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Wyobraêmy sobie takà sytuacj´: wstajemy rano,
dopijamy ostatni ∏yk kawy i w poÊpiechu wychodzi-
my do pracy. Otwieramy drzwi i naszym oczom uka-
zujà si´ Êmieci, które wype∏niajà klatk´ schodowà
lub podwórko przed naszym domem. Czy b´dzie to
nam przeszkadzaç? OczywiÊcie, ̋ e tak. Czy coÊ z tym
zrobimy? OczywiÊcie, ˝e tak. Ka˝dy w takiej sytuacji
do∏o˝y∏by wszelkich staraƒ, aby Êmieci usunàç ze
swojego domu (niewa˝ne, czy jest to klatka schodo-
wa czy wypiel´gnowany ogród naszego domku jed-
norodzinnego). I nie tylko Êmieci zosta∏yby szybko
posprzàtane, ale równie˝ ka˝dy zrobi∏by naprawd´
du˝o, aby taka sytuacja si´ wi´cej nie powtórzy∏a.
Dlaczego wi´c, Drogi Sàsiedzie, zaÊmiecasz las?

Jak wszyscy dobrze wiedzà, w∏aÊciciele nieru-
chomoÊci majà obowiàzek z∏o˝enia w gminie de-
klaracji o wysokoÊci op∏at za gospodarowanie od-
padami komunalnymi (pomijam kwestie samorzà-
dowych mo˝liwoÊci sankcjonowania mieszkaƒców,
którzy nie dope∏nià tego obowiàzku). A wi´c wyda-
wa∏oby si´, ˝e je˝eli nasi sàsiedzi sà w∏aÊcicielami

domków jednorodzinnych, je˝d˝à dobrymi samo-
chodami, to op∏aty za wywóz Êmieci sà zwyk∏à for-
malnoÊcià. Niestety, wydawa∏oby si´. Z niedowie-
rzaniem patrzy∏am, jak jeden z mieszkaƒców na-
szej dzielnicy podjecha∏ dobrej marki samochodem
do Êmietnika znajdujàcego si´ w jednej z uliczek,
wypakowa∏ swoje worki i postawi∏ je obok kosza
na Êmieci. Nic nie powiedzia∏am, nie zwróci∏am mu
uwagi. Dlaczego? Poniewa˝, sp∏oszony, nast´pnym
razem te worki móg∏by zostawiç w lesie. Dlatego
brawo, ˝e jednak wybra∏ pojemnik gminy. Dzielni-
ca Weso∏a nie jest wyjàtkowa, je˝eli chodzi o pro-
blem z czystoÊcià w lasach. Ca∏a Polska zmaga si´
z tym problemem, a raczej ludzie, którym zale˝y. 

Nie mog´ si´ nadziwiç, dzieci ju˝ od najm∏od-
szych lat w przedszkolu, szkole sà edukowane,
jak segregowaç Êmieci, jak zachowywaç si´ w le-
sie, parkach, a doroÊli Êmiecà na pot´g´.

Mimo ˝e leÊnicy wielokrotnie apelujà i nag∏a-
Êniajà problematyk´ zaÊmiecania lasów, to pro-
blem wcià˝ istnieje. Wed∏ug danych 80% Êmieci

znajdujàcych si´ w lasach to tzw. Êmieci u˝ytkowe
(opakowania, urzàdzenia AGD czy meble)1. Ka˝de-
go roku sprzàtanie lasów kosztuje coraz wi´cej.
¸àcznie Lasy Paƒstwowe na sprzàtanie i wywiezie-
nie Êmieci w roku 2018 wyda∏y ponad 19 mln z∏,
to o 1 mln z∏ wi´cej ni˝ w 2017 roku2. I teraz coÊ,
co mo˝e niektórych zaszokowaç: Drogi Sàsiedzie,
dobro publiczne, a do takich zaliczamy niewàt-
pliwie las, jest dobrem dost´pnym dla ka˝dego
w takim samym zakresie, jest bezp∏atne, ale
p∏acimy egalitarnie, tj. ja, Pan/Pani p∏acimy fak-
tycznie. Czy w takim razie, Drogi Sàsiedzie, pono-
si∏byÊ koszty za kogoÊ innego w sprawie, która
Ciebie nie dotyczy? OczywiÊcie, ˝e nie. 

A teraz moja ulubiona grupa Êmiecàcych: „sa-
motni kontemplujàcy”, którzy czasami ∏àczà si´
w grupy (w wieku +30, 40, 50 czy 60). Grup´ tà re-
prezentujà g∏ównie panowie, którzy wracajàc z pra-
cy (a czasami ju˝ nawet do niej idàc), skracajà sobie
drog´ do domu przez las. Podczas tego zdrowego
spaceru pijà alkohol, i nie by∏by to problem, gdyby
nie fakt, ˝e las jest wype∏niony puszkami i butelka-
mi po ka˝dym takim spacerze. Dobrze o tym wiem,

Drogi Sàsiedzie, nie zaÊmiecaj lasu

cd. na str. 2
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●  ul. Jana Pawła II 110
●  ul. Rumiankowa 18

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

Wawer: Wesoła:

Internetowe zakupy
z odbiorem 
własnym
lub dostawą
do domu.

pn.–pt.:  6.00–22.00,  sob.: 6.00–21.00,  nd.:  8.30–17.00

www.groszek24.waw.pl

008989
1 szt.

Kawa Pedross
100 g
Strauss

Ptasie Mleczko 
waniliowe
380 g
Wedel

Makaron Lubella 
świderki 
400 g
Lubella

Woda Aro
niegazowana
1,5 l
Aro

Coca Cola
puszka
330 ml
Coca Cola

Masło 
extra łaciate
200 g
Mlekpol

Olej Kujawski
1 l
Kruszwica

17979
1 szt.

Krem Nutella
230 g
Ferrero

59999
1 szt.36969

1 szt.

24949
1 szt.

79999
1 szt.

31919
1 szt. 111199

1 szt.
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XXVIII sesja Rady Dziel-
nicy Weso∏a by∏a ju˝ trze-
cià procedowanà w spo-
sób zdalny. Odby∏a si´
17 czerwca br. Pierwszym
punktem porzàdku obrad
by∏a informacja o istniejà-
cych i planowanych do
przebudowy sieciach ener-

getycznych. Przed sesjà na posiedzeniu Komisji
Infrastruktury goÊci∏ przedstawiciel PGE, który
przedstawi∏ ciekawà prezentacj´ dotyczàcà pla-
nowanych inwestycji swojej firmy na naszym te-
renie. Plany wyglàdajà bardzo obiecujàco, bo
PGE zak∏ada∏o kompleksowà przebudow´
wszystkich sieci napowietrznych na podziemne,
budow´ zupe∏nie nowych transformatorów itp.
Szczególnie szeroki zakres prac by∏ przewidywa-
ny na osiedlu Zielona. Niestety w zwiàzku z na-
g∏à wymianà ca∏ego Zarzàdu PGE, jak i ograni-
czeniami finansowymi, cz´Êç tych planów mo˝e
pozostaç niezrealizowana. Na przeszkodzie stoi
tak˝e wyst´pujàcy w bardzo wielu miejscach
brak s∏u˝ebnoÊci przejÊcia przesy∏u przez dzia∏ki

prywatne lub o nieuregulowanym stanie w∏a-
snoÊci. Mi´dzy innymi z tego powodu poprzedni
wykonawca przebudowy przez 5 lat nie wyszed∏
poza etap projektowy. Obecnie trwa procedura
przetargowa wy∏aniajàca nowego wykonawc´.

W kolejnym punkcie radni pozytywnie zaopi-
niowali projekt zmian w tegorocznym bud˝ecie,
zak∏adajàcy dodatkowe Êrodki finansowe z Mia-
sta dla naszego OÊrodka Kultury na przygotowa-
ne projekty zwiàzane z dzia∏alnoÊcià wolontaria-
tu. Nast´pnie radni zapoznali si´ z informacjami
o przygotowaniach do akcji „Lato w mieÊcie”,
o kosztach utrzymania oÊwiaty, kultury i sportu
w dzielnicy, o przygotowaniu do remontów
wakacyjnych placówek oÊwiatowych (bardzo
skromnych w tym roku ze wzgl´du na ogranicze-
nia wynikajàce ze z∏ego stanu finansów Miasta
na skutek epidemii COVID-19). Radni dyskuto-
wali tak˝e przez pewien czas o przygotowaniach
do tworzenia bud˝etu na rok 2021.

Nast´pnie Rada cz´Êciowo negatywnie (dla
cz´Êci II i III) oraz pozytywnie dla cz´Êci IV zaopi-
niowa∏a projekt uchwa∏y m.st. Warszawy o od-
stàpieniu od sporzàdzania planu miejscowego

Stara Mi∏osna Po∏udnie w cz´Êciach II, III i IV. Po-
niewa˝ to wa˝ny temat dla wielu mieszkaƒców
Starej Mi∏osny, nie b´d´ go omawia∏ w tej rela-
cji, tylko poÊwi´cam mu osobny artyku∏ opubli-
kowany w niniejszym numerze WS.

Na koniec sesji by∏a jeszcze seria drobnych py-
taƒ w sprawach ró˝nych oraz informacja Burmi-
strza z dzia∏alnoÊci mi´dzysesyjnej Zarzàdu Dzielni-
cy. Warto zwróciç uwag´ na jednà zawartà w nim
spraw´. Dzi´ki serii rozmów i spotkaƒ Burmistrza
Mariana Mahora uda∏o si´ doprowadziç do spo-
tkania przedstawicieli PKP PLK i ZMID, na którym
zosta∏ zawarty bardzo korzystny dla Weso∏ej kom-
promis dotyczàcy rozwiàzaƒ technicznych plano-
wanej budowy tunelu wraz z nowym uk∏adem ko-
munikacyjnym tej cz´Êci Weso∏ej. Po kilku miesià-
cach impasu we wspó∏pracy tych instytucji wydaje
si´, ˝e widmo zarzucenia tego projektu, jakie przez
chwil´ si´ pojawi∏o, zosta∏o skutecznie za˝egnane.
JeÊli wszystko pójdzie zgodnie z zawartymi ustale-
niami, ju˝ wiosnà przysz∏ego roku zostanie wybra-
ny wykonawca, a jesienià ruszà prace budowlane.

