejà jest to,
˝e Sulejówek równie˝ ma mieç u siebie P&R, który prawdopodobnie nieco odcià˝y Weso∏à.

Pechowe przystanki
Stara Mi∏osna od prawie trzech lat czeka na
przystanek o nazwie „Mazowiecka” na al. Pi∏sudskiego. ZTM po raz kolejny zapewnia, ˝e powstanie on do koƒca roku. WczeÊniej problem
by∏ z odwodnieniem. Teraz okaza∏o si´, ˝e ktoÊ,
kto wydawa∏ pozwolenie na budow´, nie skoordynowa∏ ze sobà inwestycji i tak przystanek stanà∏ w konflikcie z nowym osiedlem. Ewidentnie
ostatnio ZTM-owi nie po drodze coÊ robiç w We-
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so∏ej, ledwie zapowiedziano remont przystanku
U∏aƒska, a ju˝ w nast´pnym zdaniu okaza∏o si´,
˝e przed naszym przystankiem w kolejce do remontów jest kilkaset (sic!) innych.

Weso∏a nie zas∏uguje na popraw´
Równie˝ na nowe po∏àczenia lub rozwiàzania
komunikacyjne nie mo˝emy liczyç, je˝eli nie b´dziemy mieli nowego uk∏adu drogowego, twierdzi ZTM. To smutna wiadomoÊç, zwa˝ywszy na
to, ˝e po ostatnim uruchomieniu trzech stacji
drugiej linii metra „odzyskane” zostanie 20 pojazdów. Przedstawiciele spó∏ki zapowiadajà, ˝e
nadwy˝ki autobusowe zostanà skierowane tam,
gdzie najbardziej ich potrzeba – w domyÊle nie
do Weso∏ej. Tak samo ZTM nie chce przed∏u˝enia
do Starej Mi∏osny ani 525, ani nocnego N25, powodem jest zbyt ma∏e ob∏o˝enie ju˝ je˝d˝àcych
u nas autobusów. Pracownik miejskiej spó∏ki pokusi∏ si´ nawet o rozwa˝ania, ˝e ewentualne
przed∏u˝enie linii 525 do Starej Mi∏osny mog∏oby
si´ odbyç kosztem usuni´cia linii 502. Tego nawet nie trzeba komentowaç.

Spadek jakoÊci czy czepianie si´?
Ostatnio ze Starej Mi∏osny znikn´∏y obs∏ugujàce linie 411 i 502 mercedesy na rzecz starszych
solarisów. Sta∏o si´ tak z powodu zmiany przewoênika odpowiadajàcego za te linie – wczeÊniej by∏ to Mobilis, a teraz jest to MZA. Byç mo˝e nie ma czym si´ przejmowaç, ale przy ca∏okszta∏cie beznadziei, jakà ostatnio serwuje nam
ZTM, nawet takie zmiany potrafià zdenerwowaç.
I nie jest to moja prywatna opinia.
Na sesji Rady poruszane by∏y równie˝ niedogodnoÊci zwiàzane z wczeÊniejszym przyjazdem
autobusów. Dopuszczalne dla kierowcy autobusu
jest pojawienie si´ na przystanku do 1 minuty
przed i do 3 minut po rozk∏adowym czasie. OczywiÊcie w przypadkach korków opóênienia sà zrozumia∏e, jednak˝e wczeÊniejsze przyjazdy autobusów, szczególnie z kierunku p´tli, nie powinny
mieç miejsca. Nieprawid∏owoÊci komunikacyjne
w tym zakresie nale˝y ka˝dorazowo zg∏aszaç do
ZTM-u, np. przez formularz na stronie. Nie oczekujemy cudów, tylko punktualnych kierowców
w czasie drogi do szko∏y, na uczelni´ czy do pracy.

Po˝yjemy, zobaczymy
Zarzàd Transportu Miejskiego od wielu miesi´cy nie przygotowa∏ ciekawej koncepcji transportu
publicznego dla Weso∏ej. Wydawaç by si´ mog∏o,
˝e to instytucja posiadajàca wszelkie mo˝liwe dane i narz´dzia, by zasypywaç nas Êwie˝ymi pomys∏ami na miar´ XXI w., w∏aÊciwymi dla stolicy
europejskiego kraju. Tymczasem powstajà coraz

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

7 paêdziernika, godz. 16.00–18.00
– dy˝ur ogólny dla mieszkaƒców
dzielnicy Weso∏a (Urzàd Dzielnicy,
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, pok. –111).

■

9 paêdziernika, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Centrum
(spotkanie na ul. 1 Praskiego Pu∏ku
róg al. Armii Krajowej).

■

16 paêdziernika, godz. 11.00–12.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
(spotkanie na ul. Jana Paw∏a II 1
– parking przy sklepie Lidl)

■

23 paêdziernika, 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!

to nowe strategie, plany, modernizacje, które
Weso∏a obserwuje z pewnej perspektywy. Panowie z ZTM-u powinni przestaç mówiç, ˝e czegoÊ
si´ nie da zrobiç, tylko przemyÊleç, jakie warunki
muszà zaistnieç, by coÊ si´ zrobiç da∏o. Tej odrobiny zadumy z ca∏ego serca im ˝ycz´.
A Wy, drodzy Mieszkaƒcy, jakie mielibyÊcie
pomys∏y na usprawnienie komunikacji miejskiej
w naszej dzielnicy? Piszcie maile na hzielinski@
radni.um.warszawa.pl lub wiadomoÊci na facebook.pl/RadnyHubertZielinski.
Hubert Zieliƒski
radny
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Prace porzàdkowe w schronie przy ul. Niemcewicza
We wrzeÊniu mija 75 lat, jak niemieckie oddzia∏y Wehrmachtu i Waffen SS
opuÊci∏y Weso∏à. Ze wzgl´du na sukces
polskiego natarcia 1 Dywizji Piechoty im.
Tadeusza KoÊciuszki pod Mi´dzylesiem
i Aninem zagro˝one okrà˝eniem niemieckie oddzia∏y dotàd skutecznie broniàce Starej Mi∏osny i Weso∏ej przed sowieckà 175 dywizjà strzeleckà
125 Korpusu 47 Armii wycofa∏y
si´ ze Starej Mi∏osny i Weso∏ej.
Nie odesz∏y daleko – stworzy∏y
lini´ opóêniania na magistrali
kolejowej, a wkrótce potem
wycofa∏y si´ do Zielonki.
Wrzesieƒ sta∏ si´ te˝ otwarciem nowego rozdzia∏u w historii schronu Regelbau 514 na
ul. Niemcewicza w Weso∏ej.
Swoje dzia∏ania zacz´liÊmy akcjà zamalowywania wulgaryzmów i pseudograffiti pokrywajàcych elewacje i wn´trza
obiektu. Jasno piaskowà farbà
elewacyjnà regularnie zwalczamy kolejne bohomazy szpecàce Êciany niepokryte ju˝ oryginalnym maskowaniem. Mamy nadziej´, ˝e za kilka lat, kiedy m∏odym wandalom
znudzi si´ ju˝ bazgranie, nastàpi odpowiednia

dowlanych: g∏ównie gruzu, p∏ytek i p∏yt
kartonowo–gipsowych. Co ciekawe,
wÊród Êmieci znalaz∏a si´ kamizelka
z logiem firmy budowlanej, rysunki
techniczne monta˝u armatury ∏azienkowej oraz paragony z numerami karty,
z której realizowano zakupy spo˝ywcze.
Âmieci z∏o˝yliÊmy na parkingu przed sa-

chwila do odtworzenia kamufla˝u,
jaki schron posiada∏ w roku 1944.
Kolejnym etapem prac oczyszczajàcych historyczne miejsce by∏a
wycinka krzewów akacji, która jest
zmorà pasa ziemi pod liniami wysokiego i Êredniego napi´cia.
W sobot´ 21 wrzeÊnia cz∏onkowie Ko∏a „PrzedmoÊcie Warszawa”
Stowarzyszenia „Pro Fortalicium”
przeprowadzili uzgodnionà z w∏adzami dzielnicy akcj´ sprzàtania
wn´trza ruin i otoczenia schronu Regelbau 514.
Od przedwioÊnia tego roku zalega∏o tam wywiezione przez pracowników pewnej firmy budowlanej ponad 6 metrów szeÊciennych odpadów bu-

natorium MSW, skàd odbiorà je odpowiednie
s∏u˝by. Dzi´kujemy w∏adzom dzielnicy Weso∏a za
odbiór odpadów i niezw∏ocznie przeka˝emy pozyskane paragony, w koƒcu mi∏o by by∏o nie dop∏acaç z publicznych funduszy do czyichÊ remontów.
W paêdzierniku b´dziemy kontynuowaç prace
przy bia∏kowaniu wn´trz i usuwaniu piasku, jaki
nagromadzi∏ si´ w wejÊciu do schronu.
Hubert Trzepa∏ka

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Co si´ dzieje w parafii Êw. Brata Alberta
„Zmiana proboszcza w parafii jest jak przekazanie pa∏eczki w duszpasterskiej sztafecie (...).
Bàdêcie wi´c twórczymi kontynuatorami swoich
poprzedników” – mówi∏ do nowych proboszczów w 2018 r. ks. Kardyna∏ Kazimierz Nycz.
Nasz proboszcz ks. Józef Skarpetowski po prawie 30-letniej pos∏udze w Zielonej, kilkakrotnie
og∏aszany „Cz∏owiekiem Roku” naszej dzielnicy,
w czerwcu 2018 r. odszed∏ schorowany na zas∏u˝onà kanonicznà emerytur´. Zastàpi∏ go mianowany przez ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Biskupa Romualda Kamiƒskiego –
ksiàdz, który w lipcu tego˝ roku przyby∏ do parafii Êw. Brata Alberta wraz ze swoim bratem, który jest równie˝ ksi´dzem.
Ka˝dy rozumie, ˝e nowy proboszcz ma prawo
do dokonywania zmian i realizacji swoich pomys∏ów. Ale dobrze by by∏o, aby robi∏ to w taki sposób, ˝eby ludzie nie czuli si´ skrzywdzeni, a wartoÊciowe inicjatywy mog∏y byç kontynuowane.
Niestety zmiany w naszej parafii nastàpi∏y doÊç
lawinowo. Nie z w∏asnej woli odeszli z powierzonych wczeÊniej stanowisk wszyscy dzia∏acze
i pracownicy (oprócz pani sprzàtajàcej). Nie ma
naszego wspania∏ego chóru, który wzbogaca∏
liturgi´, nie pracuje organistka Ewa i organista
Krzysztof, odszed∏ nawet ten, którego zatrudni∏
nowy proboszcz. Nie pos∏ugujà szafarze Eucharystii, niewielu zosta∏o ministrantów. Nie ma
dzieci przychodzàcych na zaj´cia, bo z sal parafialnych zosta∏a wyrzucona fundacja „Uczeƒ
XXI wieku”. Harcerze nie przychodzà do harcówki. Teraz panuje martwota i pustka. Za nasze pa-

Poczta seniora
dzia∏a!!!
Chyba ju˝ wszyscy zauwa˝yli w wielu miejscach
Weso∏ej skrzynki POCZTA SENIORA. StaraliÊmy
si´ je rozmieÊciç w miejscach dostrzeganych, takich jak Centrum Kultury,
przychodnie, parafie itp.
I chyba te nasze starania
zaowocowa∏y, bo otrzymujemy coraz wi´cej korespondencji, w której nadawcy albo proszà o interwencj´, albo chwalà pozytywne
dzia∏ania np. Rady Seniorów lub Urz´du Dzielnicy.
W innej znów korespondencji zamieszczone sà proÊby o za∏atwienie spraw,
z którymi nadawcy sami sobie nie potrafià poradziç.
Nas, jako Rad´ Seniorów,
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rafialne pieniàdze sà za∏o˝one na drzwiach urzàdzenia szyfrujàce i parafia sta∏a si´ niedost´pnym bastionem.
Do parafii w Rembertowie odszed∏ Êwietny
kaznodzieja emeryt ks. Waldemar. Modli∏ si´
z nami ponad cztery lata. Parafianie sà podzieleni, sk∏óceni. Bardzo zmala∏a frekwencja na nabo˝eƒstwach, bo wiele osób odchodzi z naszego
KoÊcio∏a do sàsiednich parafii. Szkoda tylko naszego wikarego ks. Arkadiusza, bo to wzór delikatnoÊci, kultury i taktu.
Jednak najbardziej bulwersujàcà sprawà dla
mnie i wielu znajomych parafian jest sposób potraktowania zas∏u˝onej, wieloletniej wspó∏pracownicy naszej parafii. Pani Krystyna jest 80-letnià schorowanà kobietà. Uczy∏a przez 19 lat religii, opiekowa∏a si´ bielankami, zorganizowa∏a
16 turnusów kolonijnych dla dzieci z naszej parafii, prowadzi∏a kronik´ parafialnà oraz punkt
wydawania u˝ywanej odzie˝y. To tylko cz´Êç jej
dzia∏alnoÊci. Po uroczystoÊci Bo˝ego Cia∏a zosta∏a wyrzucona z zakazem wst´pu do pomieszczeƒ
parafialnych. W niedziel´ przed Mszà Êw. chcia∏a podzi´kowaç wszystkim, którzy przez 30 lat

pomagali jej w rozlicznych pracach. Wtedy wy∏àczono mikrofon, a ks. proboszcz usunà∏ jà z prezbiterium. Za zaistnia∏y fakt zosta∏a oskar˝ona na
policji wraz ze mnà i jeszcze jednym parafianinem o zak∏ócanie uroczystoÊci religijnej. Ksiàdz
proboszcz wystàpi∏ na policji jako Êwiadek, który jednoczeÊnie by∏ g∏ównym oskar˝ycielem. Ze
wzgl´du na to, ˝e wystàpienie pani Krystyny, jak
równie˝ nasza proÊba skierowana do organisty
nie mia∏y znamion czynu karalnego, post´powanie to zosta∏o umorzone, ale wstyd i opinia o naszej parafii posz∏a w Êwiat.
Nie pomagajà indywidualne i zbiorowe liczne
pisma wysy∏ane do Jego Ekscelencji ks. Biskupa
Kamiƒskiego, ani telefony, SMS-y i e-maile,
a tak˝e indywidualne i zbiorowe spotkania z Biskupem. Parafia jest podzielona, rosnà niepotrzebne napi´cia. Chcia∏bym KoÊcio∏a, który jednoczy ludzi, jest duchowym przewodnikiem
i ostojà oraz wsparciem dla wszelkich aktywnoÊci. Ale na razie w naszej parafii tego wszystkiego nie mog´ zobaczyç. Pozostaje pytanie, jak
d∏ugo to wszystko b´dzie trwa∏o i kto w KoÊciele weêmie za to odpowiedzialnoÊç.
Zatroskany parafianin
Miros∏aw Grochowski

SZCZEPIENIA DLA SENIORÓW
Do grudnia br. w ramach akcji „Warszawa dla
seniora” wszyscy warszawiacy, którzy ukoƒczyli 65 lat, sà zameldowani w stolicy na sta∏e lub tymczasowo i rozliczajà podatek dochodowy PIT w warszawskich urz´dach skarbowych, mogà skorzystaç z bezp∏atnych
szczepieƒ przeciwko grypie.

W Weso∏ej cztery przychodnie biorà udzia∏
w programie i sà to placówki przy:
■ ul. Kiliƒskiego 50
■ ul. Warszawskiej 55
■ ul. Jana Paw∏a II 23 ■ ul. Cieplarnianej 25 d.
Redakcja,
êród∏o: Urzàd Dzielnicy Weso∏a

bardzo cieszy ta korespondencja Êwiadczàca
o obdarzeniu nas zaufaniem. Staramy si´, jak to
tylko mo˝liwe, sprawy
za∏atwiaç, choç niekiedy
okazuje si´ to trudne.
Do historii przejdzie
sprawa zwi´kszenia liczby ∏awek na terenie Weso∏ej, na których seniorzy mogliby czasem siàÊç
i odpoczàç, które jednak
sporo kosztujà.
Niemniej jednak dzi´kujemy wszystkim korespondentom za listy i ze
swej strony obiecujemy
sumiennie je czytaç oraz
podejmowaç dzia∏ania
w sprawach w nich opisywanych.
W imieniu
Rady Seniorów w Weso∏ej
Izabella Ruli
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Warszawskie Rolkowisko jak zwykle z wysokà frekwencjà
W minionà sobot´ na RoLKoSTRADZIE
w Warszawie-Weso∏ej odby∏a si´ IV edycja
„ROLKOWISKA”, czyli Otwartych Mistrzostw
Warszawy w Sprintach na Nartorolkach,
wyÊcigów na rolkach i hulajnogach.
Na linii startu stan´∏o niemal˝e 180 zawodników, w tym 87 nartorolkarzy. Mo˝na by∏o wystartowaç w max. 3 konkurencjach (byli i tacy,
którzy si´ na to porwali), wi´c odnotowano a˝
249 osobostartów. W zale˝noÊci od konkurencji
do pokonania by∏y dystanse 500, 1100 lub 1250
metrów. Dany dystans ka˝dy zawodnik musia∏
przejechaç dwukrotnie. Do statystyk mo˝na wliczyç te˝, niestety, 2 z∏amane kije.