Kolejna sesja Rady Dzielnicy ju˝ w lipcu, byç
mo˝e tym razem w formie tradycyjnej.

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy

Z prac Rady Dzielnicy
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bo nadêwiga∏am si´ sporo worków po naszych
samotnych kontemplujàcych i ich spotkaniach.
I ju˝ wydawa∏oby si´, ˝e uda∏o mi si´ wysprzà-
taç fragment lasu, ale zawsze po kolejnym dniu
czeka na mnie niespodzianka. Ta niespodzianka
cz´sto jest pozostawiona kilka metrów od Êmiet-
nika. A˝ nasuwa si´ pytanie: jak tu dalej ˝yç?

Wszyscy wiedzà, ˝e Êmieci w lesie to nie tylko
oszpecony krajobraz, ale równie˝ zagro˝enie dla
Êrodowiska, czyli m.in. wnikanie toksycznych sub-
stancji do gleby i wód gruntowych podczas proce-
su rozk∏adu czy zagro˝enie po˝arem. Jednak to nie
wszystkie negatywne konsekwencje Êmiecenia, ko-
lejne to: zjadanie niektórych tworzyw przez zwie-
rz´ta, które umierajà, szk∏o równie˝ je kaleczy.

Zapach rozk∏adajàcych si´ resztek po napojach wa-
bi po˝yteczne owady, które nie potrafià wyjÊç z bu-
telki czy puszki. Mog∏abym tak jeszcze wyliczaç,
przedstawiç dane, jednak szybko znudzi∏oby to czy-
telnika, pod warunkiem ˝e dotar∏ do tego miejsca. 

Moim celem, gdy pisz´ ten artyku∏, jest prze-
konanie mieszkaƒców naszej dzielnicy i nie tylko
naszej, aby zacz´li dbaç o swoje otoczenie (to, ˝e
masz pi´knie wypiel´gnowane podwórko przed
domem – super, ale dwa metry za ogrodzeniem
równie˝ Êwiadczà o Tobie). Dbanie o najbli˝sze Êro-
dowisko to naprawd´ niewiele, jednak wymaga
wyjÊcia ze swojej strefy komfortu, tzn. widzisz, ˝e
ktoÊ Êmieci, nie bój si´ zwróciç uwagi. Co mo˝e z∏e-
go Ci´ spotkaç? KtoÊ Ci´ zignoruje, obrazi? A mo˝e
w∏aÊnie wtedy ktoÊ inny poprze Twoje zachowanie
w tej sytuacji. Idziesz na spacer, weê czasami wo-
rek na Êmieci, poka˝ swoim dzieciom/wnukom,
˝e ka˝dy z nas jest odpowiedzialny za Êrodowisko. 

Niedawno w jednym z wywiadów us∏ysza∏am
bardzo màdre s∏owa dotyczàce COVID-19: „Lu-
dziom zosta∏o odebrane to, z czego ju˝ dawno
sami zrezygnowali”. To, jak ogromne znaczenie
majà nasze lasy, pokaza∏a sytuacja, gdy po kwa-
rantannie mogliÊmy iÊç na zwyk∏y spacer z rodzi-
nà, nie do kina czy na rajd po centrum handlo-
wym, tylko na spacer. 

A jeÊli zabraknie nam miejsc do spacerów, to b´-
dzie ju˝ za póêno. Dlatego, Drodzy Sàsiedzi, obudê-
cie si´ z tego marazmu, podnieÊcie g∏owy do góry
i zacznijcie si´ rozglàdaç, co dzieje si´ wokó∏ was,
w Waszym domu. Bo dom to nie tylko granice
dzia∏ek, na których stojà Wasze nieruchomoÊci,
ale równie˝ przyroda. 

Joanna Mazurkiewicz

1 www.lasy.gov.pl
2 jw.

Drogi Sàsiedzie, nie zaÊmiecaj lasu
cd. z I str. ok∏.
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Razem damy rad´!
Gdy Êwiat wstrzymuje oddech, wprowadza-

nych jest wiele ograniczeƒ, zaleca si´ pozosta-
wanie w domach – oÊrodki pomocy spo∏ecznej
muszà zmierzyç si´ z trudnà rzeczywistoÊcià.

Ze zdwojonà si∏à stawiamy czo∏a zupe∏nie no-
wym, dotàd jeszcze nieznanym zadaniom. Epi-
demia spowodowa∏a, ˝e zapotrzebowanie na
pomoc spo∏ecznà jest wi´ksze ni˝ dotychczas.

Wspó∏tworzymy i realizujemy dzia∏ania w ra-
mach utworzonego systemu wsparcia w formie
dzielnicowych zespo∏ów „Warszawa Wspiera”.
To pomoc dla osób w kwarantannie oraz osób
z grup ryzyka pozostajàcych w izolacji. We
wspó∏pracy z wolontariuszami dostarczamy ˝yw-
noÊç, leki, podstawowe Êrodki higieniczne,
a tak˝e organizujemy takie us∏ugi jak wyprowa-
dzenie psa czy wynoszenie Êmieci. 

OÊrodek koordynuje prac´ wolontariuszy.
GotowoÊç niesienia pomocy zg∏osili wolonta-
riusze z Fundacji Sportów Obronnych AT-SYS-
TEM GROUP, harcerze z Hufca ZHP Warszawa-
-Praga-Po∏udnie, Stowarzyszenie ALTER EGO,
Stowarzyszenie Nasza Weso∏a, Akademia Spor-
tu, Biegówki Weso∏a, Traffit, organizacje poza-
rzàdowe oraz osoby prywatne. 

Dzi´ki Caritas Polska, Radzie Seniorów oraz
Piekarniom Cukierniom Putka w okresie przed-
Êwiàtecznym rozdysponowaliÊmy paczki ˝ywno-
Êciowe. 

Wszystkim wolontariuszom goràco dzi´ku-
jemy!

Warto podkreÊliç, ˝e Polski Komitet Pomocy
Spo∏ecznej, w którym pracujà seniorzy, nadal
Êwiadczy pomoc potrzebujàcym z Weso∏ej, za-
opatrujàc ich w ˝ywnoÊç.

W ramach akcji „Zostaƒ w domu” zorgani-
zowaliÊmy zdalne poradnictwo psychologicz-
ne oraz socjalne. Pracownicy socjalni pozosta-
wali do dyspozycji mieszkaƒców podczas
Êwiàtecznych i weekendowych dy˝urów tele-
fonicznych. 

Czas epidemii pokazuje nam, ˝e w naszej
dzielnicy mo˝emy liczyç na wzajemnà pomoc
sàsiedzkà. Wyjàtkowa sytuacja zaktywizowa∏a
wsparcie sàsiedzkie na niespotykanym dotàd
poziomie.

OPS Dzielnicy Weso∏a

Zostaƒ w domu, ale... 
nie siedê na kanapie!

Pracownicy OÊrodka, zupe∏nie odwrotnie ni˝
dotychczas, zach´cajà seniorów i osoby z niepe∏-
nosprawnoÊciami do pozostania w domu.

Z powodu obostrzeƒ wprowadzonych w celu
przeciwdzia∏ania rozprzestrzenianiu si´ zaka˝eƒ
koronawirusem seniorzy, jako szczególnie za-
gro˝ona grupa, cz´sto zostajà zamkni´ci w do-
mach w samotnoÊci, prawie bez kontaktu ze
Êwiatem, który w znacznej mierze przeniós∏ si´
do ˝ycia w sieci. Jedynà szansà na podtrzyma-
nie kontaktów jest zaktywizowanie seniorów
i osób z niepe∏nosprawnoÊciami w rzeczywisto-
Êci wirtualnej.

Poprzez stron´ www.naspokojnej.pl uczestni-
cy otrzymujà szereg pomys∏ów na aktywne sp´-
dzanie czasu wolnego.

Siedzenie w domu nie oznacza jednak siedze-
nia na kanapie. Poprzez stron´ www.naspokoj-
nej.pl uczestnicy otrzymujà szereg pomys∏ów na
aktywne sp´dzanie czasu wolnego. Zalecane sà
çwiczenia gimnastyczne, zaj´cia plastyczne oraz
wirtualne wycieczki. Uczestniczy sami podsy∏ajà
pomys∏y i tematy na stron´. Starajàc si´ zapew-
niç jak najbardziej dost´pnà i przyjaznà form´
przekazywania informacji, pozostajemy tak˝e
w kontakcie telefonicznym z uczestnikami.

Dzi´ki tym dzia∏aniom seniorzy oraz osoby
z niepe∏nosprawnoÊciami mogà uczestniczyç
w transmisjach na ˝ywo lub obejrzeç zarejestro-
wane spektakle teatralne, operowe oraz koncer-
ty – nie tylko w Polsce, ale i na Êwiecie, wys∏u-
chaç wyk∏adów naukowych oferowanych w sieci
przez ró˝ne uczelnie, poznawaç zbiory i archiwa
online muzeów czy bibliotek, si´gaç po darmo-
we wydania gazet, a tak˝e wybraç si´ na wirtu-
alny spacer po ró˝nych zakàtkach Êwiata.

Otrzymujemy od uczestników informacje
zwrotne: „dziÊ by∏am w teatrze – oczywiÊcie on-
line”, „çwicz´ codziennie i zaraz jad´ na wyciecz-
k´ do Sopotu – oczywiÊcie wirtualnà” .

Wiemy, ˝e radzicie sobie Êwietnie, choç wszy-
scy t´sknimy do spotkaƒ w Centrum AktywnoÊci.

Monika Aleksandrowicz

Bezpiecznie w Centrum
AktywnoÊci

Dbajàc o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeƒ-
stwo, przygotowaliÊmy zgodne z zalecanymi wy-
tycznymi proste zasady obowiàzujàce w Cen-
trum AktywnoÊci „Na Spokojnej”.

1. W budynku mo˝e przebywaç jednoczeÊnie do
12 osób.

2. Ka˝dy ma obowiàzek zakrywania twarzy, no-
sa i noszenia r´kawiczek.

3. Dokonywany jest bezdotykowy pomiar tem-
peratury cia∏a przed wejÊciem do budynku.

4. Uczestnik zobowiàzany jest do z∏o˝enia sto-
sownego oÊwiadczenia.

5. Brak mo˝liwoÊci zamiany grupy zaj´ciowej.
6. Nie jest mo˝liwe gromadzenie si´ i przebywa-

nie w pomieszczeniach poza godzinà wyzna-
czonych zaj´ç.

7. Wydawanie kawy, herbaty i wszelkich napo-
jów zostaje zawieszone.

8. Osoby çwiczàce zobowiàzane sà do przyno-
szenia w∏asnej wody w oznakowanej butelce.

9. W celu unikni´cia wi´kszego ni˝ dopuszczalne
zag´szczenia w pomieszczeniach Centrum
osoby oczekujàce na zaj´cia mogà byç proszo-
ne o oczekiwanie przed budynkiem.

Dzi´kujemy uczestnikom za przestrzeganie
nowych obowiàzujàcych zasad. Rozumiemy te˝
g∏osy sprzeciwu, gdy˝ zawsze Centrum by∏o
swobodnym miejscem spotkaƒ, a obowiàzujà-
ce ograniczenia znacznie nam to utrudniajà.
Mamy nadziej´, ˝e ju˝ niebawem spotkamy si´
przy kawie.

Podzi´kowania
Dyrektor OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej Dzielni-

cy Weso∏a m.st. Warszawy Alicja Pasztor sk∏ada
serdeczne podzi´kowania wszystkim ludziom
dobrej woli zaanga˝owanym w szycie maseczek
dla naszej placówki. Dzi´ki materia∏om w∏asnym
OÊrodka oraz materia∏om pochodzàcym od dar-
czyƒców pracownicy OÊrodka uszyli maseczki
ochronne, które pomagajà w bezpieczny sposób
realizowaç zadania podczas trwajàcej epidemii.
Razem mo˝emy wi´cej.

Alicja Pasztor

Dzia∏ania OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Weso∏ej
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Plany zagospodarowania
przestrzennego to jeden
z najwa˝niejszych doku-
mentów ka˝dego samorzà-
du. Dzi´ki nim w∏aÊciciele
nieruchomoÊci wiedzà, co
mogà zbudowaç na swojej
dzia∏ce, sàsiedzi wiedzà,
czego si´ spodziewaç na sà-

siedniej dzia∏ce, a inwestorzy – co warto kupiç,
a czego nie. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e ich uchwa-
lanie powinno byç absolutnym priorytetem samo-
rzàdu. Jeszcze za czasów samodzielnoÊci miasta
Weso∏a powsta∏o kilka planów. Niestety po w∏à-
czeniu w granice Warszawy kompetencje ich
uchwalania przesz∏y na instytucje miejskie – naj-
pierw na Biuro Architektury, obecnie na Biuro Pla-
nowania Przestrzennego. No i planowanie naj-
pierw bardzo zwolni∏o, a obecnie zupe∏nie stan´∏o.

Najwi´kszy plan, dla Starej Mi∏osny Po∏udnie,
czeka na uchwalenie ju˝ 13 lat! Gwoli sprawiedli-
woÊci trzeba zaznaczyç, ˝e nie wynika to z opiesza-
∏oÊci miejskich planistów, ale z oporu Marsza∏ka
Województwa Mazowieckiego w sprawie zgody
na przeznaczenie dzia∏ek leÊnych na cele nieleÊne.
Tu par´ s∏ów wyjaÊnienia. Jeszcze w okresie mi´-
dzywojennym du˝a cz´Êç terenów tzw. Linii Otwoc-

kiej, w tym te˝ obrze˝y osie-
dla Stara Mi∏osna, by∏y to
nieu˝ytki, rozparcelowane na
dzia∏ki budowlane. Parcele te
poros∏y lasami, zosta∏y w∏à-
czone do otuliny Mazowiec-
kiego Parku Krajobrazowego,
a ich w∏aÊciciele stracili mo˝-
liwoÊç swobodnego rozpo-
rzàdzania swojà w∏asnoÊcià,
w szczególnoÊci prawo do
ich zabudowy. Uchwalone w 2002 roku studium
uwarunkowaƒ dla m.st. Warszawy zak∏ada∏o dla
tych terenów dopuszczenie zabudowy, na du˝ych
dzia∏kach, z niewielkà powierzchnià zabudowy
(rz´du 15%) i zachowaniem du˝ej powierzchni
biologicznie czynnej. Niestety wszystkie przygoto-
wywane zgodnie z tym studium plany, w szcze-
gólnoÊci ten dla Starej Mi∏osny Po∏udnie i dla
Groszówki, zosta∏y zablokowane przez Marsza∏ka.
Mimo i˝ Samorzàdowe Kolegium Odwo∏awcze,
a ostatnio tak˝e WSA uchyla∏y konsekwentnie od-
mowne decyzje Marsza∏ka, ten uporczywie za ka˝-
dym razem ponawia∏ swojà odmownà decyzj´.

Aby choç cz´Êciowo pchnàç do przodu sprawy
planowania, w zesz∏ym roku plan dla Starej Mi∏o-
sny Po∏udnie zosta∏ podzielony na cztery cz´Êci.

Cz´Êç I, niezawierajàca dzia∏ek leÊnych, obejmujàca
obszar od Traktu Brzeskiego do ul. Jana Paw∏a II,
mia∏a byç szybko procedowana, bo nie blokowa∏by
jej sprzeciw Marsza∏ka. Przy trzech pozosta∏ych cz´-
Êciach nale˝a∏o nadal spodziewaç si´ ostrej batalii
z Marsza∏kiem. Ale nikt nie mówi∏ o ich porzuceniu.

Dlatego z du˝ym zdziwieniem przyjà∏em infor-
macj´, ˝e Biuro Planowania Przestrzennego za-
mierza odstàpiç w ogóle od sporzàdzania cz´Êci
II, III i IV obszaru Starej Mi∏osny Po∏udnie. Na
posiedzeniu Komisji Bud˝etu i Planowania Prze-
strzennego temat ten wywo∏a∏ bardzo ˝ywà
dyskusj´. Przedstawiciele Biura Planowania
Przestrzennego próbowali przekonaç nas o bez-

Planowanie stoi w miejscu

Pandemia spowodowa∏a, ˝e mieszkania sta∏y
si´ jednoczeÊnie biurami i szko∏ami, a koniecz-
noÊç funkcjonowania w ograniczonej przestrze-
ni skierowa∏a uwag´ wielu osób na natur´ i zie-
leƒ. Okaza∏o si´, ˝e ukwiecenie swojego okna
czy zazielenienie balkonu mo˝e daç wytchnienie
i ukojenie. Wszystkie odmienione ogródki czy
balkony mo˝na zg∏osiç do udzia∏u w 37. Konkur-
sie „Warszawa w kwiatach i zieleni”. Sto∏eczne
ogródki i ukwiecone okna walczà o miano naj-
pi´kniejszego ju˝ od lat 70., dzi´ki inicjatywie
Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy. 

Tradycja ta wywodzi si´ jeszcze z czasów pre-
zydentury Stefana Starzyƒskiego, który by∏ pro-
pagatorem zazieleniania stolicy. Konkurs ewolu-
owa∏ w najpi´kniejszy i najwi´kszy w Polsce fe-
stiwal zieleni i ekologii, który aktywizuje ludzi do
dbania o roÊlinnoÊç, pomaga w rozpocz´ciu
przygody z ogrodnictwem i wspiera proekolo-
giczne dzia∏ania.

Przez ca∏y okres naboru do „Warszawy
w kwiatach i zieleni” b´dzie mo˝na braç udzia∏
w wydarzeniach w przestrzeni wirtualnej. Na
profilu Konkursu na Facebooku odb´dà si´
warsztaty, webinaria i dy˝ury ekspertów. Rów-

nie˝ b´dzie tam nadawaç „Zielona Warszawa
TV”, w której w cyklu wywiadów na ˝ywo znani
warszawiacy opowiedzà o swoich ogrodach,
balkonach oraz o tym, jak dbajà o natur´. 
■ Mateusz Sajdak, projektant i ogrodnik z dwu-

dziestoletnim doÊwiadczeniem, podczas inter-
netowego webinaru poka˝e, jak dobieraç i pie-

l´gnowaç roÊliny. Uczestnicy tego spotkania
dowiedzà si´, jak odpowiednio przygotowaç
stanowisko i gatunki roÊlin kwitnàcych, dosto-
sowujàc sadzonki do konkretnych warunków. 

■ Emilia Jasiƒska, specjalistka od plecenia ma-
kram, w filmiku instrukta˝owym poka˝e ró˝ne
metody splotów przydatnych do stworzenia
makramowych donic.

■ Weronika Warcho∏, prowadzàca konto na In-
stagramie Warsawgardener, podczas spotka-
nia transmitowanego live poka˝e, jak stwo-
rzyç pi´kny i praktyczny ogródek z roÊlinami
jadalnymi i warzywami. 

Do konkursu mogà si´ zg∏osiç nie tylko miesz-
kaƒcy Warszawy, ale równie˝ firmy i instytucje
dzia∏ajàce na terenie stolicy oraz grupy podejmu-
jàce ogrodnicze inicjatywy. 