Wyjàtkowy klimat
Na wyjàtkowy klimat „ROLKOWISKA” z∏o˝y∏o
si´ kilka czynników. Wspomniani ju˝ Aneta i Pawe∏, na co dzieƒ uczniowie Technikum Masa˝u,
na profesjonalnym stole do masa˝u regenerowali zm´czone plecy i koƒczyny ch´tnych zawodników. Na koniec imprezy odby∏ si´ pokaz precyzji
i sprytu na rolkach, czyli przejazd specjalny WILKÓW OTWOCK. Jak zwykle dopisali sponsorzy,

M: Jan ˚ó∏kiewski, MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI (00:04:42)

Fot. FB/tnbiegowkiwesola

Nartorolki terenowe
K: Aneta Zych, TN Biegówki Weso∏a (00:06:27)
M: Jan ¸acek, TEAM NABIEGÓWKACH.PL
(00:05:14)

Impreza ∏àczàca wiele pokoleƒ i Êrodowisk
Po raz kolejny organizator – Towarzystwo Narciarskie Biegówki zadba∏ o to, aby „ROLKOWISKO” polega∏o nie tylko na rywalizacji, ale przede
wszystkim ∏àczeniu ró˝nych pokoleƒ i Êrodowisk.
Rami´ w rami´ rywalizowali wi´c zawodnicy z licencjà PZB i PZN (start w Pucharze Warszawy)
oraz amatorzy. Najm∏odszy uczestnik mia∏ 3 lata,
a najstarszy 63. W sprintach stylem klasycznym
wystartowa∏a dwójka zawodników z OÊrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach (Aneta Górska i Pawe∏ Nowicki,
którzy, nawiasem mówiàc, zaj´li V miejsca w kategorii OPEN amatorów). Do Weso∏ej przyjecha∏o
te˝ wiele klubów – najliczniej reprezentowane
by∏y UKS Rawa Siedlce i UKS Wilki Otwock (22),
TN BIEGÓWKI (19), MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI (18), UKS Sparta (17), TEAM
NABIEGÓWKACH.PL (8), Hubal Bia∏ystok (7).

dzi´ki czemu atrakcyjne nagrody otrzymali i medaliÊci, i szcz´Êliwcy, którzy zostali na losowanie.
Organizator postawi∏ równie˝ na ekologi´: medale by∏y drewniane, po zawodach nie by∏o te˝
sterty plastiku, bo wod´ do picia (kranówk´) zapewni∏y Warszawskie Wodociàgi. „ROLKOWISKO” zbieg∏o si´ ponadto z obchodami 50-lecia
nadania Weso∏ej praw miejskich.

Rolki i wrotki 1100 m
K: Sandra Sygu∏a (00:04:58)
M: Jan ˚ó∏kiewski, MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI (00:03:49)
Rolki i wrotki 500 m
K: Lili Jab∏oƒska, I LOVE ROLKI (00:02:22)
M: Szymon Dziewanowski, WILKI OTWOCK
(00:02:14)

Klasyfikacje i zwyci´zcy
Niekwestionowanà zwyci´˝czynià „ROLKOWISKA” okaza∏a si´ pogoda, bo wbrew wczeÊniejszym prognozom nad RoLKoSTRADÑ ca∏y czas
Êwieci∏o s∏oƒce. W kategorii OPEN najlepsze czasy uzyskali:
Nartorolki CT
K: Katarzyna Witek, TN Biegówki Weso∏a / TEAM
NABIEGÓWKACH.PL (00:06:32)
M: Jan ˚ó∏kiewski, MULKS GRUPA OSCAR TOMASZÓW LUBELSKI (00:05:42)
Nartorolki FT
K: Patrycja Szwed, TN Biegówki Weso∏a
(00:05:31)

Hulajnogi
K: Amelia Latuszek (00:03:00)
M: Filip Gnilka (00:02:52)
W trakcie rywalizacji stylem dowolnym zosta∏
pobity przez Micha∏a Neumanna rekord trasy,
który teraz wynosi 2 minuty i 18 sekund.
Na IV Rolkowisku nie zabrak∏o te˝ cennych nagród ufundowanych m.in. przez firmy Decathlon,
Rollspeed, nartorolkowy.pl, Ficher.
Szczegó∏owe wyniki sà dost´pne na stronie
Czasomierzyk.pl.
Aneta Zych
Towarzystwo Narciarskie Biegówki

REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl

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

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 24.10.2019 i 21.11.2019

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Mi´dzynarodowa obsada podczas zakoƒczenia
wrzeÊniowej rywalizacji w PWiM oraz GPDW w RJnO
Pi´kna pogoda i znakomita obsada
towarzyszy∏y rywalizacji w dwóch
kolejnych rundach Pucharu Warszawy i Mazowsza oraz Grand Prix
Dzielnicy Wawer Miasta Sto∏ecznego Warszawy w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´, które odby∏y si´
podczas ostatnich wrzeÊniowych
weekendów. Przyjechali do Polski zawodnicy kadry narodowej Rosji, którzy potraktowali nasze starty jako etap przygotowaƒ
do Mistrzostw Europy w RJnO – jest to
bardzo wa˝ny fakt, bowiem nasze
zawody sà rozgrywane na bardzo
wysokim poziomie, jeÊli chodzi
o trasy najd∏u˝sze, które s∏u˝y∏y
tak˝e do szlifu ostatecznej formy
naszym kadrowiczom przed startem
w Mistrzostwach Europy. Jak widaç,
mo˝na po∏àczyç w jednej imprezie ró˝ne
formy rywalizacji, bowiem tradycyjnie dopisali te˝ najm∏odsi uczestnicy wraz ze swoimi rodzicami, startujàcy na trasach zielonych i niebieskich. I tu ju˝ widaç po kilku latach
startów, jak wzrastajà umiej´tnoÊci
nawigacyjne oraz technika jazdy na
rowerze najm∏odszych adeptów rowerowej jazdy na orientacj´. Naprawd´ serce si´ raduje, jak widz´
jako organizator ten progres i przyjemnoÊç, jakà daje najm∏odszym pokonywanie tras i odnajdywanie lampioników w terenie. Ju˝ coraz cz´Êciej wybierajà oni nawet trasy czerwone podczas krótszych
dystansów, takich jak sprint i dystans Êredni.

Wracajàc do przygotowaƒ naszych juniorów i seniorów do imprezy g∏ównej, jakà sà Mistrzostwa Europy
w RJnO, które odb´dà si´ w pierwszym tygodniu paêdziernika w niemieckim Rabenbergu, Êmia∏o mog´ powiedzieç, ˝e sytuacja wyglàda
bardzo dobrze i na pewno powalczymy o pozycje medalowe podczas tych
zawodów. Najlepszy junior Bartosz Niebielski,
mieszkaniec warszawskiego Wawra, nie
pozostawi∏ z∏udzeƒ innym rywalom,
wygrywajàc wszystkie trzy starty
podczas rundy X w dniach
21–22.09.2019, która odby∏a si´
w wawerskich lasach. Tu˝ za nim
o mgnienie oka plasowa∏ si´ najlepszy obecnie nasz senior Grzegorz
Henryk Marcinkiewicz. Cieszy powrót
do rywalizacji najbardziej utytu∏owanej
w Polsce zawodniczki Anny Kamiƒskiej, mistrzyni Êwiata seniorów z roku 2010. Jest to jedyny z∏oty medal w historii polskiej orientacji
sportowej zdobyty na tej rangi imprezie. Anna ma w dorobku jeszcze
medal srebrny i bràzowy Mistrzostw
Âwiata – czyli komplet kolorów
w kolekcji. Jej powrót do startów jest
bardzo cenny dla nas, bowiem doÊwiadczenie i zdobyta wiedza sà
przekazywane m∏odszym zawodnikom, którzy dzi´ki temu widzà, ˝e
jest mo˝liwe osiàgni´cie Êwiatowego sukcesu
w tej dyscyplinie sportu, pomimo ˝e nie jest ona
bardzo popularna w naszym kraju.

Razem dla bezpieczeƒstwa
Wakacje, wakacje i po wakacjach... Jeden z naszych ulubionych okresów w ciàgu ca∏ego roku,
d∏ugo wyczekiwany zza szkolnej ∏awki i biurowego
sto∏ka. Czas odpoczynku, relaksu, regeneracji po
pracowitym okresie. Kto z nas nie marzy w upalny
dzieƒ o piaszczystej pla˝y nad brzegiem morza czy
jeziora. Niestety, ale bardzo cz´sto ten beztroski
czas koƒczy si´ tragicznie... Z roku na rok coraz wi´cej osób ulega wypadkom w wodzie, które niejednokrotnie koƒczà si´ tragicznie. Brawura, lekkomyÊlnoÊç, przecenianie swoich mo˝liwoÊci to tylko
kilka przyczyn pogarszajàcych si´ statystyk utoni´ç.
Jak i czy w ogóle mo˝emy temu zapobiec, albo chocia˝ powstrzymaç ten proces...? Na pewno mo˝na
próbowaç, uÊwiadamiaç i uczyç, co zrobiç, ˝eby by∏o bezpieczniej. Jak pomóc osobie, która znajdzie
si´ w sytuacji zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia? Jak zachowaç si´, gdy to w∏aÊnie my sami b´dziemy potrzebowali pomocy? Ka˝dy mo˝e pomóc – bez
wzgl´du na wiek... Najm∏odsi mogà zaalarmowaç
doros∏ych, starsi podjàç akcje ratunkowà. A jak to
zrobiç, by byç bezpiecznym i pomóc innym...?
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Jest kolejny lampionik – Ma∏gosia i StaÊ Miko∏ajczyk.
Zdj´cie z X rundy, autor: Pawe∏ Rozwadowski

W ostatni weekend wrzeÊnia rywalizacja odbywa∏a si´ w sobot´ w lasach otwockich,
a w niedziel´ w okolicach Niepor´tu. Pogoda
tak˝e dopisa∏a i mieliÊmy pi´knà polskà z∏otà
jesieƒ podczas obu dni. Nastàpi∏ tak˝e wysyp
grzybów i w lesie zawodnikom towarzyszy∏y
bardzo du˝e rzesze grzybiarzy, którzy widzàc,
jak zawodnicy poszukujà lampioników, starali
si´ im pomagaç, mówiàc, gdzie takowy widzieli, i pokazywali kierunek, w jakim trzeba jechaç.
Âmia∏o mo˝emy powiedzieç, ˝e mieliÊmy kibiców podczas tych dwóch dni rywalizacji i wiele
osób by∏o z tego bardzo zadowolonych. Du˝o
startujàcych wraca∏o z lasu z odnalezionymi
wszystkimi lampionikami i grzybami znaleziocd. na str. 9

Klub Sportteam zaprasza wszystkich ch´tnych
(od 12 roku ˝ycia) na warsztaty z ratownictwa
wodnego oraz pierwszej pomocy w Aquaparku
Wesolandia. Podczas 10-godzinnego szkolenia
ka˝dy z uczestników zdob´dzie podstawowà
wiedz´ z technik p∏ywania stosowanych w ratownictwie wodnym, samoratownictwa, podejmowania akcji ratowniczych oraz udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie poprowadzi wykwalifikowana kadra Klubu Sportteam – doÊwiadczeni instruktorzy pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego, trenerzy p∏ywania oraz
ratownicy wodni. Warsztaty zakoƒczà si´ uroczystym wr´czeniem certyfikatów potwierdzajàcych
zdobytà wiedz´ oraz nabyte umiej´tnoÊci. Ponadto uczestnicy szkolenia zostanà zakwalifikowani w dzia∏ania wolontariatu. Wolontariuszom
zostanà wystawione oficjalne zaÊwiadczenia do
szkó∏ potwierdzajàce prace spo∏eczne.
Twoja wiedza i umiej´tnoÊci mogà uratowaç
ludzkie ˝ycie! Warto wiedzieç.
Anna Remblewska
Koordynator p∏ywania
UKS Sportteam
Nr 215 / Paêdziernik 2019
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nymi po drodze. Jak si´ okazuje, najwi´cej
mo˝na ich znaleêç w∏aÊnie przy drogach – tak
˝e by∏a to runda ∏àczàca przyjemne z po˝ytecznym, bowiem obiad by∏ prawie gotowy do spo˝ycia po powrocie do domu. Rosjanie byli bardzo zadowoleni ze startów i atmosfery panujàcej podczas zawodów. Poma∏u centrum
zawodów przekszta∏ca si´ w ma∏e przedszkole,
bowiem rodzice po pokonaniu trasy ze swoimi
pociechami ch´tnie ruszajà sami w teren, aby
pokonaç d∏u˝szà tras´, a najm∏odsi przejmujà
rol´ organizatora zawodów i sami te˝ ruszajà
w teren odnajdywaç najbli˝sze startu lampioniki i sprawia im to wielkà frajd´.

Teraz mamy trzy tygodnie przerwy i pod koniec paêdziernika wracamy w okolice Legionowa
na XII rund´, a po tygodniu, 26.10.2019, rozegramy ostatnià, jednodniowà XIII rund´ PWiM
oraz IV rund´ GPDW w Majdanie – b´dzie to
jednodniowa ods∏ona z dwoma startami. Nast´pnego dnia mo˝emy szykowaç stroje galowe
do udzia∏u w podsumowaniu tegorocznych zmagaƒ, które tradycyjnie odb´dzie si´ w siedzibie
firmy Wheeler Polska. MieÊci si´ ona w Majdanie
i jest otoczona lasami, w których przed wr´czeniem nagród, dyplomów i medali odb´dzie si´
start na nietypowym dystansie. Uczestnicy b´dà
mieli tylko 75 minut, aby znaleêç jak najwi´cej
lampioników w terenie. Jednak jeÊli przekroczà
czas, wówczas ca∏a praca pójdzie na marne, bo-

Tenis ziemny... Sport dla ka˝dego
Wrzesieƒ to okres, w którym rodzice wspólnie
z dzieçmi podejmujà decyzj´, jakie zaj´cia dodatkowe wybraç. Obecnie w szko∏ach i przedszkolach
panuje trend minimalizacji zaj´ç sportowych, dlatego dodatkowa forma zaj´ç ruchowych w wieku
wczesnoszkolnym i szkolnym to doskona∏a opcja.
Tenis ziemny to Êwietny wybór dla dzieci ju˝
od 4 roku ˝ycia. W okresie przedszkolnym dziec-

ko w szybki sposób rozwija swojà sprawnoÊç fizycznà, a tenis ziemny to doskona∏y sposób na
ukierunkowany i wszechstronny rozwój wszystkich cech sprawnoÊci fizycznej. Zaj´cia na korcie
prowadzone sà w ramach programu Tenis 10
– przygoda z tenisem rozpoczyna si´ na mniejszych kortach, a pi∏ki sà dostosowane do wieku
i umiej´tnoÊci dzieci.

wiem nie b´dà klasyfikowani. Jest to doskona∏a
forma zawodów, bowiem wymaga ona od
uczestników umiej´tnoÊci kontroli czasu i dystansu, jaki jeszcze pozosta∏ do pokonania
w stosunku do swojej aktualnej formy. Start jest
zupe∏nie rekreacyjny i co roku bierze w nim
udzia∏ prawie sto osób, traktujàc to jako doskona∏à zabaw´, która jest jednoczeÊnie po˝egnaniem z kolejnym sezonem w RJnO na Mazowszu.
Serdecznie zapraszam do spróbowania swoich
si∏ i stawienia czo∏a nowemu wyzwaniu, jakim
jest orientacja sportowa. Naprawd´ warto, wra˝enia niezapomniane. Informacje o kolejnych
startach na www.orienteering.waw.pl.
Jan Cegie∏ka