W tym roku zostanà przyznane nagrody w no-
wej kategorii: eko ogród/ogród nowoczesny oraz
specjalna Nagroda im. Zofii Wóycickiej. Ta druga
wyró˝ni wybrane zg∏oszenia spoÊród podsta-
wowych kategorii: „Balkony, loggie i okna”,
„Ogródki” oraz „Ogrody i ogródki przydomowe”.
Formularz konkursowy oraz wszystkie informacje
na temat samego konkursu, a tak˝e szczegó∏owy
program wydarzeƒ towarzyszàcych znajdujà si´
na stronie internetowej www.warszawawkwia-
tach.pl. Zg∏oszenia do 37. Konkursu „Warszawa
w kwiatach i zieleni” przyjmowane sà do Êrody,
3 lipca 2020 roku.

Organizatorzy: Miasto Sto∏eczne Warszawa,
wspó∏organizator Towarzystwo Przyjació∏ War-
szawy.

Dorota Wójtowicz

Stolica zakwitnie jak nigdy dotàd
Natura okaza∏a si´ najwi´kszym wytchnieniem podczas tygodni spo∏ecznej izolacji. Wiele osób
w tym czasie zacz´∏o otaczaç si´ roÊlinami, wysia∏o pierwsze nasiona, postawi∏o swoje pierwsze
kroki w roli ogrodników. Dla nich wszystkich oraz tych, którzy ogrodniczà pasj´ realizujà od lat,
organizowany jest Konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni”. W tym roku odb´dzie si´ on w zmie-
nionej formule i z nowymi kategoriami. W stworzeniu wymarzonego ogrodu pomogà: wyjàtko-
wa Ogrodnicza Ekipa Pomocnicza, specjaliÊci dy˝urujàcy na RoÊlinnej Linii Ratunkowej oraz warsz-
taty odbywajàce si´ w formule online. Zg∏oszenia do konkursu mo˝na wysy∏aç do 3 lipca.

cd. na str. 5
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Jeden z najwa˝niejszych zasobów na Ziemi
– woda – od dawna si´ kurczy. Z roku na rok
jest jej coraz mniej. W Polsce mamy najni˝szy
zasób wód w ca∏ej Unii Europejskiej, a iloÊç wo-
dy przypadajàcej na obywatela jest trzykrotnie
ni˝sza ni˝ norma. Mimo niedawnych opadów,
które poprawi∏y warunki wilgotnoÊciowe, nadal
w Polsce mamy susz´ – ˝eby nadrobiç deficyt
wody, deszcz musia∏by padaç nieprzerwanie
przez kilka nast´pnych tygodni. Organizatorzy
37. Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”
chcà zach´ciç ca∏à stolic´ do oszcz´dzania wo-
dy! Niezale˝nie od opadów ka˝dy mo˝e pomóc
roÊlinom w swoim otoczeniu. I na dodatek nie
wymaga to ˝adnego wysi∏ku.

Co nale˝y zrobiç?
1. Nie marnuj wody!
2. Zachowuj wod´ (bez detergentów) z mycia

warzyw/owoców/ràk.
3. Zaoszcz´dzonà wod´ przelej do butelki i wy-

rzucajàc Êmieci, podlej okoliczne drzew-
ko/krzew czy trawnik.

4. Zach´ç sàsiadów/przyjació∏/rodzin´ do tego
samego! Ma∏e zmiany majà wielki wp∏yw na
Êrodowisko!

5. Wejdê na profil na Facebooku @Warszawa
wkwiatach i pod dedykowanym postem
oznacz znajomych, których chcesz zach´ciç
do podj´cia wyzwania oszcz´dzania wody.

22 czerwca ruszy druga akcja: #warszawaw-
kwiatachdlapszczó∏. Ponad 300 tysi´cy gatun-
ków roÊlin na Êwiecie jest zapylanych m.in. przez
pszczo∏y. Bez pracy tych owadów nie mogliby-
Êmy wyprodukowaç nawet 90 procent produk-
tów ˝ywnoÊciowych. Niestety a˝ 222 z oko∏o
470 gatunków pszczó∏ ˝yjàcych w Polsce jest za-
gro˝onych wygini´ciem. Brakuje im po˝ywienia,
przez co zmniejsza si´ liczebnoÊç populacji. Na
szcz´Êcie ka˝dy z nas mo˝e przyczyniç si´ do po-
prawienia ekosystemu, zwi´kszajàc tym samym
ich szans´ na prze-
trwanie. Wystarczy
posadziç kwitnàce ro-
Êliny – im wi´cej ró˝-
norodnych kwiatów
miododajnych takich
jak: wrzosy, lawenda,
dalia, nachy∏ek, s∏o-
necznik, kocimi´tka,
je˝ówka czy zio∏a,
tym wi´cej po˝ywie-
nia majà pszczo∏y.
Dzi´ki temu nie tylko
ukwiecamy swoje
okno, balkon czy
ogród, ale pomagamy
przetrwaç zagro˝one-
mu gatunkowi.

1. Posadê miododajne kwiaty.
2. Wrzuç zdj´cie z hashtagiem #warszawaw-

kwiatachdlapszczó∏.
3. Podaj info o akcji dalej!

Wi´cej informacji o akcjach oraz o 37. Konkur-
sie „Warszawa w kwiatach i zieleni” oraz formu-
larz zg∏oszeniowy mo˝na znaleêç na stronie
www.warszawawkwiatach.pl oraz na Facebo-
oku www.facebook.com/warszawawkwia-
tach i Instagramie www.instagram.com/war-
szawawkwiatach/.

Organizatorzy: Miasto Sto∏eczne Warszawa,
wspó∏organizator Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy

Patroni medialni: Stolica, Mój Pi´kny Ogród,
Przepis Na Ogród, Kocham Ogród, Usta, Warsa-
wholic, Weranda Country, Moje Mieszkanie, Ha-
lowawa.pl, Ekologia.pl

Dorota Wójtowicz

„Warszawa w kwiatach i zieleni”
wspiera walk´ ze zmianami klimatu
Jak mycie warzyw mo˝e sprzyjaç oszcz´dzaniu wody, a dbanie o ogród – pomóc pszczo∏om?
Organizatorzy Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni” pokazujà, jak obydwie te czynnoÊci
mogà wspomóc walk´ ze skutkami zmian klimatycznych. 12 oraz 22 czerwca inicjujà
ekologiczne akcje, do udzia∏u w których zach´cajà wszystkich warszawiaków.

REKL AMA

celowoÊci dalszego procedowania tych planów,
ze wzgl´du na brak perspektyw przekonania
Marsza∏ka Województwa do zgody na zmian´
przeznaczenia terenów leÊnych.

W trakcie dyskusji, troch´ przez przypadek,
wysz∏a na jaw doÊç istotna okolicznoÊç. Otó˝ na
pytanie, czy sprzeciw Marsza∏ka dotyczy tylko
dzia∏ek warszawskich czy tak˝e innych samorzà-
dów, okaza∏o si´, ˝e np. le˝àcy po sàsiedzku Jó-
zefów nie ma z tym problemów. Jedynà ró˝nicà
jest to, ˝e Rada Miasta Józefów zawsze przed
skierowaniem planu do uzgodnieƒ do Marsza∏ka
z dzia∏ek leÊnych le˝àcych na obszarze uchwala-
nego planu zdejmuje status lasów ochronnych...
Taki drobny niuans, ale skutecznie zbijajàcy
sztandarowy argument Marsza∏ka Województwa
przeciwko zmianie przeznaczenia tych dzia∏ek.

Na pytanie, dlaczego w takiej sytuacji Rada
Warszawy nie mo˝e zrobiç analogicznego zabie-
gu, otrzymaliÊmy kuriozalnà odpowiedê: war-
szawskie Biuro Ochrony Ârodowiska uwa˝a, ˝e
do zmiany przeznaczenia terenu przez Marsza∏ka
takie zdj´cie statusu lasu ochronnego nie jest
niezb´dne... I kó∏eczko si´ zamyka, od 13 lat nie
mo˝na uchwaliç planu zagospodarowania prze-
strzennego dla Starej Mi∏osny, jeden urzàd swo-
je, drugi swoje, a mieszkaƒcy cierpià.

Ostatecznie Komisja Bud˝etu i Planowania
Przestrzennego, a potem ca∏a Rada Dzielnicy
przychyli∏y si´ do stanowiska, ˝e absolutnie nie
ma zgody na odstàpienie od sporzàdzania planu
dla cz´Êci II i III, natomiast wyrazi∏a zgod´ na od-
stàpienie od sporzàdzania planu dla cz´Êci IV.

Cz´Êç IV to zachodnia rubie˝ osiedla Stara
Mi∏osna. Jest tam najwi´cej obszarów leÊnych
i przeforsowanie tej cz´Êci u Marsza∏ka Woje-
wództwa b´dzie najtrudniejsze. W cz´Êci tej jest
tak˝e po∏o˝ony nasz parafialny cmentarz, który
pilnie wymaga powi´kszenia. Zrobienie mikro-
planu tylko dla obszaru cmentarza jest du˝o
prostsze. A i sam Marsza∏ek Województwa
w przypadku przeznaczenia terenów na cele pu-
bliczne nie robi problemów ze zgodà na wy∏àcze-
nie z produkcji leÊnej. Dlatego zosta∏a wyra˝ona
zgoda na czasowe odstàpienie od wykonywania
planu dla cz´Êci IV, a w zamian przedstawiciele
Biura Planowania Przestrzennego zobowiàzali si´
do pilnego przygotowania i przeprowadzenia
procedury uchwalenia planu okolic cmentarza.