Tenis to gra dla ka˝dego – dzieci, m∏odzie˝y
i osób doros∏ych. Zaj´cia mogà byç prowadzone
zarówno w grupach, jak i indywidualnie. Warto
pami´taç, ˝e zaj´cia tenisa ziemnego dla dzieci to
przede wszystkim zabawa, dobra forma aktywnoÊci – przyjemnoÊç z gry i osiàganych post´pów, a przede wszystkim ruch, którego dzieci potrzebujà najbardziej.
Dominik B∏a˝ewicz
Trener tenisa
UKS Sportteam

Obrazy w podró˝y – wystawa w Bibliotece G∏ównej
„Obrazy w podró˝y” – wystawa obrazów
i fotografii Roberta Stolarczyka. Ekspozycja
sk∏ada si´ z cyklu obrazów namalowanych na
przestrzeni kilku lat oraz zdj´ç tych˝e obrazów
wykonanych przez autora podczas rodzinnych
podró˝y po Polsce i za granicà. Autor, wybierajàc
si´ w podró˝, zawsze zabiera ze sobà któryÊ
z w∏asnych obrazów, aby znaleêç odpowiednie
dla niego t∏o i sfotografowaç go w nowej, nietypowej lokalizacji. Jak si´ okazuje, obrazy namalowane przed podró˝à doskonale wpisujà si´
w klimat i otoczenie odwiedzanych miejsc.
Robert Stolarczyk, mieszkaniec Warszawy-Weso∏ej od 2004 roku. Absolwent Wydzia∏u

Malarstwa i Rysunku ASP im. W∏adys∏awa Strzemiƒskiego w ¸odzi. Malarstwo, fotografia i teatr
to jego najwi´ksze pasje artystyczne. Autor
przez kilka lat wyst´powa∏ na deskach Teatru 13
na warszawskiej Bia∏o∏´ce. Maluje od wczesnej
m∏odoÊci. Chocia˝ impasto jest jego ulubionà
technikà malarskà, nie ogranicza si´ on tylko do
tej jednej metody. Cykle jego obrazów sà ró˝norodne, cz´sto stojà one na przeciwleg∏ych biegunach, dzi´ki czemu autor nie daje si´ zaszufladkowaç. WÊród jego artystycznych poszukiwaƒ sà
m.in. prace z kr´gu abstrakcji organicznej i geometrycznej. W dorobku autora znajdujà si´ realizacje z zakresu malarstwa sztalugowego, rysun-

ku, fotografii, filmu wideo i plakatu teatralnego.
Obecnie, jesienià 2019 r., w Warszawie trwajà jednoczeÊnie trzy jego wystawy indywidualne: w pasa˝u Galerii Platinum Towers przy
hotelu Hilton, w lobby Atlas Tower na Ochocie oraz w siedzibie g∏ównej Biblioteki Publicznej w Weso∏ej.
Wernisa˝ wystawy 17.10.2019, godz. 18.30,
Biblioteka G∏ówna w Weso∏ej, ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 31. Prace artysty mo˝na oglàdaç w godzinach pracy biblioteki do 8.11.2019.
Justyna Kwiatkowska

REKL AMA

PENSJONAT
SENIORA
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl
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Wspomnienie Podlasia (1)
Czas mija nieub∏aganie, ale pewne chwile,
wspomnienia zwiàzane z klimatycznymi, urokliwymi miejscami nigdy nie przeminà. Takim miejscem, a w∏aÊciwe regionem jest Podlasie, które
w tym roku mia∏am okazj´ odwiedziç trzykrotnie.
W tym artykule pisz´ o wycieczce zorganizowanej w dniu 25.05.2019 r. przez Rodzinny Ogród
Dzia∏kowy „Zach´ta” z Warszawy-Weso∏ej.
Podlasie powitaliÊmy w Tykocinie, miasteczku
o ˝ydowskim charakterze, ˝ydowskim uk∏adzie
ulic, którego historia si´ga XI wieku. Charakterystyczna zabudowa – m.in. synagoga z prze∏omu XVIII/XIX wieku, pomnik Stefana Czarnieckiego (drugi po Kolumnie Zygmunta najstarszy
pomnik Êwiecki w Polsce), Dom Talmudyczny,
zwany te˝ Ma∏à Synagogà, koÊció∏ Êw. Trójcy
z 1742–1749 r., którego coko∏y bramy g∏ównej
zdobià dwie kule armatnie – mówi nam wiele
o historii tego miejsca. MyÊl´, ˝e nie tylko na
mnie ogromne wra˝enie zrobi∏o wn´trze synagogi ze Êcianami pokrytymi wersetami z Tory (w j´zyku hebrajskim i aramejskim) i z ustawionà poÊrodku bimà (rodzaj ambony) oraz ciekawa ekspozycja strojów i odtworzony fragment wn´trza
domu ˝ydowskiego – stó∏ przegotowany na szabas, a tak˝e informacje przekazane przez panià
przewodnik na temat tego Êwi´ta. Dowiedzia∏am
si´ na przyk∏ad, ˝e szabas jest po to m.in. organizowany, by cz∏owiek móg∏ odpoczàç od codziennych spraw i przypomnieç sobie, kto tak naprawd´ stworzy∏ ten Êwiat, dzi´ki komu mo˝emy go
podziwiaç. MieliÊmy te˝ okazj´ zwiedziç wn´trza
jednego z zachowanych domostw (obok koÊcio∏a), którego w∏aÊcicielka z dumà podzieli∏a si´
wspomnieniami na temat swojej rodziny. Wyposa˝enie pomieszczeƒ przenosi nas w przesz∏oÊç
(oryginalne obrusy, stroje, meble domowników,
przedmioty codziennego u˝ytku). Nast´pnie udaliÊmy si´ do miejscowej restauracji o nazwie „Tejsza”, co po hebrajsku znaczy koza, gdzie mieliÊmy okazj´ skosztowaç wspania∏ych pierogów –
„kreplachów” i ciasteczek ˝ydowskich.
Po takim wspania∏ym lunchu wyruszyliÊmy do
SupraÊla, kolejnego symbolu Podlasia. Tutaj zwiedzanie rozpocz´liÊmy od Monastyru Prawos∏awnego i Muzem Ikon. Duchowny charakter miejscowoÊci wed∏ug legendy zrodzi∏ si´ w 1500 r., kiedy to

mnisi prawos∏awni z Gródka, chcàc znaleêç dla siebie miejsce na kontemplacj´, wpadli na pomys∏,
aby do rzeki o tej samej co miejscowoÊç nazwie
wrzuciç drewniany krzy˝ prawos∏awny i w miejscu, gdzie si´ zatrzyma, zbudowaç Êwiàtyni´.
Krzy˝ dop∏ynà∏ do SupraÊla... W Muzeum Ikon mogliÊmy podziwiaç wspania∏e dzie∏a m.in. Jerzego
Nowosielskiego, ikonostasy oraz dowiedzieliÊmy
si´ wiele na temat powstawania ikon oraz ich hi-

storii. Po wyjÊciu z muzeum napawaliÊmy si´ widokiem na pi´kne bulwary nad rzekà SupraÊl zaprojektowane przez Wiktora Wo∏kowa. NiegdyÊ
SupraÊl podobnie jak ¸ódê mia∏ charakter przemys∏owy. Kwit∏a tu bran˝a w∏ókiennicza. Stàd zachowane domostwa pracowników fabryki (ulica Tkaczy), której w∏aÊcicielami by∏ ród Zachertów, oraz
zachowany pi´kny pa∏ac rodziny innych znanych
przemys∏owców Buchholtzów (obecnie mieÊci si´
w nim Liceum Plastyczne). W mi´dzyczasie by∏a
te˝ strawa dla cia∏a – obiad w jednym z regionalnych punktów gastronomicznych, gdzie zostaliÊmy pocz´stowani babkà ziemniaczanà. Pobyt
w SupraÊlu zakoƒczyliÊmy zwiedzaniem bardzo
ciekawego architektonicznie koÊcio∏a poewangelickiego wybudowanego w drugiej po∏owie
XIX wieku. W tym miejscu warto wspomnieç, ˝e
zarówno w Tykocinie, jak i w SupraÊlu w weekendy odbywajà si´ lokalne targi staroci, podczas
których mo˝na te˝ spróbowaç nie tylko specja∏ów
kuchni podlaskiej, ale równie˝ tatarskiej.
Ostatnim przystankiem na trasie naszej wycieczki by∏ Bia∏ystok, miasto powiatowe. W drodze podziwialiÊmy okalajàcà te miejscowoÊci
Puszcz´ Knyszyƒskà, dzi´ki której SupraÊl ma sta-

tus uzdrowiska. Lasy zamieszkujà m.in. ˝ubry. Bia∏ystok, czyli osada nad rzekà Bia∏à, która si´ stacza
w dó∏, ma wiele do zaoferowania turystom (Pa∏ac
Branickich, koÊció∏ Êw. Miko∏aja, koÊció∏ Êw. Rocha). My ze wzgl´du na ramy czasowe skupiliÊmy

si´ na zwiedzaniu Pa∏acu Branickich z ogrodem
i Rynku. Ju˝ sam dziedziniec Pa∏acu robi wra˝enie.
Pa∏ac zosta∏ wybudowany w XVI wieku i by∏ wielokrotnie przebudowywany, m.in. wed∏ug projektu s∏ynnego architekta Tylmana z Gameren. Dla
w∏aÊciciela Pa∏acu hetmana Klemensa Branickiego
rezydencja ta zwana te˝ Wersalem Podlasia mia∏a
byç tym, czym Wilanów dla króla Jana III Sobieskiego. Hetman myÊla∏ o przej´ciu w∏adzy w kraju, do czego jednak nie dosz∏o ze wzgl´du na to,
˝e po Êmierci króla Augusta III wybór pad∏ na Stanis∏awa Poniatowskiego, brata ˝ony hetmana.
Obecnie w Pa∏acu swojà siedzib´ ma Uniwersytet
Medyczny. Po zwiedzeniu przepi´knego pa∏acowego ogrodu w stylu francuskim (najokazalej wyglàda z balkonu Pa∏acu) poszliÊmy na przestronny
Rynek, pami´tajàcy hetmana, z ratuszem z wie˝à
zegarowà z 1761 r. oraz koÊcio∏em z 1621 r.,
w którym znajduje si´ symboliczny nagrobek Jana
Klemensa Branickiego ufundowany przez jego ˝on´ Izabell´ Branickà i jego serce (cia∏o hetmana
pochowane zosta∏o w Krakowie).
Wycieczka dobieg∏a koƒca. Mam nadziej´, ˝e
tak jak dla mnie, tak i dla pozosta∏ych jej uczestników Podlasie sta∏o si´ bli˝sze, tak˝e dzi´ki poznanym, ˝yczliwym turystom ludziom, którzy je
tworzà podobnie jak bohaterowie cyklu filmów
pt. „U Pana Boga...”.
Jasia W´drowniczka

REKL AMA

NAUKA GRY NA GITARZE
Tel.

695-622-848

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

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

Na Êcie˝ce wojennej z hejtem
Z Jerzym Skrzeczem, ekspertem od biznesowych innowacji,
rozmawia Marcin J´drzejewski.
Marcin J´drzejewski: Obserwujàc dzisiejszà
jakoÊç dyskursu publicznego, coraz cz´Êciej
zauwa˝amy zachowania agresywne, pejoratywnà retoryk´ i mow´ nienawiÊci, zwanà
z angielskiego hejtem. Jakie jest Paƒskie zdanie na ten temat?
Jerzy Skrzecz: Ca∏e moje zawodowe ˝ycie sp´dzi∏em w Êrodowisku biznesu. Jestem specjalistà
od prowadzenia start-upów zagranicznych firm
w Polsce i w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Pracujàc od wielu lat w profesjonalnych zespo∏ach,
nauczy∏em si´, ˝e tylko szacunek do kole˝anek
i kolegów oraz w∏aÊciwa motywacja budujà zespó∏ mogàcy osiàgaç ponadprzeci´tne rezultaty.
Ostracyzm i nieprzejednanie wylewajàce si´
z rozmów i wypowiedzi polityków, ale niestety
s∏yszane tak˝e coraz cz´Êciej w pracy, na ulicy czy
w autobusie, prowadzà do nienawiÊci, którà musimy skutecznie wykorzeniç z ˝ycia publicznego.

myÊl w danym uk∏adzie energia nie mo˝e byç ani utworzona, ani zniszczona, mogà jedynie zachodziç przemiany jednych jej form w inne. DziÊ
pot´˝nà iloÊç energii wielu
z nas, w tym przede wszystkim politycy, przeznacza na nikomu niepotrzebnà mow´
nienawiÊci, która w ekstremalnych przypadkach przeradza
si´ w groêne dla innych zachowania. A gdyby masy ludzkiej
energii marnowane bezpowrotnie na spory i bezsensowne s∏owne potyczki
przeznaczyç na coÊ konstruktywnego? Polska ma
wszystko, co potrzebne, aby konkurowaç z najwi´kszymi Êwiatowymi potentatami. Nale˝y tylko
ten potencja∏ umiej´tnie ukierunkowaç i uwolniç.

M.J.: To pi´kna teza, ale co zrobiç, ˝eby
wp∏ynàç na popraw´ tej smutnej i niepokojàcej sytuacji? Czy ma Pan gotowà recept´?
J.S.: Obserwujàc dzisiejszà wulgarnà i pozbawionà regu∏ debat´ publicznà, zaryzykuj´
stwierdzenie, ˝e w naszym kraju element etyki
i szacunku dla ludzi o innym spojrzeniu zanika.
A sà to nies∏ychanie cenne wartoÊci, które bezwzgl´dnie nale˝y przywróciç i kultywowaç. Kwestia elementarnej etyki w codziennym zachowaniu ka˝dego z nas to nie tylko mój dodatkowy
punkt programowy, ale przede wszystkim pasja,
którà b´d´ realizowaç w sposób konsekwentny.
Mówiàc o konkretnej recepcie, przytocz´ znane
wszystkim powiedzenie, ˝e „obecnoÊç kobiety
∏agodzi obyczaje”, i pomimo pewnych wyjàtków
nale˝y uznaç to za fakt. PowinniÊmy zdecydowanie pójÊç w kierunku u∏atwienia kobietom wi´kszej obecnoÊci w debacie publicznej, pe∏nienia
wy˝szych funkcji publicznych i równouprawnienia zawodowego. Wierz´, ˝e moje dzia∏ania
w tym kierunku, chocia˝ w pewnej mierze, pozwolà ostudziç emocje, które nale˝y ukierunkowaç na konstruktywne dzia∏ania zmierzajàce do
rzeczywistego rozwoju kraju.

M.J.: Jak to zrobiç?
J.S.: Nale˝y wykreowaç prawdziwy impuls dla
polskiej innowacyjnoÊci. W ˝yciu zawodowym
pracowa∏em i pracuj´ z wieloma kreatywnymi
osobami, które ka˝dego dnia majà nowe pomys∏y czy to na usprawnienie znanych ju˝ procesów
i technologii, czy te˝ na wprowadzenie kompletnie nowych, nieznanych dotàd idei. Ich potencja∏
jest olbrzymi, ale niestety, totalnie zablokowany
barierami urz´dowymi. B´d´ pracowaç nad
skróceniem i uproszczeniem procedur biurokratycznych u∏atwiajàcych wdra˝anie i patentowanie wynalazków. U∏atwi´ dost´p do finansowania innowacyjnych inicjatyw. Dzi´ki temu polskie
pomys∏y pozostanà w kraju i b´dà pracowaç dla
dobra rodzimej gospodarki.