Natomiast wracajàc do cz´Êci II i III. Burmistrz
Marian Mahor z∏o˝y∏ obietnic´, ˝e do∏o˝y wszel-
kich staraƒ, aby plany te zosta∏y uchwalone.
Ja ze swej strony chcia∏em zwróciç si´ z ape-
lem do wszystkich osób posiadajàcych dzia∏-

ki leÊne na obrze˝ach Starej Mi∏osny. Sza-
nowni Paƒstwo, jeÊli chcecie mieç mo˝liwoÊç
swobodnego dysponowania swojà w∏asno-
Êcià, wyst´pujcie do w∏adz Warszawy o zdj´-
cie statusu lasu ochronnego z waszej dzia∏ki.

Chcia∏em te˝ uspokoiç czytelników, którzy na
co dzieƒ spacerujà i korzystajà z uroków naszych
lasów. Nikt nie zamierza parcelowaç i grodziç Ma-
zowieckiego Parku Krajobrazowego. Ca∏e zamie-
szanie dotyczy dzia∏ek le˝àcych na skraju osiedla
Stara Mi∏osna (a podobny problem dotyczy tak˝e
obszaru Groszówki), dzia∏ek, które i tak cz´sto sà
ogrodzone, gdzie cz´sto zalegajà Êmieci, roÊnie
zielsko i le˝à po∏amane drzewa. Dzia∏ek zaniedba-
nych, bo ich w∏aÊciciele nie majà ˝adnej motywa-
cji, aby o nie dbaç. Dzia∏ek, na których co jakiÊ
czas, z wykorzystaniem ró˝nych kruczków praw-
nych, w chaotyczny sposób i tak powstajà nowe
budynki. Gdyby wreszcie uda∏o si´ uchwaliç plany
zagospodarowania przestrzennego dla tych ob-
szarów, ca∏y ten proces urbanizacji zosta∏by upo-
rzàdkowany. Byç mo˝e nie wsz´dzie byÊmy mo-
gli pójÊç na skróty, ale lasy, które sà naszym naj-
wi´kszym skarbem, zosta∏yby zachowane, a ich
w∏aÊciciele zacz´liby dbaç o swoje kawa∏ki. 

Marcin J´drzejewski

SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY
SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY
SPECJALISTYCZNY GABINET
DERMATOLOGICZNY

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

� Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej

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

cd. ze str. 4
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Pràd i internet
W dobie koronawirusa, z którym wydaje si´,

˝e na dobre przysz∏a do naszego ˝ycia praca
zdalna, ci´˝ko nam sobie wyobraziç nasze do-
my bez pràdu oraz internetu. To oczywiste, ˝e
teraz wi´kszoÊç urzàdzeƒ codziennego u˝ytku
potrzebuje do swojego funkcjonowania energii
elektrycznej, a internet jest po prostu dla nas
oknem na Êwiat, zapewnia ∏àcznoÊç i, co za-
pewne dodajà niektórzy – Netflixa. 

Nie ma w tym jednak przesady, poniewa˝ bo-
leÊnie przekona∏ si´ tym ten, kto podczas pan-
demii mia∏ s∏aby internet. Nagle okaza∏o si´, jak
ci´˝ko si´ uczyç, pracowaç czy oglàdaç ulubione
programy. To dlatego ostatnimi czasy w Weso∏ej
Êwi´cà triumfy firmy dostarczajàce szerokopa-
smowe po∏àczenia internetowe – Êwiat∏owody
– czyli kable, dzi´ki którym mamy internet
o pr´dkoÊci znanej cywilizowanym krajom. 

Przysz∏oÊç jest pod ziemià
Podczas czerwcowego posiedzenia Komisji

Infrastruktury mieliÊmy spotkanie z przedstawi-
cielem Polskiej Grupy Energetycznej, który
przedstawia∏ radnym plany budowy i moderni-
zacji infrastruktury energetycznej w naszej

dzielnicy. Jednym z priorytetów jest „schowanie
pod ziemi´” przewodów Êredniego napi´cia.
Oprócz walorów estetycznych ma to te˝ zalety
– chodzi o mniejszà
awaryjnoÊç. Przewód
prowadzony w kanale
pod ziemià jest mniej
nara˝ony na czynniki
zewn´trzne, g∏ównie
atmosferyczne, ale nie
tylko. Znacznie ograni-
cza si´ te˝ koszty kon-
serwacji infrastruktury,
odpada wykonywanie
ci´cia zieleni wchodzà-
cej w kolizj´ z kablami.
Instalacje podziemne sà
oczywiÊcie bardziej
kosztoch∏onne, ale do-
celowo bardziej si´
op∏acajà. 

Estetyka czy funkcjonalnoÊç
To dlatego od wielu miesi´cy zabiegam i na-

dal b´d´ zabiega∏, aby podczas dzielnicowych
inwestycji, takich jak budowa drogi, przewidy-
waç w projekcie kana∏y telekomunikacyjne, tam
gdzie ich nie ma. Zdecydowanie u∏atwia to fir-
mom dostarczajàcym internet docieranie do

mieszkaƒców ze Êwia-
t∏owodem, a kana∏ bu-
dowany jest w zasa-
dzie przy okazji. 

Po zebraniu tych
wszystkich argumen-
tów bardzo dziwià ob-
serwowane w ostat-

nim czasie, podczas swoistego „wyÊcigu zbrojeƒ”
mi´dzy firmami telekomunikacyjnymi, wiszàce
(nie tylko na s∏upach) kable Êwiat∏owodowe. Bez
trudu mog´ podaç ulice i adresy, gdzie zdarzajà
si´ takie procedery, ale to chyba nie jest koniecz-
ne. Wa˝ne, aby w∏aÊciciele posesji, do których ta-
ki kabel dochodzi, byli Êwiadomi, ˝e w du˝ej mie-
rze sà to instalacje nielegalne, które pr´dzej czy
póêniej b´dà musia∏y zostaç zlikwidowane. 

Wspólna odpowiedzialnoÊç
¸ad przestrzenny i bezawaryjnoÊç infrastruk-

tury powinny byç naszym wspólnym celem.
Radni z ró˝nych osiedli zgadzajà si´ co do ko-

niecznoÊci monitorowania tej sprawy. Chcia∏-
bym, abyÊmy nie godzili si´ na bylejakoÊç i pro-
wizorki, ale myÊleli strategicznie. Poniewa˝ nie
˝yjemy na obszarze o du˝ej aktywnoÊci sej-
smicznej, staramy si´ chowaç pràd, gaz, wod´
i internet pod ziemià, bo jest to po prostu bar-
dziej racjonalne. OczywiÊcie nie wsz´dzie mo˝-
na to zrobiç, ale nie czyƒmy wyjàtków, które
stajà si´ regu∏à. W przeciwnym razie sieç paj´-
czyn tworzonych przez kable wkrótce przys∏oni
nam niebo, a wtedy marnym pocieszeniem b´-
dzie Êwiat∏o w piwnicy i szybki internet. 

Hubert Zieliƒski
wiceprzewodniczàcy Komisji

Bezpieczeƒstwa i Ochrony Ârodowiska

Linie napowietrzne koƒczà w ziemi
Inwestycje to cz´sto punkt zapalny konfliktów, z powodu
ró˝nych sàsiedzkich interesów. Je˝eli jednak rozmawiamy
o doprowadzaniu do domów mediów, które raczej ka˝dy
chce mieç, bo po prostu ich potrzebuje, to zazwyczaj
wszyscy sàsiedzi sà zgodni. Co zatem mo˝e pójÊç nie tak?

Kable telefoniczne, na szcz´Êcie jeszcze nie w Weso∏ej
(fot.: Andrew Martin, Pixabay)

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje

tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl

REKL AMA

zaprasza na

05.07, 12.07 i 19.07

● ćwiczenia „Zdrowy kręgosłup”
● warsztaty florystyczne:
       plecenie wrzecion i wianków
● warsztaty alchemiczne:
       lawendowa sól do kąpieli
● zabawy dla dzieci w Leśniej Bazie

Bieżące informacje znajdują się
w wydarzeniu na Facebooku

05-340 Siwianka

REKL AMA
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W dniu 7 czerwca 2020 roku w koÊciele pw.
OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej o godzinie 10.30
zosta∏a odprawiona Msza Âwi´ta w intencji ma-
tek, ojców, dzieci i mieszkaƒców naszej spo∏ecz-
noÊci. Tradycyjnie co roku Polski Komitet Pomo-
cy Spo∏ecznej zamawia i bierze udzia∏ we mszy.
Ta by∏a wyjàtkowa, bo w okresie pandemii
i w dniu jubileuszu 70-lecia Parafii. Pani Dorota
Czajkowska, mieszkanka naszej dzielnicy, i pan
Dariusz Szopa przygotowali opraw´ muzycznà
podczas ceremonii i minikoncert. Âpiewane pie-
Êni do NajÊwi´tszej Maryi Panny spowodowa∏y
∏zy w oczach oraz ciarki na ciele. A pi´kny kosz
kwiatów postawiony pod obrazem Matki Bo-
skiej Cz´stochowskiej podkreÊli∏ rang´ uroczy-
stoÊci. Przed b∏ogos∏awieƒstwem pani Helena
Kaêmierczak zaproponowa∏a, aby minutà ciszy
uczciç odejÊcie do wiecznoÊci pani Krystyny Ba-
tyckiej. W ten sposób po˝egnaliÊmy 95-letnià
weso∏owskà Seniork´, sanitariuszk´ Powstania
Warszawskiego.