M.J.: Czy dobrze rozumiem, ˝e startujàc
w wyborach do Sejmu chce Pan walczyç
z hejtem?
J.S.: W pewnym sensie. Powo∏am si´ tu na
znanà z fizyki zasad´ zachowania energii. W jej
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

M.J.: To ze wszech miar s∏uszne, a zarazem
patriotyczne podejÊcie. A jakie jest Paƒskie
zdanie na temat wspó∏pracy z zagranicà?
J.S.: Uwa˝am, ˝e powinniÊmy zdecydowanie
poprawiç kooperacj´ z zagranicznymi partnerami handlowymi. Przez ostatnie lata staliÊmy si´
narodem zamkni´tym na obcy kapita∏, w gazetach cz´Êciej mo˝emy przeczytaç o kolejnych nacjonalizacjach ni˝ nowych inwestorach na naszym rynku. Zaktywizuj´ wspó∏prac´ gospodarczà z partnerami europejskimi i Êwiatowymi.
Zainicjuj´ prace nad stworzeniem mapy najwa˝niejszych kierunków eksportowych Polski i wdro˝´ program promowania polskich firm za efek-

tywne dzia∏ania na rynkach Êwiatowych. W tym
celu niezb´dna jest dobra wspó∏praca obu izb
Parlamentu z ministerstwami, Kancelarià Premiera i Kancelarià Prezydenta. Wierz´, ˝e wspólnymi si∏ami b´dzie mo˝na takà osiàgnàç.
M.J.: Tak, ale ju˝ dziÊ s∏yszymy, ˝e trwa aktywna
promocja Polski za granicà.
Majà powstaç nowe bazy
dla ˝o∏nierzy amerykaƒskich, a liczba flagowych
narodowych produktów
znanych na arenie Êwiatowej stale roÊnie...
J.S.: Nasz kraj zdecydowanie staç na wi´cej, musimy
byç ponownie liczàcym si´
partnerem na forum mi´dzynarodowym. W ramach sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych zainicjuj´ prace nad mechanizmami przywracajàcymi Polsce status paƒstwa wiarygodnego
i przewidywalnego dla partnerów w Unii Europejskiej i ca∏ego Êwiata. Jako obywatele kraju centralnej Europy nie tylko zas∏ugujemy na równe traktowanie, ale mamy wszelkie prawo, by byç traktowani po przyjacielsku i partnersku. Bycie narodem
dumnym nie oznacza bycia narodem zadufanym!
M.J.: Paƒskie odpowiedzi i postulaty troch´
przypominajà mow´ wyborczà.
J.S.: Absolutnie nie jest to przypadek. W Warszawie, gdzie si´ urodzi∏em i wychowa∏em, jestem zwiàzany z Platformà Obywatelskà, pe∏ni´
funkcj´ wiceprzewodniczàcego Ko∏a Dzielnicy
Weso∏a. Wspólnie z cz∏onkami, sympatykami
oraz wszystkimi ludêmi dobrej woli, bez przynale˝noÊci czy te˝ przypisania do konkretnych barw
politycznych, dzia∏amy na rzecz programów prospo∏ecznych, proinnowacyjnych i ekologicznych.
Jestem zaszczycony, ˝e mog´ wspó∏dzia∏aç z grupà niezwykle kreatywnych i operatywnych ludzi.
W nadchodzàcych wyborach parlamentarnych
kandyduj´ do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej
w okr´gu 19 (Warszawa), na miejscu 23. Zarekomendowa∏ mnie, za co jestem mu ogromnie
wdzi´czny, by∏y marsza∏ek Sejmu, a obecnie senator prawobrze˝nej Warszawy, znany wszystkim, pan Marek Borowski. Zach´cam wszystkich
do g∏osowania na mnie, nieÊmia∏o zaznaczajàc,
˝e dzieƒ wyborów – niedziela, 13 paêdziernika
– to tak˝e dzieƒ moich urodzin. Wasze g∏osy oddane na mnie b´dà wspania∏ym prezentem, za
który obiecuj´ odp∏aciç wyt´˝onà pracà parlamentarnà przez najbli˝sze 4 lata.
M.J.: Dzi´kuj´ za rozmow´.
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Paêdziernik w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a
Paêdziernik rozpoczniemy koncertem duetu
gitarowego Noise Reducers. Podczas wydarzenia muzycy zaprezentujà klasyk´ europejskiej piosenki oraz standardy jazzowe w wersji instrumentalnej z szerokim polem improwizacji i interpretacji w∏asnej. Us∏yszymy m.in. takie utwory jak: „Je
t’aime”, „Temptation”, „Shape of my heart”, „Besame mucho”, „Champs Elysees”. Na koncert zapraszamy 5 paêdziernika o godz. 17.00.
6 paêdziernika o godz. 16.00 odb´dzie si´
przedstawienie dla dzieci pt. „Pinokio” w wykonaniu Teatru Urwis. Pinokio, drewniany pajacyk, uczy dzieci podejmowania wyborów mi´dzy
dobrem a z∏em. Posiada s∏aboÊci jak ka˝dy cz∏owiek i po wielu perypetiach uczy si´, jak post´powaç godnie. W nagrod´ spe∏nia si´ jego marzenie – zostaje prawdziwym ch∏opcem. Spektakl edukacyjny, który w zabawny sposób
przekazuje, ˝e warto byç uczciwym i dobrym.
Liczba miejsc ograniczona. Obowiàzujà zapisy
od 30 wrzeÊnia pod nr. tel. 22 773 55 99.

chcà byç? A jakimi nie powinny byç? Czy „s∏uszny”
wiek zawsze oznacza dojrza∏oÊç? Czy „babcia”
przestaje marzyç i staje si´ dobra i wyrozumia∏a?
Czy przestaje byç atrakcyjna? Spektakl „Kobiety”
zach´ca do spojrzenia na starsze panie troch´
mniej stereotypowo, troch´ mniej ˝yczeniowo,
a bardziej jak na kogoÊ, kto, owszem, ma doÊwiadczenie, ale nadal mocuje si´ z ˝yciem. Na
scenie spotyka si´ osiem kobiet, ka˝da jest inna,
ka˝da Êwieci innym Êwiat∏em i wywo∏uje w widzach odmienne emocje. ¸àczy je jedno – ch´ç
zmiany swoich ukszta∏towanych osobowoÊci.

Sp´dê wolny czas w OÊrodku
Kultury – ka˝dy znajdzie coÊ
dla siebie, od malucha po seniora!
Trwajà zapisy na zaj´cia w sezonie 2019/2020.
Na ch´tnych czekajà ostatnie wolne miejsca:
■

■

O podró˝y marzeƒ do Papui Nowej Gwinei,
która nigdy nie mia∏a si´ spe∏niç, a sta∏a si´ dowodem na to, ˝e nie ma rzeczy niemo˝liwych,
opowie w dniu 20 paêdziernika o godz. 17.00
Anita Pogorzelska. Podró˝niczka zabierze na wypraw´ do Korowojów, „ludzi drzew”, do Doliny
Baliem i plemienia Dani, a na koniec na rajskie
wysepki archipelagu Raja Ampat.
25 paêdziernika dzieci b´dà mia∏y okazj´ do
obejrzenia i wys∏uchania koncertu Filharmonii
Narodowej pt. „Spokojnie, to tylko
rock’n’roll”. Najm∏odszych czeka dobra zabawa przy dêwi´kach i rytmach rock'n'rolla, twista
i boogie-woogie. Z tymi szalonymi taƒcami
zwiàzana jest historia niezwyk∏ej znajomoÊci
Ewy i Piotra. Grupy zorganizowane obowiàzujà
zapisy, ale zapraszamy równie˝ uczestników indywidualnych 25 paêdziernika o godz. 10.50
do Filii „Pogodna” przy ul. Jana Paw∏a II 25,
a o godz. 11.50 do OÊrodka Kultury przy ul.
Starzyƒskiego 21.
Paêdziernik zakoƒczymy teatralnie. Zapraszamy
w dniu 27 paêdziernika o godz. 17.00 na spektakl pt. „Kobieta” w wykonaniu amatorskiego
teatru seniorów Teatr Niepami´ci pod opiekà re˝yserskà Sylwii Kalisz-Mróz. Kobiety po pi´çdziesiàtce, szeÊçdziesiàtce, siedemdziesiàtce? Jakie
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Dzieci zapraszamy na zaj´cia naukowe PRACOWNIA PRZYRODNIKA (Êroda, godz. 16.00,
6–10 lat), na zaj´cia plastyczne – ARTYSTYCZNIE KULTURALNI (piàtek, godz. 16.00,
dzieci 5–10 lat) oraz ZAJ¢CIA PLASTYCZNO-ARTYSTYCZNE (wtorek, godz. 16.00, dzieci
6–11 lat). Na zainteresowanych taƒcem czeka
BALET (poniedzia∏ek, godz. 17.30), TANIEC
NOWOCZESNY (piàtek, godz. 17.30 lub
18.15, dzieci 5–9 lat) lub VIDEOCLIP DANCE
(Êroda, godz. 16.00, dzieci 5–7 lat).
Dla m∏odzie˝y proponujemy WARSZTATY TEATRALNE z aktorem Wojciechem Starosteckim
(sobota, godz. 10.00, 10–14 lat) oraz zaj´cia
naukowe – PRACOWNIA PRZYRODNIKA
(Êroda, godz. 17.45, 11–15 lat).

■

Doros∏ych zapraszamy do PRACOWNI MALARSKIEJ (wtorek, godz. 18.30), na zaj´cia z improwizacji z aktorkà Olgà Mi∏aszewskà – ZAJ¢CIA
AKTORSKIE IMPRO (poniedzia∏ek, godz. 19.30)
oraz na ZUMB¢ (czwartek, godz. 19.30).

■

Na ch´tne dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych czekajà
równie˝ zaj´cia indywidualne – NAUKA GRY
NA PIANINIE (poniedzia∏ki, czwartki) oraz NAUKA GRY NA GITARZE LUB UKULELE (wtorki).

Pe∏na oferta zaj´ç dost´pna jest na stronie
www.domkulturywesola.net. Zapisy na zaj´cia
na stronie www.strefazajec.pl. Zapraszamy!

Ruszy∏ nabór do VII edycji
Festiwalu PieÊni ˚o∏nierskich
i Patriotycznych!
OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy ju˝ po raz siódmy organizuje Festiwal
PieÊni ˚o∏nierskich i Patriotycznych „Jak d∏ugo
w sercach naszych”. Wydarzenie organizowane
jest we wspó∏pracy z Urz´dem Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawy.

Celem tego wydarzenia jest m.in. promowanie patriotyzmu poprzez Êpiew i rozbudzanie
uczuç patriotycznych, popularyzacja walorów artystycznych i wychowawczych pieÊni i piosenek
patriotycznych. Do udzia∏u w Festiwalu zapraszamy dzieci, m∏odzie˝ i doros∏ych, zg∏aszajàcych
si´ indywidualnie, jak i za poÊrednictwem instytucji oÊwiatowych lub kulturalnych.
Termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ mija 31 paêdziernika
2019 r. Przes∏uchania uczestników odb´dà si´
w dniu 9 listopada br., a tydzieƒ póêniej – 16 listopada w Klubie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej
„KoÊciuszkowca” odb´dzie si´ Koncert Galowy
– wyst´p laureatów poszczególnych kategorii oraz
uroczyste wr´czenie nagród. Na zakoƒczenie z programem patriotycznym wystàpi zespó∏ Holeviaters
Band charakteryzujàcy si´ niecodziennym po∏àczeniem szeroko poj´tej muzyki folk z brzmieniem
swingowych standardów, ballad jazzowych. Szczegó∏y znajdà Paƒstwo w zak∏adce Konkursy na stronie internetowej: www.domkulturywesola.net.
Do∏àczcie do nas i zaÊpiewajcie najpi´kniejsze
polskie patriotyczne pieÊni. Zapraszamy indywidualnych wykonawców, zespo∏y i chóry!

Dzielnicowe Obchody
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci
Rada i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy oraz Proboszcz Parafii Êw. Brata Alberta zapraszajà na Dzielnicowe Obchody Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci, które odb´dà si´ w dniu 11 listopada 2019 r.
W programie m.in. uroczysta Msza Âwi´ta,
przemarsz uczestników wydarzenia pod pomnik
Polskiej Organizacji Wojskowej, tradycyjne uroczystoÊci pod pomnikiem.

W paêdzierniku
na Pogodnej
Zuzu ma pod opiekà stadko kóz. Codziennie
musi wstaç bardzo wczeÊnie, by poszukaç Êwie˝ej trawy dla zwierzàt. Ale Zuzu mieszka na pustyni. Tam nie∏atwo o roÊliny, którymi kózki mogà
si´ nasyciç. 5 paêdziernika o godz. 11.00 zapraszamy na warsztaty plastyczne z cyklu „Dzieciaki
Âwiata” pt. „Ch∏opiec pustyni”, podczas których
wykonamy piaskowe dzie∏a. Spotkanie przeznaczone jest dla dzieci w wieku 5–10 lat wraz
z opiekunami. Prowadzenie: Urszula Kowal-Gajewska. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy od
30 wrzeÊnia pod nr. tel. 22 427 37 74.
Zbiór „Warkoczem malowane” powsta∏ z fascynacji ró˝norodnoÊcià otaczajàcej cz∏owieka
fauny i flory. Ann´ Ma∏gorzat´ Neubart, autork´
prac, inspiruje pe∏na psychodelii kultura hipisowska. Artystka w swojej twórczoÊci pragnie pokazaç pi´kno natury oraz stworzyç odr´bny Êwiat
pe∏en niezwyk∏ych i niebanalnych cech. W tym
Êwiecie dominujà pe∏ne ekspresji intensywne
kolory i kontrastowe po∏àczenia barw. Wernisa˝
wystawy odb´dzie si´ 10 paêdziernika o godz.
19.00. Zach´camy równie˝ dzieci w wieku 5–12
lat do wzi´cia udzia∏u w warsztatach plastyczNr 215 / Paêdziernik 2019
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nych pt. „Fantastyczne faktury” towarzyszàcych
wystawie. Zaj´cia odb´dà si´ 19 paêdziernika
o godz. 11.00. Stworzymy na nich fakturalne kolorowe obrazki pe∏ne fantastycznych stworzeƒ,

ptaków, owadów i roÊlin wprost z g∏´bi sennych
marzeƒ. Prowadzenie: Ewa Przanowska. Obowiàzujà zapisy pod nr. tel. 22 427 37 74.
11 paêdziernika o godz. 11.00 zapraszamy
serdecznie kobiety w cià˝y oraz mamy ma∏ych
dzieci na spotkanie pt. „O karmieniu, bliskoÊci
i noszeniu”, które poprowadzi promotorka karmienia piersià Centrum Nauki o Laktacji, doula
oraz Prezes Fundacji Mlekiem Mamy – Marlena
Âwirk. Rozmawiaç b´dziemy o sposobach na bliskoÊç i budowanie wi´zi. B´dzie te˝ troch´
o chustonoszeniu.
Niezapomniane utwory z polskich filmów, piosenki z dawnych lat, cykl tang oraz standardy

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

musicalowo-rozrywkowe. Zapraszamy 12 paêdziernika o godz. 18.00 na koncert musicalowo-filmowy w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz pt. „Od nocy do nocy”. Artystka wyst´powa∏a m.in. na deskach Teatru Muzycznego
w Gdyni, Teatru Polskiego we Wroc∏awiu, Novej
Sceny w Bydgoszczy oraz goÊcinnie na scenie Teatru Roma w Warszawie. Podczas wydarzenia
wokalistce towarzyszyç b´dzie Maciej Zeforemski – piano oraz Wiktoria Kuncewicz – skrzypce.
„Karol Wojty∏a. MyÊli” to tytu∏ spotkania poetycko-muzycznego poÊwi´conego Êw. Janowi
Paw∏owi II. Podczas spotkania, które odb´dzie
si´ 19 paêdziernika o godz. 18.00, wystàpià:
Gra˝yna Skowron-Matkowska – Êpiew, Janusz
Tylman – muzyka do wierszy Karola Wojty∏y, Filip Borowski – recytacja wierszy. Wydarzeniu towarzyszyç b´dzie wystawa prac malarskich, portretów Jana Paw∏a II, wykonanych przez artyst´
malarza Jacka Schmidta, zatytu∏owana „Ca∏ym
sercem”. S∏owo wst´pne i scenariusz spotkania
– Anna Czachorowska, cz∏onek ZLP.
„Calineczka” H. Ch. Andersena to opowieÊç
o tym, jak bardzo trudnà drog´ trzeba czasami
przejÊç, by wreszcie spotkaç szcz´Êcie. Tytu∏owa
Calineczka to malutka dziewczynka znaleziona
pomi´dzy p∏atkami kwiatu, której ˝ycie nie skàpi∏o z∏ych przygód. Zapraszamy 27 paêdziernika
o godz. 16.00 na ponadczasowà opowieÊç
o wytrwa∏oÊci w wykonaniu Grupy Teatralnej
Echo. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy od
21 paêdziernika pod nr. tel. 22 427 37 74.

Wolne miejsca na zaj´cia!
Dla osób doros∏ych, które chcia∏yby rozpoczàç
nauk´ j´zyka obcego, mamy dwie propozycje.
Pierwsza z nich to zaj´cia z j´zyka w∏oskiego dla
grupy poczàtkujàcej we wtorki o godz. 18.45,
druga natomiast to zaj´cia z j´zyka hiszpaƒskiego w soboty o godz. 9.00 dla grupy poczàtkujàcej, a o godz. 10.00 dla grupy zaawansowanej.
Ponadto doroÊli swój wolny czas mogà równie˝
sp´dziç na zaj´ciach z jogi, na które zapraszamy
w czwartki o godz. 18.00.
Szczegó∏y pod nr. tel. 22 427 37 74 oraz na
stronie internetowej www.domkulturywesola.net.
Zapraszamy!
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. . .
INICJATYWA WSPIERANIA
CZYTELNICTWA
Biblioteka G∏ówna w Weso∏ej i Filia nr 2 Zielona realizujà autorski projekt promocji i wspierania czytania. Naszym celem jest kszta∏towanie
wÊród dzieci postawy czytelniczej, zwrócenie
uwagi rodziców i nauczycieli na ogromnà rol´
ksià˝ki w procesie rozwoju dziecka oraz integracja i promocja Biblioteki w Êrodowisku lokalnym.
Inicjatywa Wspierania Czytelnictwa zak∏ada ró˝ne formy wspó∏pracy z wieloma grupami wiekowymi. Od dwóch lat prowadziliÊmy zaj´cia z przedszkolakami
w projekcie „Obudê w dziecku
pasj´ czytania”. W tym roku
szkolnym zmieniliÊmy nazw´
naszego przedsi´wzi´cia na Inicjatyw´ Wspierania Czytelnictwa
„CZYTASIE”. Planujemy poszerzyç grup´ odbiorców naszych dzia∏aƒ wspierajàcych o kolejnà grup´ wiekowà i wspó∏pracowaç
z nauczycielami szkolnymi.
Projekt animuje i integruje trzy Êrodowiska:
bibliotek´, przedszkole (szko∏´), rodziców – na
rzecz edukacji czytelniczej dzieci.
Chcemy promowaç i poznawaç nowe formy
pracy z ksià˝kà.
Nauczycielu, jeÊli pracujesz w ciekawy sposób
z literaturà, masz sprawdzone i atrakcyjne pomys∏y na prac´ z lekturami, zale˝y Ci na kszta∏towaniu i piel´gnowaniu w dziecku pasji czytania
– zapraszamy do wspó∏pracy! Razem zrobimy
coÊ wartoÊciowego i ciekawego!
Justyna Kwiatkowska, 22 773 40 08

Biblioteka w Starej Mi∏oÊnie
– wczoraj i dziÊ – garÊç wspomnieƒ
i refleksji...
Filia w Starej Mi∏oÊnie, najstarszej cz´Êci Weso∏ej, powsta∏a w 1962 roku. Jak to z wi´kszoÊcià bibliotek bywa, swojà siedzib´ znalaz∏a
w budynku Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej, przy
Trakcie Brzeskim. Przez wiele lat miejsce to spe∏nia∏o pok∏adane w nim nadzieje. Niestety nieremontowany budynek podupada∏. Byç
mo˝e nasi czytelnicy pami´tajà to
miejsce. My, bibliotekarze, pami´tamy. Brak wody, toalety, ha∏as,
przenikliwe zimno to by∏a codziennoÊç naszej pracy.
Nadszed∏ rok 2002 – dobry
rok dla weso∏owskich bibliotek.
Biblioteka G∏ówna dosta∏a du˝e
pomieszczenia
w OSP w Weso∏ej,
a Filia nr 1 przeprowadzi∏a si´ do nowego lokalu w tzw. „Centrum Pogodna”
przy Jana Paw∏a II 25. Powierzchnia, którà otrzymaliÊmy, by∏a trzykrotnie wi´ksza
od poprzedniej, mieliÊmy wind´ i podjazdy dla wózków.
W bibliotece zacz´∏o kwitnàç
˝ycie kulturalne – biblioteka
by∏a wówczas jedynà instytucjà kultury na tym terenie.
W samym 2003 roku zorganizowano 6 wystaw popularyzujàcych twórczoÊç mieszkaƒców
Weso∏ej, by∏y te˝ spotkania
z autorami, prelekcje...

REKL AMA

Lata mija∏y, czytelników przybywa∏o, a ksi´gozbiór wcià˝ si´ powi´ksza∏. W pomieszczeniu
czytelni trzeba by∏o postawiç rega∏y na ksià˝ki.
Skoƒczy∏a si´ wi´c mo˝liwoÊç organizowania
spotkaƒ dla dzieci i doros∏ych.
Naszej pracy w tej placówce towarzyszy∏y znane tylko nam problemy: zimna Êciana od strony
parkingu, koniecznoÊç dogrzewania pomieszczeƒ, ma∏o Êwiat∏a dziennego, trudnoÊci z wietrzeniem pomieszczeƒ i wentylacjà. Jako ˝e biblioteka mieÊci si´ w piwnicy, dopad∏ nas problem zalewania. DoÊç powiedzieç, ˝e od 2010
roku zala∏o nas 6 razy i to zawsze z innej przyczyny (awaria wodociàgów i nieszczelna studzienka
telekomunikacyjna, ulewa, zniszczenie zaworów
na parterze, z∏a izolacja chodnika, rozszczelnienie rur kanalizacyjnych,
awaria w lokalu nad bibliotekà). Podczas jednej z zim woda wp∏ywa∏a szerokim strumieniem przez Êcian´.
Trzeba by∏o zrobiç remont w pokoju pracy
z wymianà pod∏ogi
w∏àcznie. Z nawracajàcym zawilgoceniem
i grzybem Êciany od
strony gara˝u walczymy od wielu lat. A ˝e
Êciana jest zalewana
z du˝à regularnoÊcià
– walka ta jest ma∏o
skuteczna, niestety .
Budowa nowej siedziby dla filii Biblioteki
i OÊrodka Kultury zosta∏a wpisana do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. I musimy powiedzieç, ˝e z niecierpliwoÊcià czekamy na nowy lokal na miar´ warszawskiej instytucji kultury
XXI wieku. Mi∏oÊnicy s∏owa pisanego wiele razy
dajà nam do zrozumienia, ˝e ˝yczà i sobie,
i nam, by czas oczekiwania by∏ jak najkrótszy.
Wiele wskazuje na to, ˝e ten czas si´ przed∏u˝y,
dlatego uwa˝amy, ˝e trzeba rozwa˝yç przeniesienie placówki do bezpiecznego miejsca, by chroniç
dobro wspólne mieszkaƒców i zabezpieczyç bibliotek´ przed kolejnà katastrofà. Nasze doÊwiadczenie podpowiada, ˝e zostawienie biblioteki w tym
miejscu obarczone jest du˝ym ryzykiem dla pracowników, zbiorów i spo∏ecznoÊci weso∏owskiej.
Biblioteka podejmuje starania o zmian´ lokalizacji
tej placówki do czasu budowy nowej siedziby.
Warto wiedzieç, ˝e filia w Starej Mi∏oÊnie od
kilku lat przyciàga najwi´kszà liczb´ czytelników
w porównaniu z pozosta∏ymi bibliotekami
w Weso∏ej. Liczba odwiedzajàcych placówk´
i wypo˝yczeƒ zbiorów roÊnie z roku na rok! Cieszy nas, ˝e mieszkaƒcy Starej Mi∏osny i Weso∏ej
garnà si´ do literatury!
Bibliotekarze Biblioteki Publicznej w Weso∏ej
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Kiedy prosisz znajomego
o pieniàdze, ale to nie jesteÊ Ty

Co wydarzy∏o si´ dalej? Poszkodowanemu poradziliÊmy, by:
■ zg∏osi∏ fa∏szywy profil do administratora portalu spo∏ecznoÊciowego,
■ napisa∏ do firmy (www.czyscimyinternet.pl)
zajmujàcej si´ usuwaniem fa∏szywych treÊci
w Internecie,
■ skontaktowa∏
si´ z narodowym CERT
(csirt.gov.pl) w celu zbadania, czy za tym zdarzeniem stoi bot czy przest´pca, oraz by
uchroniç ewentualne kolejne ofiary.

Has∏o, które brzmi jak kolejny slogan pod zabawnym obrazkiem w Internecie.
Jednak w tym przypadku jest inaczej, to jeden ze scenariuszy, jaki mo˝e spotkaç ka˝dego z nas w wirtualnym Êwiecie.
W ostatnim czasie do Fundacji Cyberetyka
zg∏osi∏a si´ osoba, której sprawa na pierwszy
rzut oka wyglàda∏a mocno niepokojàco.
U˝ytkownik odkry∏, ˝e w mediach spo∏ecznoÊciowych istniejà dwa jego profile. Profile by∏y
niemal˝e identyczne, te same imiona, te same
zdj´cia, ró˝ni∏y si´ wy∏àcznie nazwiskami.
Okaza∏o si´, ˝e jeden z profili jest fa∏szywy, ˝yje w∏asnym ˝yciem, ma zupe∏nie inne wpisy
i chronologi´ opisywanych wydarzeƒ, a jedynà
cz´Êcià wspólnà sà publikowane zdj´cia.
Jakie by∏y pierwsze podejrzenia? Mog∏a byç to
praca bota – automatu, który na podstawie odpowiednich algorytmów Êledzi∏ profil i kopiowa∏
informacje na inny – fa∏szywy. Mog∏a to byç równie˝ praca cz∏owieka – stalkera, który zwyczajnie
Êledzi∏ profil i mozolnie przekopiowywa∏ dane
oryginalnego profilu.
Jaki móg∏ byç motyw? Celem takiego dzia∏ania
jest zazwyczaj próba podszycia si´ pod konkretnà osob´ lub kradzie˝ to˝samoÊci. Pozwala to

Jak si´ chroniç przed próbà kradzie˝y to˝samoÊci?
■ zwracaj uwag´, co udost´pniasz w Internecie,
■ sprawdê, czy Twój profil jest publiczny czy prywatny,
■ nie dodawaj do grona znajomych osób, których nigdy nie pozna∏eÊ na ˝ywo,
■ dok∏adnie weryfikuj proÊby „znajomych” o np.
szybkie po˝yczki,
■ przestrzegaj zasady ograniczonego zaufania.
Justyna Krasowska, Adrian Pupek,
Aleksander Zawada

w dalszym kroku podjàç prób´ oszustwa, np.
wy∏udzenia pieni´dzy.
Ostatnio coraz cz´Êciej s∏ychaç o próbach
wy∏udzenia p∏atnoÊci poprzez blik, które majà
miejsce w mediach spo∏ecznoÊciowych. Naszym
zdaniem ch´ç wy∏udzenia pieni´dzy w mediach
spo∏ecznoÊciowych mo˝e byç najcz´stszym motywem kradzie˝y to˝samoÊci.

Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/
www.cyberetyka.pl
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K L I N I K A D E N T YST YC Z N A
ul. Jeździecka 21f, lok. 5, Warszawa-Wesoła

ZAPRASZAMY DO NOWEGO
SKLEPU OBUWNICZEGO

tel. (22) 773 21 12; 518 662 799

OBUWIE SKÓRZANE DAMSKIE I MĘSKIE

Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:

MARKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

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

ATRAKCYJNE CENY!
ul. Jana Pawła II 23, lokal A3 tel. 795 813 123
godziny otwarcia: pon.–pt.: 10–19, sob.: 10–15
Y

w

NASZ SKLEP

Możliwość płatności kartą
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www.klinikaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Klinika Dentystyczna Elixir

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Okiem zielarza:

Zio∏owa pomoc
w przezi´bieniu i...
przygn´bieniu
Ostatni dzieƒ lata ju˝ dawno za nami...
Na samo wspomnienie t´skno nam do tych dni,
kiedy skàpani w letnim s∏oƒcu wypoczywaliÊmy
nad brzegiem morza lub jeziora. A tymczasem
na zewnàtrz plucha i ch∏ód, a w domach
powietrze w pomieszczeniach suche, bo kaloryfery ju˝ grzejà. W takà pogod´
naj∏atwiej o przezi´bienie. Jak sobie radziç z pierwszymi jego objawami?
Na pomoc przychodzà nam zio∏a aromatyczne z rodziny jasnotowatych, które w swoim
sk∏adzie zawierajà spore iloÊci olejków eterycznych, czemu zawdzi´czajà charakterystyczny zapach. Któ˝ z nas nie zna aromatycznego majeranku, pachnàcego tymianku, intrygujàcej macierzanki czy silnego oregano?
Zio∏a kojarzone dotychczas z popularnymi
przyprawami majà udowodnione w∏aÊciwoÊci
lecznicze. Je˝eli przemarz∏eÊ, weê rozgrzewajàcà, zio∏owà 20-minutowà kàpiel w macierzance piaskowej (Thymus serpyllum L.).
Rozgrzeje zarówno cia∏o, jak umys∏. Wa˝ne,
aby kàpiel si´ga∏a powy˝ej linii nerek, ale poni˝ej linii serca. Macierzanka – jak pisa∏a Stefania Kor˝awska – czyni cia∏o ciep∏ym. Wyp´dza z∏e myÊli, czyniàc je jasnymi i przejrzystymi. Mo˝esz tak˝e sporzàdziç w∏asnor´cznie
maÊç macierzankowà na smalcu g´sim, którà
wysmarujesz nerki i stopy. Efekt natychmiastowego rozgrzania przynosi tak˝e np. maÊç
gorczycowa, ale trzeba jà stosowaç ostro˝nie,
poniewa˝ wià˝e si´ z wi´kszym ryzykiem reakcji alergicznej, szczególnie u dzieci. Macierzank´ warto te˝ ∏àczyç z babkà lancetowatà
(Plantago lanceolata L.) do u˝ytku wewn´trznego (napary) dla osiàgni´cia b∏yskawicznego efektu w stanach zapalnych gard∏a, przeciwko zadawnionym nie˝ytom i zaflegmieniu
oraz w zapobieganiu zapaleniom oskrzeli
i p∏uc. Babka lancetowata ma silne w∏aÊciwoÊci przeciwbakteryjne, przeciwzapalne
oraz lekko immunostymulujàce. Dodatkowo
zmniejszy iloÊç wydzieliny nosowej zarówno
na tle infekcji wirusowej, jak i alergii.
Po rozgrzewajàcej kàpieli zamiast wych∏adzajàcej herbaty otul si´ kocem i sporzàdê
goràcy napar z ziela majeranku (Origanum
majorana L.), który mo˝esz dos∏odziç ∏y˝eczkà miodu. Nie martw si´ o to, czy zasmakuje najm∏odszym cz∏onkom rodziny,
za∏o˝´ si´, ˝e tak! W medycynie ludowej majeranek podawany by∏ jako Êrodek ogólnie
wzmacniajàcy, napotny oraz u∏atwiajàcy wydzielanie flegmy. DziÊ majeranek ma udo-
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wodnione naukowo w∏aÊciwoÊci przeciwwirusowe, antybakteryjne, przeciwgrzybicze,
napotne i moczop´dne. Sprawdzi si´ wi´c
w terapii stanów zapalnych gard∏a, krtani
i oskrzeli. Mocny napar z ziela majeranku
z dodatkiem miodu i propolisu stosuje si´
z powodzeniem w leczeniu grypy, anginy
oraz zapalenia oskrzeli. W po∏àczeniu z zielem tymianku oraz rumiankiem – do u˝ycia
w inhalacjach – stanowi doskona∏e uzupe∏nienie kuracji w stanach zapalnych gard∏a
oraz infekcjach górnych i dolnych dróg oddechowych. Tymczasem maÊç majerankowa,
popularna w latach 90. ubieg∏ego wieku, by∏a stosowana do nosa, nawet u ma∏ych dzieci. Posiada dzia∏anie antybakteryjnie, Êciàgajàce i przeciwzapalne; polecam wykonaç jà
samemu, jest znacznie lepsza ni˝ kupna. Silniejsze dzia∏anie ma tymczasem olej lub intrakt majerankowy w proporcji 1:3 – stanowi
silny Êrodek rozgrzewajàcy i przeciwbólowy.
Ostatnim surowcem z rodziny zió∏ aromatycznych jest lebiodka pospolita znana powszechnie pod nazwà oregano (Origanum
vulgare L.). Je˝eli podejrzewamy, ˝e nasze
przezi´bienie ma pod∏o˝e wirusowe, zastosujmy olejek z oregano (2–3 x dziennie). Je˝eli mamy do czynienia z czystym olejkiem
eterycznym, nale˝y go rozcieƒczyç w oleju
bazowym (st´˝enie olejku 1–2%) i dopiero
dodaç 4 krople na pó∏ szklanki ciep∏ej wody.
Olejek jest bardzo silny i ze wzgl´du na ry-

zyko poparzenia nie nale˝y go nigdy spo˝ywaç w formie nierozcieƒczonej. Je˝eli nie
czujecie si´ pewnie – w sprzeda˝y sà gotowe
produkty, które mo˝ecie stosowaç bezpiecznie nawet u dzieci od 3 roku ˝ycia.
Postaci leku i dawkowanie: zio∏a sporzàdzane jako napar 3 x dziennie z 1 ∏y˝ki na
szklank´ wody. Do inhalacji u˝ywa si´ 1–2
∏y˝ki sto∏owe surowca na ok. 1 l wrzàtku.
Kàpiel sporzàdza si´ z 100–200 g surowca
na 5 l wody dodawanej do kàpieli.
Bezpieczeƒstwo dla kobiet w cià˝y – zio∏a
aromatyczne, silnie rozgrzewajàce nie sà
zalecane kobietom w cià˝y. W razie koniecznoÊci, po konsultacji z lekarzem – stosowaç krótko (1–2 dni) i miejscowo, np.
w postaci inhalacji.
Jesienna plucha niestraszna tym, którzy
znajà naturalne i skuteczne sposoby na
zwalczanie jej skutków. Na d∏ugie wieczory
wybierz si´ na spotkanie z zio∏ami, które
rozgrzejà Twoje cia∏o oraz poprawià samopoczucie. Je˝eli chcesz wiedzieç, jak nie daç
si´ infekcjom, zapraszam na indywidualne
konsultacje z dzieçmi lub warsztaty. Do zobaczenia przy herbatce majerankowej!
Karolina Smoderek
Doktor Z

■

NAJBLI˚SZE WYDARZENIA
W TWOJEJ OKOLICY:
Sezonowe warsztaty z fitoterapeutà dla
rodzin z dzieçmi – „Zacznij od dziÊ budowanie odpornoÊci”, „Nie daj si´ jesiennym przezi´bieniom”. Warsztaty po∏àczone z degustacjà i animacjà dla dzieci. Sprawdê kalendarz wydarzeƒ na:
www.ziolowyraj.com.