Od 2014 roku PKPS bierze udzia∏ w realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc ˚ywnoÊciowa
2014–2020 wspó∏finansowanego z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebu-
jàcym w Podprogramie 2019. Pierwszy trans-
port ˝ywnoÊci sprowadzono 23 grudnia 2019
roku dla 70 osób zg∏oszonych przez OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej i wydano go w styczniu
i lutym br. Ze wzgl´du na og∏oszony przez Rzàd

stan epidemii koronawirusa nasze dzia∏ania
zosta∏y zawieszone. W zwiàzku z tym, ˝e to se-
niorki wydajà ˝ywnoÊç, a jak wiadomo, sà
w grupie ryzyka, zacz´liÊmy pracowaç „zdal-
nie”. Gdy „punkt wydawania ˝ywnoÊci” zosta∏
odpowiednio przygotowany i spe∏nia∏ wed∏ug
nowych procedur wymogi sanitarne, sprowa-
dziliÊmy ˝ywnoÊç. Przed wydawaniem naszym
podopiecznym by∏a dezynfekowana poprzez
ozonowanie. Od miesiàca maja do chwili obec-

nej wydajemy artyku∏y ˝ywnoÊciowe, zapra-
szajàc telefonicznie po odbiór na konkretny
dzieƒ i godzin´. 

WydaliÊmy oko∏o 6 ton ˝ywnoÊci dla 130 osób
skierowanych przez OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej.
W tym miejscu chc´ bardzo podzi´kowaç pani
Uli – seniorce, która ci´˝ko pracuje, przygotowu-
jàc paczki do wydania. Nasze dzia∏ania realizo-
wane sà bez fanfar i pisania malej czy du˝ej epo-
pei. My, seniorzy, po prostu s∏u˝ymy mieszkaƒ-
com naszej ma∏ej ojczyzny – Weso∏ej.

W imieniu mieszkaƒców dzi´kujemy w∏adzom
Warszawy za przyznanie dotacji na realizacj´ za-
dania publicznego w zakresie pomocy spo∏ecz-
nej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trud-
nej sytuacji ˝yciowej.

PKPS posiada jeszcze 6 wolnych miejsc na
spotkanie z Morzem Ba∏tyckim. Zapraszamy na
wczasy w oÊrodku Politechniki Warszawskiej
w Sarbinowie od 16 do 29 sierpnia 2020 roku.

Helena Kaêmierczak
Zarzàd Dzielnicowy PKPS

Z ˝ycia PKPS...

REKL AMA
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Gdy nadchodzà wysokie temperatury, co ja-
kiÊ czas – zdecydowanie za cz´sto – docho-
dzà do nas wszystkich informacje o dzieciach
lub zwierz´tach pozostawionych w zamkni´-
tych samochodach. Stra˝ Miejska przypomi-
na: zamkni´ty samochód pozostawiony
w upalny dzieƒ na parkingu (nawet nie musi
to byç pe∏ne s∏oƒce) zamienia si´ w piekar-
nik. To Êmiertelna pu∏apka dla zamkni´tych
w nim ludzi i zwierzàt. Zanim wysiàdziesz
i zamkniesz auto – pomyÊl i upewnij si´, ˝e
nikogo nie zostawiasz w Êrodku – apelujà
stra˝nicy miejscy. 

Takie zachowanie wynika z braku odpowie-
dzialnoÊci i wyobraêni. I mo˝e skoƒczyç si´ tra-
gicznie. Za kilka dni lato, zresztà ju˝ teraz tempe-
ratury sà wysokie. Apelujemy, aby nie pozosta-
wiaç nikogo w samochodzie – nawet jeÊli
wydaje nam si´, ˝e opuszczamy auto tylko na
chwil´. W ciàgu kilku minut temperatura w Êrod-
ku mo˝e wzrosnàç do kilkudziesi´ciu stopni.
A stàd ju˝ bardzo blisko do nieszcz´Êcia. 

Musimy o tym pami´taç nie tylko przez zwy-
k∏à, ludzkà odpowiedzialnoÊç, ale równie˝ dla-
tego, ˝e zobowiàzuje nas do tego prawo. JeÊli
zachowamy si´ bezmyÊlnie, egoistycznie i nie-
odpowiedzialnie, musimy liczyç si´ z odpowie-
dzialnoÊcià karnà, a tak˝e ze zniszczonym sa-
mochodem – s∏u˝by majà prawo w takich sytu-
acjach wybiç szyb´ w aucie, aby uratowaç
˝ycie i zdrowie pozostawionych w nim ludzi
i zwierzàt. 

Przypomnijmy kilka interwencji Ekopatrolu,
dotyczàcych ratowania zwierzàt pozostawionych
w samochodzie:

■ Goràca, sierpniowa niedziela, samo po∏udnie.
Termometry w cieniu pokazujà 27 stopni. Stra˝-
nicy miejscy z Ekopatrolu otrzymujà informacj´,
˝e w jednym z samochodów zaparkowanych
przy ul. Bohaterów Warszawy znajduje si´ pies.
Zdaniem zg∏aszajàcego zwierz´ jest tam od go-
dziny... 22.00 dnia poprzedniego. Funkcjona-
riusze natychmiast udajà si´ pod wskazany
adres – zg∏oszenie potwierdza si´. Na tylnym
siedzeniu srebrnego volvo le˝y amstaff. W na-
grzanym aucie, w którym jest prawdopodobnie
kilkadziesiàt stopni, nie ma miski z wodà.
W zwiàzku z bezpoÊrednim zagro˝eniem ˝ycia
psa stra˝nicy podejmujà decyzj´, aby poprosiç
o pomoc w uwolnieniu zwierz´cia ze Êmiertel-
nej pu∏apki patrol policji, który interweniuje
nieopodal. Po chwili pies jest ju˝ poza autem.
Stra˝nicy umieszczajà go w klimatyzowanej
cz´Êci radiowozu s∏u˝àcego do przewozu zwie-
rzàt, dajà Êwie˝à wod´. Na szcz´Êcie stan zwie-
rz´cia jest na tyle dobry, ̋ e mo˝e byç przetrans-
portowane do schroniska na Paluchu, gdzie
otrzymuje niezb´dnà pomoc weterynaryjnà.

Pomimo braku tablic rejestracyjnych funkcjona-
riusze ustalajà dane i adres w∏aÊciciela samo-
chodu, ale nie zastajà nikogo w mieszkaniu.
Nast´pnie udajà si´ na komend´ policji w celu
z∏o˝enia zawiadomienia o mo˝liwoÊci pope∏-
nienia przest´pstwa zn´cania si´ nad zwierz´-
ciem. Spraw´ przejmuje policja. 

■ Samo po∏udnie, upalny majowy dzieƒ. Patrol
stra˝y miejskiej otrzymuje zg∏oszenie o psie
przebywajàcym w zamkni´tym samochodzie.
Sytuacja ma miejsce na ul. Siennickiej, na tere-
nie Pragi-Po∏udnie. Wed∏ug osoby zg∏aszajàcej
– zwierz´ przebywa w nagrzanym samocho-
dzie „od d∏u˝szego czasu”. Na miejsce jadà
stra˝nicy z Ekopatrolu. Po potwierdzeniu zg∏o-
szenia podejmujà dzia∏ania majàce na celu jak
najszybsze odnalezienie opiekuna uwi´zionego
czworonoga. W∏aÊciciele – jak ustalajà funkcjo-
nariusze – przebywajà w tym czasie w pobli-
skiej kawiarni, spokojnie pijà kaw´… CzujnoÊç
mieszkaƒca oraz natychmiastowa i zdecydowa-
na reakcja stra˝ników spowodowa∏y, ˝e w∏aÊci-
ciel psa szybko wróci∏ do swojego czworonoga
i ca∏a historia skoƒczy∏a si´ szcz´Êliwie.

■ Wycieƒczone psy i koty uwi´zione w rozgrza-
nym do blisko 60ºC samochodzie uratowali
stra˝nicy miejscy z Ekopatrolu. Aby uwolniç
zwierz´ta, funkcjonariusze musieli wybiç w po-
jeêdzie szyb´. – Nie by∏o czasu na zastanawia-
nie si´, liczy∏a si´ ka˝da minuta – wyglàd zwie-
rzàt sugerowa∏, ˝e mogà przebywaç w pojeê-
dzie od d∏u˝szego czasu. Dlatego wybi∏am
szyb´ – to by∏ stan wy˝szej koniecznoÊci
– i uwolniliÊmy zwierz´ta – opowiada m∏. str.
Agnieszka Strzelak z Referatu ds. Ekologicznych
Oddzia∏u Ochrony Ârodowiska Stra˝y Miejskiej
m.st. Warszawy. W Êrodku znajdowa∏y si´ dwa
umieszczone w transporterach koty – starszy
z nich z trudem ∏apa∏ powietrze. Na siedzeniu
kierowcy siedzia∏ przestraszony pies rasy leon-
berger, obok niego na pod∏odze le˝a∏ drugi pies
– miks owczarka niemieckiego – wylicza funk-
cjonariuszka. Zwierz´ta zosta∏y przeniesione do
klimatyzowanej cz´Êci przewozowej radiowozu
i przewiezione do Schroniska na Paluchu, gdzie
zaj´li si´ nimi specjaliÊci. Wed∏ug funkcjonariu-
szy podejmujàcych interwencj´, wewnàtrz po-
jazdu by∏o ok. 60ºC, a ka˝da kolejna sp´dzona
tam godzina mog∏a zakoƒczyç si´ dla uwi´zio-
nych czworonogów tragicznie.

Stra˝nicy miejscy przypominajà opieku-
nom dzieci i w∏aÊcicielom czworonogów:

SAMOCHÓD POZOSTAWIONY 
W NAS¸ONECZNIONYM MIEJSCU 

DLA KA˚DEGO ˚YWEGO STWORZENIA 
ZAMIENIA SI¢ W ROZGRZANÑ PU¸APK¢

A TEMPERATURA WEWNÑTRZ MO˚E 
OSIAGNÑå NAWET 80 STOPNI CELCJUSZA

Zanim zamkniesz auto – upewnij si´, ˝e ni-
kogo nie zostawiasz w Êrodku.

Nieodpowiedzialnym kierowcom grozi od-
powiedzialnoÊç karna. 