OG¸OSZENIE!
Drodzy rodzice! Dbacie o to, aby Wasze dzieci mia∏y kontakt z przyrodà?
„Zio∏owy Raj” organizuje wyjazdy
edukacyjne dla uczniów do malowniczego Zio∏owego Zakàtka w Korycinach. JesteÊ zainteresowany? Zapoznaj si´ z ofertà: www.ziolowyraj.com
lub zadzwoƒ po szczegó∏y 505 724 094.

,,Mój Êwiat" czyli odkrywamy pasj´
N
A
S
Z
P
A
T
R
O
N
A
T

Wraz z poczàtkiem paêdziernika Mimbres - Pracownia Ceramiki rusza z nowym,
fantastycznym projektem pt. „Mój Êwiat”.
Projekt skierowany jest do dzieci i m∏odzie˝y, zach´cajàc ich do ulepienia w niezwyk∏ej materii, jakà jest ceramika, swoich pasji, zainteresowaƒ, hobby.
Wszystkie warsztaty poprowadzi Dorota
¸asisz w Mimbres - Pracowni Ceramiki.

Ukoronowaniem miesi´cznej pracy b´dzie
wernisa˝, który odb´dzie si´ w po∏owie listopada w N-joy English Szkole J´zyków Obcych
w Warszawie-Weso∏ej na os. Stara Mi∏osna.
Informacje i zapisy: 605 389 943
Liczba miejsc ograniczona!
Dorota ¸asisz
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Droga mamo, Drogi tato,
G

Czy chcesz, aby dla Twojego dziecka j´zyk
angielski nigdy nie był j´zykiem obcym?

G

Czy chcesz, aby Twoje dziecko uczyło si´
dwuj´zycznie nieprzerwanie od przedszkola
do koƒca szkoły podstawowej?

G

G

Edukacja to odpowiedzialnoÊç.
Edukacja to wizja.
Edukacja to pasja.
Edukacja to empatia.
Sprawdê nas!
Zapraszamy przez cały rok na bezpłatne:
G

dwudniowe wizyty w przedszkolu i zerówce

Czy uwa˝asz, ˝e idealne przedszkole i szkoła
powinny byç kameralne, a nauczyciele uwa˝ni
i przyjaêni?

G

trzydniowe wizyty dzieci w szkole podstawowej

Czy myÊlisz, ˝e edukacja w przedszkolu
i w szkole powinna dawaç szans´ rozbudziç
miłoÊç do nauki, indywidualne talenty dziecka
i radoÊç poznawania Êwiata?

G

Mo˝liwoÊç zapisu do przedszkola w trakcie
trwania roku szkolnego

G

Mo˝liwoÊç integracji i uczestnictwa dzieci
w zaj´ciach przedszkolnych 2 razy w tygodniu

G

Spotkania wyrównawcze z j´zykiem angielskim
dla dzieci 6-letnich w roku poprzedzajàcym
rozpocz´cie nauki w klasie pierwszej
Półkolonie w j´zyku angielskim w ferie i wakacje

JesteÊmy elastyczni:

G

Czy chcesz, by dziecko miało szans´ na odkrycie i rozwijanie drzemiàcego w nim potencjału?

G

Czy chcesz, by Twoje dziecko było zawsze
zauwa˝ane i wysłuchiwane?

G

G

Czy marzysz, by przedszkole i szkoła były dla
młodego człowieka drugim domem?

Przed otwarciem rekrutacji na 2020/21
Promocyjne wpisowe dla dzieci zapisywanych do
przedszkola do 31 grudnia 2019

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Okiem coacha

Alfabet emocji: B
B jak BEZRADNOÂå – wed∏ug definicji
bezradnoÊç to stan psychiczny charakteryzujàcy si´ brakiem pomys∏u na akceptowalne wyjÊcie z trudnej sytuacji oraz zaniechaniem dzia∏ania lub dzia∏aniem z góry
skazanym na niepowodzenie. Najcz´Êciej
wynika z niemo˝noÊci skupienia si´ nad
problemem z powodu depresji, strachu,
za∏amania psychicznego, pesymizmu,
wstydu, niepe∏nosprawnoÊci intelektualnej
lub fizycznej.
Amerykaƒski dziennikarz i humorysta
Kin Hubbard ujà∏ problem tak: „Nikt nie
czuje si´ równie bezradny jak w∏aÊciciel
chorujàcej, z∏otej rybki” i mimo ˝artobliwego tonu jest w tym wiele racji, poniewa˝ im bardziej uzale˝niamy si´ od innych i im mniej odpowiedzialnoÊci podejmujemy, tym wi´ksza staje si´ nasza
bezradnoÊç.
Prawnik i publicysta Boles∏aw Piasecki
powiedzia∏ wprost: „NiemoralnoÊç bezradnoÊci nie na tym polega, ˝e si´ nie widzi
wyjÊcia z sytuacji, ale na tym, ˝e si´ go nie
szuka”.
Psychologia definiuje ten stan jako wyuczonà bezradnoÊç – termin oznaczajàcy
utrwalenie przekonaƒ o braku zwiàzku
przyczynowego mi´dzy w∏asnym dzia∏aniem a jego konsekwencjami.
Rzecz jasna nie na wszystko mamy w naszym ˝yciu wp∏yw – istniejà okolicznoÊci,
które nie poddajà si´ kontroli.
Lecz oto rozwiàzanie, które proponuje
francuski symbolista Paul Claudel:
„OpatrznoÊç mo˝e udzieliç nam trzech
∏ask – odwagi pogodzenia si´ z tym czego
nie mo˝emy zmieniç, si∏y by zmieniç to, co
mo˝emy poprawiç i umiej´tnoÊci zrozumienia co nale˝y do jednej a co do drugiej
kategorii”.

Istnieje jeszcze ca∏kiem inny rodzaj bohaterstwa – zwyk∏e, codzienne, polegajàce
na zaryzykowaniu swojego bezpieczeƒstwa
dla uratowania cz∏owieka lub zwierz´cia.
Takie bohaterstwo mia∏ na myÊli Karel
Capek, mówiàc: „˚adnego bohaterstwa nie
da si´ zaplanowaç, mo˝e si´ ono jedynie
przytrafiç”.
A oto jeszcze inne podejÊcie do tematu.
Pos∏uchajcie fragmentu przemówienia
Paula Coelho w Brazylijskiej Akademii Literatury: „Chwa∏a tego Êwiata przemija,
i to nie ona nadaje ˝yciu sens. Dzieje si´
tak za sprawà naszych wyborów, dokonywanych zgodnie z powo∏aniem, wiarà
w idea∏y i wolà ich bronienia. Ka˝dy gra
g∏ównà rol´ w swoim ˝yciu, i to w∏aÊnie
anonimowi bohaterowie pozostawiajà najtrwalszy Êlad”.

B jak BOHATERSKOÂå – wed∏ug Wikipedii bohaterstwo to wyjàtkowa odwaga,
w szczytnym celu, graniczàca z brawurà.
Nazwa ma pochodzenie iraƒskie – bahadur,
czyli m´˝ny, w´gierskie bátor – dzielny, stàd
nazwisko króla Stefana Batorego.
B jak BUNTOWNICZOÂå – w koncepcji
Bardzo prosto ujà∏ ide´ bohaterstwa Roamerykaƒskiego socjologa Roberta Mertomain Rolland: „Bohater robi to co mo˝na
na oznacza sposób przystosowania jednostzrobiç. Inni tego nie robià”.
ki poprzez odrzucenie celów spo∏ecznych
Bohaterstwo to bardzo wdzi´czny temat
grupy i spo∏ecznie uznawanych Êrodków redla literatury i filmu. PomyÊlcie, jak wiele
alizacji celów oraz zastàpienie ich w∏asnymi
heroicznych postaci pojawi∏o si´ od pierwcelami i Êrodkami ich osiàgania.
szego eposu rycerskiego, „PieÊni o Rolandzie” datowanej
na XI wiek, do teZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
raz. Zapotrzebowanie nie zmalazarządzanie stresem
Joanna Godecka
∏o. Wàtek ratowapoczucie
własnej
wartości
life coach,
nia Êwiata oraz
odkrywanie talentów
praktyk Integracji Oddechem
Superman wpisujà
501 715 646 w godz. 10-20
poprawa relacji
si´ trwale w naszà
wspó∏czesnoÊç.

B jak BEZCZELNOÂå – MyÊleliÊcie, ˝e
bezczelnoÊç jest wynalazkiem naszych czasów? O nie! Ju˝ Eurypides skar˝y∏ si´ na
nià, twierdzàc, ˝e „BezczelnoÊç jest najgorszà z chorób ludzkich”.
Przetrwa∏a wieki, bo du˝o póêniej pi´tnowa∏ jà Kazimierz Przerwa-Tetmajer: „Na
dwie rzeczy nie ma lekarstwa: na Êmierç
i na bezczelnoÊç”.
Co na to wspó∏czesnoÊç? W s∏ownikach
poj´ç przeczytaç mo˝emy, ˝e bezczelnoÊç
oznacza nieliczenie si´ z nikim i z niczym,
zuchwa∏oÊç, zbytnià pewnoÊç siebie.
Skàd bierze si´ bezczelnoÊç – jakie sterujà nià emocje? Czy ludzie bezczelni to
po prostu ci, którzy znajà swojà wartoÊç
i obnoszà si´ z tym, irytujàc tych, którzy za
szkockim dramaturgiem Jamesem Barrie
uwa˝ajà, ˝e „˚ycie jest jednà d∏ugà lekcjà
pokory”?
Oto, co mówi Carl Lewis, zdobywca 4 medali w lekkiej atletyce: „Gdy jesteÊ Êwiadom
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Choç poj´cie buntu nale˝y do zakresu
nauk spo∏ecznych, okazuje si´ ˝e buntowniczoÊç to jedna z g∏´boko zakorzenionych
cech gatunku ludzkiego.
Albert Camus, jeden z najbardziej wp∏ywowych intelektualistów europejskich
II po∏owy XX wieku, powiedzia∏: „Aby istnieç, cz∏owiek musi si´ buntowaç”.
A marsza∏ek Józef Pi∏sudski by∏ w tym temacie bardzo dosadny: „Kto nie by∏ buntownikiem za m∏odu ten b´dzie Êwinià na
staroÊç”.
Wszystko zaczyna si´ w dzieciƒstwie.
Na portalu dla rodziców czytam: „Trudno
przeoczyç moment, gdy dziecko zaczyna
przechodziç bunt dwulatka. W naszym
ma∏ym, s∏odkim anio∏ku nagle odzywa si´
indywidualista – wszystko chce zrobiç
sam, wpada w sza∏, kiedy chcemy go
ubraç, histeryzuje przy jedzeniu lub ok∏ada pi´Êciami mam´ czy tat´, gdy coÊ idzie
nie po jego myÊli”.
Potem powtórka w wieku lat nastu –
grzeczna dziewczynka i umiarkowanie
grzeczny ch∏opczyk zamieniajà si´ w buntowników. Na drzwiach pokoju pojawia si´
kartka z napisem „Do not enter!!!”, na twarzy – pryszcze, a w sercu i g∏owie – zam´t.
Pos∏uchajcie s∏ów buntowniczki Agnieszki Chyliƒskiej: „Bunt wynika z tego, ˝e nie
znasz ˝ycia. Buntujesz si´ przeciwko temu, co zauwa˝asz i czego nie potrafisz
zrozumieç. Kiedy zaczynasz wszystko rozumieç, mówisz: „Aha!” i masz siedemdziesiàt lat...”
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swoich mo˝liwoÊci, daruj sobie skromnoÊç.
Ruszaj naprzód i zdobàdê szczyt!”
Czy bezczelnoÊç mo˝e mieç urok? W zeszytach Emila Ciorana, rumuƒskiego pisarza tworzàcego we Francji, czytamy: „We
Francji wystarczy byç bezczelnym, by zdobyç reputacj´ cz∏owieka inteligentnego
i dowcipnego. We Francji bezczelnoÊç zast´puje inteligencj´ i dowcip”.
Hm, mo˝e coÊ w tym jest, bo ju˝ Arystoteles zauwa˝y∏, ˝e „Dowcip to wykszta∏cona
bezczelnoÊç”.
A oto portal spo∏ecznoÊciowy profesjonalistów: „Z jednej strony przyj´∏o si´, ˝e
wobec prze∏o˝onych nale˝y byç potulnà
owcà. Z drugiej strony, zauwa˝y∏am, ˝e taka strategia wcale nie dzia∏a. To w∏aÊnie ci
przebojowi, nieco bezczelni, stawiajàcy si´
na równi z szefami sà równie˝ przez nich
tak traktowani”. Co sàdzicie?
Zapewne wszystko tkwi w proporcjach.
Jak zauwa˝y∏a poetka i aforystka Urszula
Zybura: „SkromnoÊç za wszelkà cen´ to ju˝
bezczelnoÊç...”
B jak BÓL – emocja niechciana, ale jak
przyk∏ady pokazujà, nierozerwalnie zwiàzana z ˝yciem cz∏owieka od zawsze.
Jak powiedzia∏ Sofokles – „Bez bólu
i cierpieƒ nie istniejemy”.
A wspó∏czeÊnie amerykaƒski dramaturg
Neil Simon – „JeÊli potrafisz iÊç przez ˝ycie
bez zaznawania bólu, to prawdopodobnie
jeszcze si´ nie urodzi∏eÊ”.
Potwierdza to wielki specjalista od cierpieƒ duszy, psychiatra Antoni K´piƒski s∏owami: „Ból jest najlepszym sprawdzianem
rzeczywistoÊci”.
Definicja encyklopedyczna koncentruje
si´ jednak g∏ównie na fizycznym aspekcie
bólu i brzmi zbyt sucho: subiektywne przykre i negatywne wra˝enie zmys∏owe i emocjonalne.
Mo˝e wi´c lepsza b´dzie ta, którà francuski dramaturg Éric-Emmanuel Schmitt
zawar∏ w ksià˝ce „Oskar i pani Ró˝a”: „Bo
sà dwa rodzaje bólu, Oskarku. Cierpienie
fizyczne i cierpienie duchowe. Cierpienie
fizyczne si´ znosi. Cierpienie duchowe si´
wybiera”.
No prosz´ – tego samego zdania by∏ Epikur, mówiàc „Wszelki ból jest z∏em, ale nie
ka˝dego bólu nale˝y unikaç”.
A oto twórczy, sprawczy aspekt bólu wed∏ug Alberta Einsteina: „Wszystko, co
ludzkoÊç dotychczas uczyni∏a i wymyÊli∏a,
wzi´∏o si´ z dà˝enia cz∏owieka do zaspokojenia swych najg∏´bszych potrzeb i uÊmierzenia bólu”.
A co na to wszystko Woody Allen? „Dwie
kobiety sp´dzajà wczasy w pensjonacie.
Jedna mówi: «jakie tu majà niedobre jedzenie», a druga dodaje: «no i w dodatku takie
ma∏e porcje». To samo myÊl´ o ˝yciu. Jest
pe∏ne bólu, cierpienia i nieszcz´Êç, a na dodatek tak szybko przemija”.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

B jak BEZSENS – znacie z pewnoÊcià to
uczucie. To jeszcze nie depresja, coÊ jakby
przelotne zniech´cenie, stan kiedy zaczynamy zag∏´biaç si´ w ˝yciowà filozofi´, poszukujàc w niej uzasadnienia naszych codziennych zmagaƒ z materià.
Pocieszajàce jest jednak to, i˝ d∏uuuuga
lista nazwisk podpisana jest pod stwierdzeniem, ˝e sens ˝ycia potrafi si´ gdzieÊ zawieruszyç...
Pewien przyjaciel Iwana Turgieniewa
napisa∏ kiedyÊ do niego „Wydaje mi si´, ˝e
stawianie siebie na drugim miejscu stanowi ca∏y sens ˝ycia”. Na co wielki pisarz odpowiedzia∏ „Wydaje mi si´, ˝e ca∏ym problemem ˝ycia jest odkrycie co nale˝y postawiç na pierwszym miejscu przed
sobà”...
Douglas Larsen przedstawia spraw´
wprost „˚ycie jest za krótkie, ˝eby po∏apaç
si´ o co w nim naprawd´ chodzi...”
Ale oto jedno z mo˝liwych rozwiàzaƒ dylematu... Charlie Chaplin do Claire Bloom
w „Âwiat∏ach rampy”: „Po co ci sens? ˚ycie
jest pragnieniem a nie sensem. Pragnienie
jest tematem ca∏ego ˝ycia. To ono sprawia,
˝e ró˝a chce byç ró˝à a kamieƒ chce zamknàç si´ w sobie i tak trwaç....”
Stanley Kubrick ujmuje to jeszcze proÊciej: „Bezsens ˝ycia zmusza cz∏owieka do
nadania mu swojego w∏asnego sensu...”
No i jeszcze Louis Amstrong: „˚ycie jest
jak gra na tràbce... musisz coÊ w nie tchnàç
aby coÊ z niego wysz∏o...” Czy˝ nie?
B jak BEZPIECZE¡STWO – oczywiÊcie
chodzi o poczucie bezpieczeƒstwa, cech´,
która niewyobra˝alnie poprawia jakoÊç ˝ycia. Bo poczucie bezpieczeƒstwa lub jego
brak to stan subiektywny, niemajàcy wiele

wspólnego z faktami – to przywilej odczuwania harmonii i traktowania Êwiata jak
przyjaznego, wspomagajàcego Êrodowiska
lub wizja Êwiata zagra˝ajàcego i destrukcyjnego.
Pos∏uchajcie Woody’ego Allena: „˚ycie
to obóz koncentracyjny. Mo˝esz tylko gotowaç si´ z bezsilnej z∏oÊci na swoich przeÊladowców...” Bioràc pod uwag´ jego filmografi´, brak poczucia bezpieczeƒstwa bywa
impulsem twórczym.
Czy jednak wolicie ˝yç w warunkach wojny czy pokoju? JeÊli to drugie, pos∏uchajcie,
co mówi Steven Covey – trener rozwoju
osobistego, cz∏owiek, którego amerykaƒski
„Time” umieÊci∏ na liÊcie najbardziej wp∏ywowych osób: „Skàd bierze si´ wewn´trzne
poczucie bezpieczeƒstwa? Nie bierze si´
z tego, co myÊlà o nas lub jak nas traktujà
inni ludzie. Nie bierze si´ ze scenariuszy,
które nam wr´czajà. Nie pochodzi tak˝e
z okolicznoÊci, które nas otaczajà, i z zajmowanej pozycji. Ono przychodzi z naszego wn´trza i w∏aÊciwych zasad zakodowanych g∏´boko w naszych sercach i umys∏ach. Przychodzi wraz z autentycznym,
twórczym i nastawionym na wspó∏prac´ podejÊciem. Przychodzi z pomagania innym
w istotny sposób. Bo wa˝ne jest, by rozjaÊniaç ˝ycie ludzi. Motywacjà jest wp∏yw,
a nie uznanie”.
I jeszcze Alfred Adler: „Stwierdzi∏em, ˝e
w ˝yciu jest tylko jedno niebezpieczeƒstwo
– ˝e cz∏owiek podejmie zbyt wiele Êrodków
ostro˝noÊci”.
Joanna Godecka
Cykl „Alfabet emocji” kilka lat temu autorka
pisa∏a i czyta∏a dla Radia Zet.

WA RT O Z O B A C Z Y å :

TARGOWISKO SZTUKI
/ ART MARKETPLACE
Niedziela, 27 paêdziernika 2019 r. w godzinach 11.00–16.00.
Wst´p wolny!
Akademia
Sztuk
Pi´knych w Warszawie oraz Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum serdecznie
zapraszajà na pierwszà po wakacjach edycj´ TARGOWISKA SZTUKI w Arkadach
Kubickiego przy pl. Zamkowym 4.
TARGOWISKO SZTUKI to cykliczna
impreza organizowana od ponad dziesi´ciu
lat przez studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie, dzi´ki

której mo˝na nie tylko poznawaç twórczoÊç
m∏odych artystów, ale przede wszystkim –
bezpoÊrednio nabywaç ich prace!
Co miesiàc w Arkadach Kubickiego na
Zamku Królewskim w Warszawie prezentowane jest malarstwo, grafika tradycyjna,
plakaty, ilustracja czy fotografia przyciàgajàce koneserów, kolekcjonerów, poszukiwaczy talentów.
Maria Surawska
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Piknik rodzinny w SP 174 – wsparcie dla Kamila
Dnia 21 wrzeÊnia 2019 r. odby∏ si´ piknik rodzinny w Szkole Podstawowej nr 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi. Jak co roku Rada Rodziców,
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szko∏y przygotowujà imprez´ integrujàcà naszà szkolnà spo∏ecznoÊç. Tym razem spotkaniu towarzyszy∏ bardzo wa˝ny cel – zbiórka pieni´dzy dla naszego
ucznia Kamila. W kwietniu tego roku odkryto
u niego guza mózgu. Rozpoczà∏ si´ trudny okres
(emocjonalnie i finansowo) dla jego rodziny. Do
rzetelnej diagnozy i leczenia potrzebne sà pieniàdze. W∏aÊnie dlatego tak wiele osób podj´∏o si´
zadania zorganizowania wspania∏ego pikniku, na
który przysz∏y nie tylko rodziny uczniów, ale
mieszkaƒcy osiedla i dzielnicy Weso∏a. W programie by∏o wiele atrakcji, zaj´cia w kàcikach plastycznych. Z panià Joannà Maciàg odby∏y si´
warsztaty ceramiczne. Szkolne Ko∏o Wolontariatu przygotowa∏o stoisko z ciastami, bi˝uterià
i kiermaszem odzie˝y. Rodzice obs∏ugiwali grilla,
kawiarenk´. By∏y gofry, popcorn, wata cukrowa,

domowy smalec, grochówka. Jak co roku by∏ pan
Ryszard Rowicki ze swoimi zwierz´tami. MogliÊmy te˝ liczyç na ˝o∏nierzy z jednostki wojskowej
1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Mo˝na
by∏o zwiedzaç wóz stra˝acki, wóz campingowy
i tira. By∏a fotobudka, warsztaty szyde∏kowania
z mieszkankà osiedla, przedstawiciel Domu Kul-

Zaprogramuj swojà przysz∏oÊç...
Tenis, p∏ywanie, judo... a teraz tak˝e
programowanie – dodatkowe zaj´cia nastawione na rozwój kompetencji cyfrowych coraz szybciej pnà si´ po drabinie
najch´tniej wybieranych zaj´ç popo∏udniowych dla uczniów. Entuzjazm podzielajà zarówno dzieci, jak i rodzice
– w koƒcu to idealne po∏àczenie „przyjemnego z po˝ytecznym”. W ciàgu najbli˝szej dekady kompetencje m∏odych ludzi z zakresu programowania mogà byç
znacznie wy˝sze ni˝ obecnie, a lepsza jakoÊç us∏ug umo˝liwi wydajniejszà i bardziej twórczà aktywnoÊç pracowników.
Podstawowe zadanie szko∏y – alfabetyzacja w zakresie czytania, pisania i rachowania wymaga dzisiaj poszerzenia o alfabetyzacj´
w zakresie myÊlenia komputacyjnego przy u˝yciu odpowiednio dobranej aplikacji lub j´zyka
programowania. Tak rozumiane programowanie
jest cz´Êcià zaj´ç informatycznych od najm∏od-

WieÊci
z SP 173
17.09.2019 r., w 80 rocznic´ agresji sowieckiej na Polsk´
reprezentacja Szko∏y Podstawowej nr 173 im. Górników
Polskich bra∏a udzia∏ w uroczystym apelu pami´ci przy pomniku Poleg∏ych i Pomordowanych na Wschodzie. Obok
okràg∏ej rocznicy sowieckiej
agresji na Polsk´ 17 wrzeÊnia
poÊwi´cony jest równie˝ pa-
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szych lat, wp∏ywa na sposób nauczania innych
przedmiotów, s∏u˝y w∏aÊciwemu rozumieniu poj´ç informatycznych i metod informatyki. Wspomaga kszta∏cenie takich umiej´tnoÊci, jak: logiczne myÊlenie, precyzyjne prezentowanie myÊli i pomys∏ów; sprzyja dobrej organizacji pracy,

mi´ci sybiraków,
z którymi wspó∏pracuje szko∏a. Pami´tajmy o poleg∏ych
i pomordowanych
na Wschodzie, jak
równie˝ o tych
wszystkich, którzy
ponieÊli Êmierç na
skutek zbrodniczych
systemów totalitarnych podczas II wojny Êwiatowej. Podzi´kujmy
równie˝ tym wszystkim, którzy
przekazujà nam prawd´ o tych
zbrodniczych systemach, w któ-

tury w Weso∏ej. Wspar∏o nas równie˝
wielu darczyƒców, m.in. firma „Grycan”
ufundowa∏a lody. Restauracja „4 Pory
Roku” udost´pni∏a maszyn´ do lodów
i przeszkoli∏a osob´ do jej obs∏ugi. DostaliÊmy mnóstwo gad˝etów na licytacj´,
np. kosz od Dzia∏kowców, karnet od
klubu Fitness Art, bilety na „Taniec
z gwiazdami”, akcesoria sportowe i wiele innych. Odby∏y si´ wyst´py naszych
uczniów i dzieci z Przedszkola nr 259
„LeÊna Bajka”. Pokaz Zumby z trenerem
Fitness Art i taƒca z instruktorem Pro-Dance Oscarem ˚o∏àdkiewiczem.
Wspólnie zataƒczyliÊmy taniec belgijski, odbywa∏y si´ rozgrywki korfball, zabawy z karate.
Wszystkim serdecznie dzi´kujemy i zach´camy do
dalszego wspierania Kamila. Ca∏y czas trwa zbiórka pieni´dzy na: pomagam.pl/kamilkopacz.
Marzena Delak

buduje kompetencje potrzebne do pracy zespo∏owej i efektywnej realizacji projektów. W warunkach szybko zmieniajàcej si´ technologii te
umiej´tnoÊci sà ponadczasowe, trwalsze ni˝ jakiekolwiek Êrodowisko programowania czy aplikacje. Umiej´tnoÊci nabyte podczas programowania sà przydatne na zaj´ciach z innych przedmiotów, jak i póêniej w ró˝nych zawodach,
niekoniecznie informatycznych. Podsumowujàc:
dzi´ki nauce programowania wspieramy tzw.
kompetencje przysz∏oÊci, czyli: stymulacj´ logicznego, przyczynowo-skutkowego myÊlenia
oraz nastawienie na wyszukiwanie b∏´dów
i rozwiàzywanie problemów.
Pami´tajmy, i˝ drugorz´dny jest j´zyk, nauka
programowania na pewno zaowocuje i przyniesie korzyÊci w przysz∏oÊci. Podstawowe mechanizmy w ka˝dym j´zyku programowania sà takie
same i gdy je poznamy, b´dziemy mogli u˝ywaç
dowolnego j´zyka, najlepszego w danej sytuacji.
Jolanta Bialik
Nauczyciel informatyki
SSP 12 im. E. Bu∏haka

rych dane by∏o im ˝yç, i dzisiaj dzielà si´ swoimi
doÊwiadczeniami z m∏odszymi pokoleniami.
Bart∏omiej Offerczak
Nr 215 / Paêdziernik 2019

WESO¸A

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

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

PROTEZY • NAPRAWA

Lekarz chorób wewn´trznych
Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

KOMPUTERY
Sklep i Serwis stacjonarny
- Naprawa komputerów i laptopów
- Tusze i tonery
- Akcesoria komputerowe

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

ul. Wspólna 39A
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 502-923-453

US¸UGI GEODEZYJNE

SPECJALISTYCZNY GABINET

•
•
•
•
•
•

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

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

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

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

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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.geostar.waw.pl

tel. 507 221 820

PROTEZA CAŁKOWITA

– 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069

wielospecjalistyczny

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

Majdan, gm. Wiàzowna

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze
Warszawa-Wesoła, Stara Miłosna

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

PRACOWNIA PROTETYCZNA

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna
G

603-373-968

zapisy tel.

●

DU˚E DOÂWIADCZENIE

●

CI¢˚KIE PRZYPADKI

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Ciekawy wrzesieƒ w SP 172
2 wrzeÊnia rozpocz´liÊmy rok szkolny
2019/2020. Na uroczystoÊci goÊciliÊmy panià
Aleksandr´ Paradowskà – zast´pc´ burmistrza
dzielnicy Weso∏a ds. spo∏ecznych i oÊwiaty, panià Stell´ Norowskà-Woldaƒskà – przewodniczàcà Rady Rodziców oraz ksi´dza proboszcza – ks.
dr. Macieja Chibowskiego.

Wszyscy obejrzeliÊmy prezentacj´ multimedialnà, przygotowanà przez panià Ma∏gorzat´ Dzi´gielewskà, poÊwi´conà 80. rocznicy wybuchu
II wojny Êwiatowej. Pami´ç ˝o∏nierzy oraz ofiar

wojny uczciliÊmy minutà ciszy. Pani Dyrektor odczyta∏a potem list pana Rafa∏a Trzaskowskiego
– prezydenta m.st. Warszawy, skierowany do
uczniów, rodziców i pracowników oÊwiaty. Na
zakoƒczenie spotkania Pani Dyrektor wszystkim
zgromadzonym ˝yczy∏a udanego roku szkolnego,
pe∏nego satysfakcji z sukcesów w nauce i pracy.
10 wrzeÊnia uczniowie wraz z nauczycielami
w∏àczyli si´ w akcj´ „Narodowego Czytania”.
W 2019 r. wybrano „Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie”, czyli „...teksty, których wspólnym mianownikiem jest polskoÊç w po∏àczeniu
z treÊciami uniwersalnymi, refleksjà nad cz∏owiekiem i spo∏eczeƒstwem...”. W ramach akcji w auli szkolnej uczniowie klas 7a i 6c czytali g∏oÊno
nowel´ „Dobra pani”. Utwór Elizy Orzeszkowej
czytany by∏ uczniom klas 5, 6 i 7. Akcja ma na celu popularyzacj´ czytelnictwa, zwrócenie uwagi
na bogactwo polskiej literatury, potrzeb´ dba∏oÊci o polszczyzn´ oraz wzmocnienie poczucia
wspólnej to˝samoÊci.
18 wrzeÊnia oddzia∏y przedszkolne Szko∏y Podstawowej nr 172 w Warszawie goÊci∏y pana bur-

Przystanek biblioteka
Pod szkolnà bibliotekà od pierwszego dnia
t∏umnie. Ch´tnych do schronienia si´ w jej Êcianach i zanurzenia w ulubionej lekturze sporo.
Poczàtek roku jednak jak zwykle pogrà˝y∏ nas
w masie podr´czników. Cz∏onkowie Ko∏a Przyjació∏ Biblioteki ruszyli z pomocà bibliotekarzom, dzielnie wsparli akcj´ opracowania setek
tomów ksià˝ek.
Uczniowie zaanga˝owali si´ w prace porzàdkowe w ksi´gozbiorze. Zapoznajà si´ z literaturà, a jednoczeÊnie porzàdkujà poszczególne
dzia∏y. Wielu uczniów w∏àczy∏o si´ w prac´ nad
kontynuowaniem opowiadaƒ o literackich bohaterach Broszku i Groszku. Trwajà tak˝e prace nad
kolejnymi kartami do teatrzyku KAMISHIBAI.
Biblioteka zorganizowa∏a w szkole Dzieƒ Bohaterów Bajek i Dzieƒ Sybiraka. Teraz przewodnim has∏em jest przygotowanie obchodów Mi´dzynarodowego Miesiàca Bibliotek Szkolnych.