Referat Prasowy Stra˝y Miejskiej
m.st. Warszawy

Za kilka dni lato. Uruchom myÊlenie i nie
pozostawiaj nikogo w zamkni´tym aucie
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W zwiàzku z zaistnia∏à sytuacjà zwiàzanà
z koronawirusem wszystkie imprezy sportowe
zosta∏y odwo∏ane do koƒca czerwca. Nie jest
to ∏atwa sytuacja dla nas wszystkich, bowiem
po raz pierwszy zetkn´liÊmy si´ z tego typu
problemem i tak naprawd´ nie ma z∏otego
Êrodka, jak sobie z tym poradziç. Na pewno
nale˝y przestrzegaç wszelkich obowiàzujàcych
przepisów, jakie wydawane sà przez nasze
w∏adze. W ostatnich tygodniach zosta∏o znie-
sionych sporo obostrzeƒ zwiàzanych ze stanem
epidemii, jaki do tej pory obowiàzuje w na-
szym kraju. 

Jednak nie mo˝emy si´ poddawaç i pomimo
braku imprez sportowych, w których mo˝emy
oficjalnie i spokojnie uczestniczyç, nale˝y pozo-
stawaç w aktywnoÊci fizycznej i sp´dzaç jak naj-
wi´cej wolego czasu na ∏onie przyrody. To w bar-
dzo du˝ym stopniu wzmacnia nasz organizm.
Dzi´ki temu mo˝emy byç bardziej odporni na
przejÊcie jakiejkolwiek infekcji, która nas zaata-
kuje. Dlatego w tym szczególnym czasie goràco
wszystkich zach´cam do sp´dzania jak najwi´k-
szej iloÊci wolnego czasu na Êwie˝ym powietrzu
w otoczeniu przepi´knych terenów leÊnych, ja-
kich mamy naprawd´ bardzo du˝o wokó∏ nas.
Pod tym wzgl´dem dzielnice miasta sto∏ecznego
Warszawy Weso∏a i Wawer sà na pierwszym
miejscu w stolicy. 

Kilka lat temu mój przyjaciel leÊnik W∏odzi-
mierz Protasiewicz zainicjowa∏ w Polsce ide´
Zielonego Punktu Kontrolnego. To oryginalna

polska koncepcja tworzenia powierzchni le-
Ênych i miejskich z siecià sta∏ych punktów kon-
trolnych do uprawiania aktywnoÊci ruchowej
z mapà i odnajdywania punktów kontrolnych
w terenie. Zosta∏o dzi´ki temu zrealizowanych
w ca∏ym kraju 120 projektów w nadleÊnictwach
na terenie wszystkich 16 województw. Dzi´ki
temu mo˝emy korzystaç z tej oferty zarówno
w miejscu swojego zamieszkania, jak i podczas
odpoczynku wakacyjnego. Baza wszystkich pro-
jektów z mapami znajduje si´ na stronie:
http://www.zielonypunktkontrolny.pl/, sà tam
mapy z ró˝nymi trasami, od tras dla poczàtkujà-
cych do tych dla najbardziej zaawansowanych.
Orientacja w terenie to w okresie letnim g∏ów-
nie poruszanie si´ na nogach lub przemieszcza-
nie w terenie na rowerach. W∏aÊnie takie trasy
znajdziecie w tej bazie do pobrania.

Dzielnice Weso∏a i Wawer
miasta sto∏ecznego Warsza-
wy, bioràc pod uwag´ tak
bogate zasoby leÊne, jakie po-
siadajà wokó∏ siebie, nie mog∏y
pozostaç bez realizacji tego typu
projektów. Dzi´ki Bud˝etowi Partycypacyjnemu
powsta∏y trasy zarówno piesze, jak i rowerowe

w Mi´dzylesiu, Lesie Sobieskiego, Groszówce
i Grzybowej. Dodatkowo w niedaleko po∏o˝o-
nym Otwocku, Karczewie i Celestynowie Nadle-
Ênictwo Celestynów stworzy∏o bardzo du˝à ba-
z´ zielonych punktów kontrolnych, dzi´ki cze-
mu baza w okolicach Warszawy nale˝y do
najwi´kszych tego typu w naszym kraju. Nie

pozostaje wi´c nic innego jak tylko odwie-
dziç stron´ i wydrukowaç sobie map´
(wszystkie sà zapisane w formacie PDF, do
wydruku na papierze A4). 

Jeszcze raz pomimo braku imprez spor-
towych i rekreacyjnych zach´cam do tego

typu aktywnoÊci fizycznej, która na pewno
wzmocni organizmy wszystkich osób biorà-

cych w niej udzia∏, a aktywnoÊç z mapà dodat-
kowo wzmacnia jeszcze w znaczny sposób nasz
umys∏ i wyobraêni´ przestrzennà.

Tak wyglàda s∏upek punkt
kontrolny w terenie: jest on
wyposa˝ony w znaczniki
orientacyjne – bia∏o-poma-
raƒczowe lampioniki, god∏o
gospodarza projektu – La-
sów Paƒstwowych, logo Bu-
d˝etu Partycypacyjnego, lo-
go miasta, gminy. Ka˝dy
punkt posiada perforator
– urzàdzenie do potwierdza-
nia obecnoÊci na nim, jednak
ze wzgl´du na obowiàzujàce
przepisy nie zalecamy korzy-
stania z niego w obecnej sy-
tuacji – wystarczy sam fakt
odnalezienia s∏upka w tere-
nie. ˚ycz´ wszystkim mi∏ych
wra˝eƒ i odnalezienia jak
najwi´kszej liczby punktów

w terenie. Niestety mo˝e si´
zdarzyç, ˝e jakiegoÊ punktu nie ma w terenie, bo
wiadomo jak jest – nadal w naszym spo∏eczeƒ-
stwie funkcjonujà grupy, które niszczà tego typu
urzàdzenia – na szcz´Êcie sà to ju˝ bardzo rzad-
kie przypadki, ale czasem si´ z nimi spotykamy. 

Jan Cegie∏ka

Zielony Punkt Kontrolny

Anna Kamiƒska przy ZPK, autor W∏odzimierz Protasiewicz

Fot. Wojciech Rudnik

„4 lipca rusza 26 edycja popularnego festiwa-
lu i zapowiada si´ bardzo ciekawie, choç b´dzie
si´ ró˝ni∏a od poprzednich edycji. Tegoroczna
edycja odb´dzie si´ pod znakiem polskich wyko-
nawców – POLISH EDITION na znak solidarnoÊci
i wsparcia rodzimej sceny jazzowej w tak trud-
nym dla bran˝y muzycznej czasie pandemii.

Mi´dzynarodowy, Plenerowy Festiwal Jazz na
Starówce, to popularny festiwal, który ma swojà
mark´, renom´, pi´kny dorobek i imponujàcà
publicznoÊç.

To jedyny tego typu plenerowy festiwal jazzo-
wy w Polsce adresowany do szerokiej publiczno-
Êci o bezp∏atnej formule. Jest w gronie najpopu-

larniejszych i najwi´kszych – pod wzgl´dem ilo-
Êci publicznoÊci, festiwalem jazzowym w Polsce. 

Od lat jest letnià wizytówkà artystycznà i tury-
stycznà stolicy latem, co potwierdzajà tak˝e ba-
dania i ankiety. Atrakcyjna jest lokalizacja festi-
walu – warszawska Starówka wpisana na list´
Êwiatowego dziedzictwa UNESCO, gdzie od wie-
ków bije serce stolicy, a dzi´ki festiwalowi przez
ca∏e wakacje bije w rytmie jazzu”.

www.kulturalna.warszawa.pl

Maria Surawska

WARTO ZOBACZYå:

26 Mi´dzynarodowy Plenerowy
Festiwal Jazz na Starówce
4 lipca (sobota) – 29 sierpnia (sobota) 2020

Wst´p wolny!
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W okresie pandemii OÊrodek Kultury w Dziel-
nicy Weso∏a m.st. Warszawy przeniós∏ swojà ak-
tywnoÊç do sieci. W ofercie znalaz∏y si´ liczne za-
j´cia on-line na ˝ywo oraz kursy wideo. Ponadto

w mediach spo∏eczno-
Êciowych prowadzone
by∏y bogate dzia∏ania
programowe. MieliÊmy
okazj´ uczestniczyç
w wirtualnych spotka-
niach z podró˝niczkà
Anità Pogorzelskà,
warsztatach dla dzieci
pt. „Pogodne Ryso-
wanki”, podczas któ-
rych prezentowane by∏y
proste prace plastyczne,
oraz w cyklu „Filharmo-
nia domowa”, w któ-

rym Filharmonia Narodowa przybli˝a∏a nas do
muzyki klasycznej. Dzi´ki autorskiemu progra-
mowi „Halo! Tu Kultura – ArtyÊci z wizytà
w Weso∏ej” bez wy-
chodzenia z domu po-
znaliÊmy bli˝ej takich
przedstawicieli Êwiata
kultury jak: Miriam
Aleksandrowicz, Ju-
styna Kreft, Lucyna
Malec, Marcin Troƒski
czy Ewa Kania.

Wszystkich mieszkaƒców Weso∏ej zaprasza-
my do udzia∏u w projekcie artystycznym do-
tyczàcym kwarantanny. Zg∏oszenia przyjmuje-
my do 30.06.2020 r. Szczegó∏y, regulamin pro-
jektu i karta zg∏oszenia dost´pne na stronie
www.domkulturywesola.net.

Zbli˝a si´ równie˝ #czas twórczych doko-
naƒ, czyli zakoƒczenie sezonu 2019/2020 w Do-
mu Kultury Weso∏a oraz Filiach Pogodna i Zielo-
na. W tym roku podsumowanie naszych dzia∏aƒ
b´dzie wyjàtkowe, bo wirtualne. 29 i 30 czerw-
ca zapraszamy uczestników zaj´ç, rodziców,
opiekunów, a tak˝e wszystkich ch´tnych do
uwa˝nego Êledzenia naszego profilu na Facebo-
oku. Przez dwa ostatnie dni czerwca b´dziemy
prezentowaç tegoroczny dorobek artystyczny
sekcji i wspomnienia uczestników zaj´ç. W pro-
gramie m.in. pamiàtkowe zdj´cia, nagrania,
a tak˝e KONKURS! Do wygrania bezp∏atny mie-
siàc dowolnie wybranych zaj´ç w sezonie
2020/2021.