Plany sà ambitne. Tradycyjnie w bibliotece odb´dzie si´ 4-etapowy konkurs „Maraton Biblioteczny”. Konkurs promuje czytelnictwo, zach´ca uczniów do twórczej pracy literackiej i plastycznej. Biblioteka zorganizuje ponownie
Tydzieƒ Patrona, w tym roku Marii Sk∏odow-

mistrza Mariana Mahora oraz przewodniczàcà
Rady Rodziców panià Stell´ Norowskà-Woldaƒskà. Wszystkie dzieci otrzyma∏y „wyprawki” –
szkolne przybory niezb´dne w codziennej pracy.
W naszej szkole wycieczki szkolne nale˝à do
ch´tnie stosowanych przez nauczycieli i jednoczeÊnie lubianych przez uczniów form pracy dydaktyczno-wychowawczej. Pomagajà one m.in.
w kszta∏towaniu poglàdu na Êwiat. Klasa 7b,
odwiedzajàc Niewidzialnà Wystaw´, odby∏a
„...wyjàtkowà interaktywnà podró˝ w niewidzialny Êwiat, podczas której uczniowie mogli
wypróbowaç, jak radziç sobie w codziennych
sytuacjach bez pomocy wzroku – wy∏àcznie za
pomocà zmys∏u s∏uchu, dotyku, w´chu...”. To
doÊwiadczenie uwra˝liwi∏o m∏odzie˝ na trudnoÊci, z jakimi borykajà si´ na co dzieƒ osoby niedowidzàce.
˚ycie szkolne nabiera rozp´du. Jak co roku,
uczniowie b´dà mogli uczestniczyç w ciekawych
zaj´ciach pozalekcyjnych oraz wielu kolejnych wycieczkach, konkursach i szkolnych wydarzeniach.
Wszystkim ˝yczymy udanego roku szkolnego
2019/2020.
Szko∏a Podstawowa nr 172

skiej-Curie. Zostanie przygotowana ruchoma
wystawa poÊwi´cona patronce, odb´dzie si´
quiz o uczonej, zorganizujemy te˝ Dzieƒ Noblisty. Planujemy przeprowadzenie konkursów:
konkurs plastyczno-literacki dla klas 4–8: „Maria Sk∏odowska-Curie – niezwyk∏a kobieta”,
konkurs literacki dla klas 1–3 „Maria Sk∏odowska-Curie naszym patronem” – opowiadanie
o pierwszym spotkaniu z uczonà.
W bibliotece ka˝dy dzieƒ rozpoczynamy spotkaniem z ksià˝kà w ramach projektu „Czytam.
Daj´ s∏owo. 7 minut”. Odbywajà si´ zaj´cia
czytelnicze zwiàzane z okolicznoÊciowymi Êwi´tami i rocznicami. Zaj´ciom towarzyszà gazetki
tematyczne i wystawy ksià˝ek. Do wszystkich
dzia∏aƒ w∏àczajà si´ cz∏onkowie Ko∏a Przyjació∏
Biblioteki.
Przed nami wiele atrakcji zwiàzanych z czytaniem, których bohaterem jest nasz wielki przyjaciel – KSIÑ˚KA.
Ko∏o Przyjació∏ Biblioteki

REKL AMA

AUTO BARTOSZ
Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524
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MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
GOTÓWKA,
WULKANIZACJA PŁATNOÂå:
KARTA, PRZELEW
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI
- OBSŁUGA I NAPEŁNIANIE KLIMATYZACJI

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

FACHOWO • SZYBKO • SOLIDNIE • TANIO
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OG¸OSZENIA DROBNE

Redakcja

◗MATEMATYKA. Szko∏a Êrednia, egzaminy maturalny i ósmoklasisty. Stara
Mi∏osna. Tel: 514 37 14 95.

◗J¢Z. FRANCUSKI – lekcje oraz konwersacje od A1 do B2, szko∏a podstawowa, liceum, studia: pomoc w pracach
domowych, przygotowaniach do
sprawdzianów i kartkówek. Zaj´cia
w domu korepetytorki w Starej Mi∏osnej, kontakt +48 694 971 514.

◗Nauczycielka j´zyka angielskiego
udzieli lekcji angielskiego z zakresu:
przedszkola, szko∏y podstawowej,
gimnazjum, liceum, technikum, studenci. Stara Mi∏osna. Indywidualnie
– 60 z∏ (lekcja), grupowo (2–5 osób)
– 30 z∏. Tel 733 250 300.

◗Szko∏a Podstawowa nr 353 w Warszawie ul. Cieplarniana 23 przyjmie
do pracy panià (mo˝e byç pan) do
sprzàtania – umowa na sta∏e. Tel kontaktowy 508 877 040.

◗J. NIEMIECKI w Weso∏ej (Stara Mi∏osna) dla uczniów podstawówek i liceum (przygotowanie do matury), 20
lat doÊwiadczenia tel. 694 210 279.

◗Potrzebna Pani do sprzàtania domu
raz w tygodniu 5–6 godz. w Weso∏ej
512096261.
◗Szukam nauczyciela j´zyka angielskiego do pracy w Starej Mi∏osnej lub
Sulejówku, dwa razy w tyg. po
2–4 godz., (lekcje indywidualne lub
w ma∏ych grupkach). Mo˝e byç studentka lub student. Tel. 733 250 300.

OGRODY A-Z
PRACE ZIEMNE
790 55 47 46

31
8

SYSTEMY NAWADNIAJÑCE

◗PRANIE dywanów, wyk∏adzin, tapicerki meblowej i samochodowej. Dojazd i wycena gratis tel: 500 753 803.

◗FORTEPIAN – lekcji gry udziela doÊwiadczony nauczyciel. Kontakt 606
898 895.

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

ODBIERZ SWOJE
5 tys. zł
NA FOTOWOLTAIKĘ

tel.: 502 707 727

349
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MYCIE DACHÓW
790 55 47 46

TRANSPORT
Tel. 513-148-238

naprawa, wymiana

ZAMKI

HYDRAULIK

DORABIANIE KLUCZY

– TANIO I SOLIDNIE –

Weso∏a centrum, ul. W. Raczkiewicza 11

508 348 728
◗Do WYNAJ¢CIA MIESZKANIE DWUPOKOJOWE 73 m. Parter domu jednorodzinnego, osobne wejÊcie, ogródek, miejsce postojowe na 2 samochody. Kuchnia wyposa˝ona, pokoje
cz´Êciowo umeblowane. Kontakt 602
300 948 (wczeÊniej prosz´ o SMS).

MONTA˚ ANTYPTAKÓW

506 173 607

PODCINANIE,
WYCINANIE DRZEW

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

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

KOMPLEKSOWE i RZETELNE
USŁUGI DLA POSESJI PRYWATNYCH
PRACE PORZĄDKOWE,
WYKOŃCZENIOWE (MALOWANIE),
PIELĘGNACJA ZIELENI

tel. 514 731 889

NAPRAWA, CZYSZCZENIE RYNIEN

tel. 606-808-358

93

196

M O N TA ˚ :
■
■

kamery CCTV
kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.kamery-anteny.pl
199

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80

WYCINANIE DRZEW

PODCINANIE GAŁ¢ZI
TRANSPORT
Tel. 513-148-238

160

kamery.anteny@wp.pl, tel. 663-677-701

CI¢CIE DRZEW
˚YWOP¸OTÓW

R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

29
1

Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).

PRACE WYSOKOÂCIOWE

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

22
1

Zamówienia na wybrany miesiàc nale˝y dokonaç najpóêniej do 20. dnia
poprzedniego miesiàca pod numerem tel. 22-810-26-04 lub adresem e-mail:
drobne@wiadomoscisasiedzkie.pl.

US¸UGI OGRODOWE
JESIENNE
PRACE PORZÑDKOWE

87

Na ∏amach „WiadomoÊci Sàsiedzkich Weso∏a” mogà Paƒstwo 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).

NAPRAWA
I REGULACJA GITAR
– fachowo i niedrogo

Tel. 695-622-848

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich Weso∏a”
Informacje o zasadach reklamowania i zamówienie reklamy
u naszego przedstawiciela handlowego:
Bo˝ena Dole˝a∏ – tel. 607-306-979,
e-mail: reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy Paƒstwa do reklamowania si´ tak˝e w innych wydaniach:

WAWER • PRAGA-PO¸UDNIE • REMBERTÓW

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Licealny wrzesieƒ
Pierwszy miesiàc pracy w naszym liceum up∏ynà∏ pod znakiem intensywnych dzia∏aƒ organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych.
Ich ukoronowaniem by∏a organizacja wyjazdu integracyjnego dla licealistów, podczas którego po∏àczyliÊmy zaj´cia survivalowe z poznawaniem si´, dobrà zabawà i realizacjà podstawy
programowej. M∏odzie˝ uczestniczy∏a w sportowych zaj´ciach sprawnoÊciowych, zdobywa∏a
wiadomoÊci i umiej´tnoÊci z zakresu udzielania
pierwszej pomocy, a tak˝e – zgodnie z programem edukacji dla bezpieczeƒstwa – odby∏a zaj´cia na strzelnicy. KoniecznoÊç wykonywania zespo∏owego poszczególnych zadaƒ z pewnoÊcià
przys∏u˝y∏a si´ lepszemu poznaniu i integracji
uczniów oraz ich wychowawców. Efekty widaç
by∏o podczas spotkania przy ognisku.
Nas, nauczycieli, cieszy – widoczna od poczàtku roku szkolnego – ch´ç identyfikacji uczniów
z liceum, czego przejawem by∏o m.in. ekspresowe zg∏oszenie przez
m∏odzie˝ autorskich
projektów na logo
szko∏y i decyzja o zamówieniu licealnych
koszulek.
Dwa dni temu
wÊród m∏odzie˝y zosta∏a przeprowadzona ankieta badajàca nastroje. Najcz´Êciej zg∏aszanym oczekiwaniem wobec szko∏y okaza∏y
si´ dobre przygotowanie do matury, mi∏a atmosfera i realizacja ciekawych projektów.
Uczniowie jako mocnà stron´ szko∏y wskazujà: kadr´ pedagogicznà (okreÊlajà nauczycieli

jako mi∏ych, przyjaznych, zaanga˝owanych, a jednoczeÊnie wymagajàcych), dobre relacje interpersonalne (zarówno w sferze kontaktów z nauczycielami, jak
i kolegami), wydzielonà stref´ relaksu dla liceum, wysoki poziom
nauki, poczucie bezpieczeƒstwa,
bliskoÊç szko∏y od domu i sympatycznych rówieÊników.
Nieco narzekajà na brak oddzielnego budynku. Z radoÊcià przyj´li informacj´ o pozyskaniu przez organ prowadzàcy finansów na budow´ – wpis budowy szko∏y do
WPF – i rozpisaniu konkursu na koncepcj´ architektonicznà adekwatnà do potrzeb naszego
liceum. Sami zg∏aszajà pomys∏y potrzeb i rozwiàzaƒ. Niektóre z nich przekaza∏am komisji
konkursowej.

GoÊcinny wyst´p na Pikniku Szkolnym
Dnia 21 wrzeÊnia o godz. 11.00 dziewczynki
z Grupy Zielonej z Przedszkola nr 259 „LeÊna Bajka” wystàpi∏y goÊcinnie na Pikniku Szkolnym zorganizowanym na terenie Szko∏y Podstawowej nr
174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi, wspierajàcym
akcj´ charytatywnà na rzecz ucznia Kamila. Pokaz taneczny przedszkolaków przyciàgnà∏ uwag´ wszystkich obecnych goÊci.
Dzi´kujemy dziewczynkom za ∏adny wyst´p.
Ewa Dom˝a∏

Patriotyczny wrzesieƒ w SP 171
80 lat temu w Polsce rozpoczà∏ si´ koszmar
II wojny Êwiatowej. Wrzesieƒ by∏ tragedià osamotnionej Polski. Polski bez prawdziwych sojuszników, otoczonej wrogami, zbyt s∏abej, by
odeprzeç atak nazistowskich Niemiec
i bolszewickiej Rosji.
W naszej szkole nigdy nie zapomnimy o bohaterach i ofiarach tego okresu.
Dlatego ju˝ z pierwszym dzwonkiem
nowego roku szkolnego przypomnieliÊmy, ˝e 80 lat temu m∏odzi ludzie nie
mogli pójÊç do szko∏y. Akcja „Przerwany marsz...”, do której si´ w∏àczyliÊmy,
polega∏a na symbolicznym dokoƒczeniu wyprawy do szko∏y przez ówczesnà
m∏odzie˝. By∏a jednoczeÊnie okazjà do
tego, aby m∏odsze i starsze pokolenie
mog∏o si´ spotkaç, porozmawiaç,
wspólnie rozpoczàç nowy rok szkolny.
W∏àczajàc si´ w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej, 21 wrzeÊnia zorganizowaliÊmy fabularyzowanà gr´ terenowà „1 wrzeÊnia ‘39. Pami´tamy”. Impreza oprócz charakteru patriotycznego poszerza∏a wiedz´ m∏odych
ludzi o wydarzeniach II wojny Êwiatowej, ale
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Zg∏oszone przez m∏odzie˝ pomys∏y mo˝liwe do realizacji w bie˝àcej pracy w najbli˝szym czasie poddamy pod dyskusj´ w gronie
nauczycieli, rady rodziców i samorzàdu
uczniowskiego oraz skonsultujemy z gospodarzem obiektu, którym jest Szko∏a Podstawowa nr 385.
I. Nowacka
Dyr. CLXIII LO w Warszawie-Weso∏ej

i integrowa∏a Êrodowisko lokalne. W sobotnie
przedpo∏udnie uczniowie z wypiekami na twarzach szukali kolejnych rozkazów. Pomagali premierowi polskiego rzàdu na uchodêstwie Stani-

s∏awowi Miko∏ajczykowi przygotowaç raport
z przebiegu II wojny Êwiatowej. Z trwogà wchodzili do budynku przy Szucha 25, szukajàc tajnego wspó∏pracownika, który przeka˝e im dane do
dalszej misji. Na leÊnej polanie przechodzili
przez sito kwalifikacji do formacji cichociemnych.

Przenosili meldunki podczas powstania, by
w koƒcu trafiç do dowództwa na pysznà wojskowà grochówk´. „Z∏ote groty”, o które walczyli
uczestnicy, zdoby∏a dru˝yna szóstoklasistów
w sk∏adzie: Jakub Abramczuk, Adrianna Bàczar,
Joanna D´bek i Franek Kiciƒski pod dowództwem p. Andrzeja Abramczuka.
A wszystko dzi´ki inicjatorce akcji
p. Marcie Kwiatkowskiej i nauczycielkom SP 171 (p. wicedyrektor Aleksandrze ZapaÊnik, p. Renacie Abramczuk, p.
pedagog Monice Dra˝an, p. Ewie Fromelc, p. Ewie Florczuk, p. Bo˝enie ¸uniewskiej, p. Jadwidze Ros∏oniec, p. Beacie Tokarskiej), które wcieli∏y si´ w role
funkcjonariuszy tajnej policji i cz∏onków
podziemia. Szczególne podzi´kowania
kierujemy do harcerzy z 44 WDH Kedyw
im. gen. Augusta Emila Fieldorfa, ps.
„Nil” i druhów Piotra Gr´zaka i Jury Panasewicz, którzy aktywnie w∏àczyli si´
w przebieg gry. Pomagali równie˝ rodzice uczniów, za co bardzo im dzi´kujemy.
Wydarzenie to pozwoli∏o nie tylko uczciç pami´ç bohaterów, ale tak˝e poczuç klimat tamtych czasów, dostarczajàc wszystkim wielu niezapomnianych wra˝eƒ.
MK
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

WWW.MEBLESOSNOWE.EU
REALIZUJEMY
INDYWIDUALNE
ZAMÓWIENIA
ŁÓŻKA ● MATERACE ● SZAFY ● KOMODY
BIURKA ● WITRYNY ● STOŁY ● KRZESŁA
MŁODZIEŻOWE ● ZESTAWY ● I INNE

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25
(róg Świeckiej)

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