Tegoroczne wakacje z pewnoÊcià te˝ b´dà wy-
jàtkowe, poniewa˝ OÊrodek przygotowa∏ dla
mieszkaƒców, zarówno tych m∏odszych, jak
i starszych, szereg atrakcji. 

„Wokó∏ brzmienia autentycznego” to cykl
muzycznych spotkaƒ online udost´pnianych na
Facebooku i kanale Youtube OÊrodka Kultury
skierowany do wszystkich grup wiekowych,
w którym pianistka Justyna Kreft zaprezentuje

unikatowe fortepiany pochodzàce z XIX wieku.
Wykona na nich kompozycje polskich twórców
dzia∏ajàcych w Warszawie w tamtym czasie,
m.in. Franciszka Lessla, Fryderyka Chopina, Igna-
cego Feliksa Dobrzyƒskiego. Idei cyklu przyÊwieca

ch´ç odtworzenia realistycznego
brzmienia dawnych fortepianów
oraz prezentacja utworów w takim
kszta∏cie, w jakim s∏ysza∏a je niegdyÊ
publicznoÊç warszawska. Podczas
audycji b´dzie mo˝na przekonaç si´,
jak dziewi´tnastowieczne instrumen-
ty ró˝ni∏y si´ od wspó∏czesnych za-
równo pod wzgl´dem budowy, jak

i brzmienia. Podczas pierwszego spo-
tkania 25 czerwca o godz. 19.00 pt.
„Fortepian w czasach Chopina”
ws∏uchamy si´ w brzmienie instru-
mentu francuskiej wytwórni Pleyel
pochodzàcego z 1842 roku, na któ-
rym zostanà wykonane mazurki Fry-
deryka Chopina. 2 lipca o godz.
19.00 bohaterem odcinka „W kr´gu
warszawskim” b´dzie kopia war-
szawskiego fortepianu pochodzàcego
z 1830 roku, natomiast 9 lipca
o godz. 19.00 podczas fina∏owej au-
dycji „Taneczne inspiracje” taƒce
kompozytorów zwiàzanych z Warsza-
wà pozwolà porwaç si´ dawnym ryt-
mom dworskim i ludowym.

Wszystkich mi∏oÊników kinemato-
grafii zapraszamy na Letnie Kino Ple-
nerowe. W repertuarze filmy, które
trzeba zobaczyç. Szeroki przekrój te-
matyczny sprawia, ˝e z pewnoÊcià
ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie! Bezp∏at-
ne seanse odb´dà si´ na terenie przy
g∏ównej siedzibie OÊrodka Kultury. 

Na naszej scenie plenerowej nie zabraknie
równie˝ koncertów. Wspaniali muzycy, pi´kne
utwory oraz ich Êwietne interpretacje to gwaran-
cja fantastycznej zabawy!

Na najm∏odszych czekajà sierpniowe spekta-
kle teatralne pod chmurkà. Przedstawienia
z mora∏em, które z pewnoÊcià dzieci zapami´ta-
jà na d∏ugo, wystawiane b´dà na terenie przy
g∏ównej siedzibie OÊrodka Kultury oraz na tere-
nie przy OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Zielona”. 

PrzygotowaliÊmy równie˝ wakacyjnà ofert´
zaj´ç stacjonarnych „Weso∏y Lipiec”. Nasze pro-
pozycje kierujemy do dzieci w wieku 6–12 lat.
W ofercie naszego OÊrodka Kultury pojawiajà si´
plenerowe zaj´cia plastyczne, ruchowe i arty-
styczne. Nie zapomnieliÊmy te˝ o doros∏ych,
którzy b´dà mieli mo˝liwoÊç sp´dzenia kreatyw-
nie czasu wolnego. Szczegó∏owy grafik zaj´ç
wraz z cennikiem op∏at i kartà zg∏oszenia dost´p-
ne sà na stronie internetowej OÊrodka Kultury.

Na wszystkie wydarzenia stacjonarne obo-
wiàzujà zapisy. Szczegó∏y na stronie
www.domkulturywesola.net.

Informujemy równie˝, ˝e od 15 sierpnia do-
st´pna b´dzie oferta sekcyjna na sezon
2020/2021. Zaj´cia dla dzieci, m∏odzie˝y oraz
doros∏ych prowadzone b´dà w naszych trzech
lokalizacjach: OÊrodku Kultury w Dzielnicy We-
so∏a m.st. Warszawy (ul. Starzyƒskiego 21),
OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” (ul. Jana
Paw∏a II 25) i OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Zielo-
na” (ul. Wilanowska 3). Zach´camy do zapisów.

Szukajcie nas na:

www.domkulturywesola.net
www.facebook.com/okwesola
www.facebook.com/pogodnafilia
www.facebook.com/zielonafilia
Kana∏ OÊrodka Kultury Weso∏a na Youtube

Marcin W. Ko∏odziej

Lato w OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Wywiady z artystami, zaj´cia plastyczne, wirtualne wycieczki i sekcje on-line 
– tak przetrwaliÊmy wspólnie z OÊrodkiem Kultury w Dzielnicy Weso∏a najtrudniej-
szy czas izolacji. W wakacje nasze dzia∏ania on-line poszerzamy o spotkania i wy-
darzenia plenerowe. A program b´dzie bogaty i ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie.
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KONKURS DLA MOLI KSIÑ˚KO-
WYCH ROZSTRZYGNI¢TY!

Konkurs „50 ksià˝ek na 50-lecie Weso∏ej”
trwa∏ ponad rok (od 18.02.2019 r. do
28.02.2020 r.), polega∏ na przeczytaniu 50 ksià-
˝ek we wskazanych kategoriach. Wyzwaniu
sprosta∏o 66 osób. W konkursie przewidziano
20 wyró˝nieƒ. Osoby wyró˝nione zosta∏y wy∏onio-

ne w drodze losowania w dniu 16 czerwca 2020
roku. Nad losowaniem czuwa∏a komisja w sk∏a-
dzie: Agnieszka Gra˝yna Je˝-Kaflik, El˝bieta Da-
ni∏owicz i Danuta Polakiewicz. Wyniki losowa-
nia oraz protokó∏ Komisji dost´pne sà na stronie
www.bibliotekawesola.pl. Wszyscy uczestnicy
Konkursu dla moli ksià˝kowych otrzymujà na-
grody. Mo˝na je odebraç w Bibliotece G∏ównej
(ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31) – zapraszamy!

Nagrody w konkursie:
■ Bon podarunkowy do EMPiK-u o wartoÊci

100 z∏ oraz ksià˝ka „W dwa lata dooko∏a Êwia-
ta: 1926–1938”, aut.: Dorota i Dariusz Gro-
chalowie – 10 osób z kategorii 3–16 lat.

■ Bon podarunkowy do EMPiK-u o wartoÊci
100 z∏ oraz ksià˝ka „Weso∏a: przyroda – dzie-
dzictwo – wspó∏czesnoÊç”, aut.: Adam Cie-
çwierz, Dorota Wroƒska, Pawe∏ Ajdacki –
10 osób z kategorii powy˝ej 16 lat.

■ Bon podarunkowy do EMPiK-u o wartoÊci
25 z∏ – pozostali uczestnicy z obu kategorii.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

Serdecznie dzi´kujemy Panie Agnieszce Je˝-Kaflik
oraz wolontariuszom Biblioteki w Zielonej: Kali-
nie i Jeremiemu za udzia∏ w losowaniu nagród!

MATEMATYKA NATCHNIENIEM
DLA ARTYSTY?

„Rysujàc, próbuj´ uzmys∏owiç innym, ˝e
˝yjemy w pi´knym, dobrze urzàdzonym,
a nie pogrà˝onym w chaosie Êwiecie – wyjàt-

kiem sà wydarzenia, które czasem obserwu-
jemy”. (M. C. Escher)

Na stronie i FB biblioteki mo˝na oglàdaç przy-
gotowanà przez nas wirtualnà wystaw´ prac
uczniów Szko∏y Podstawowej nr 171. Stworzone
przez m∏odzie˝ parkieta˝e inspirowane sà twór-
czoÊcià holenderskiego grafika M. C. Eschera.

PLENEROWY WIECZÓR BAJEK
We wtorek 16 czerwca przed budynkiem

Biblioteki w Zielonej na powitanie wakacji
odby∏ si´ plenerowy Wieczór Bajek.

Najm∏odsi Czytelnicy, wygodnie i bezpiecznie
usadowieni na skwerku, wys∏uchali bajki o Pino-
kiu. Potem kolorowymi kredami tworzyliÊmy fan-
tazyjnà mozaik´ na ca∏ej d∏ugoÊci chodnika. Ra-
doÊci nie by∏o koƒca!

WARSZTATY „POROZUMIENIE
BEZ PRZEMOCY” W BIBLIOTECE

Zapraszamy osoby doros∏e do udzia∏u
w warsztatach z wykorzystaniem metody
Marshalla Rosenberga „Porozumienie bez
przemocy” organizowanych przez Poradni´
Psychologiczno-Pedagogicznà w Weso∏ej.

Zaj´cia poprowadzi pedagog z doÊwiadcze-
niem w prowadzeniu warsztatów z komunikacji
i rozwoju osobistego. Na ca∏y cykl sk∏adaç si´
b´dzie 15 spotkaƒ (1 raz w tygodniu od 3 wrze-
Ênia do 17 grudnia 2020 r.), jedno spotkanie

trwa minimum 3 godziny zegarowe. Optymalna
liczba uczestników warsztatów: 12 osób.
Warsztaty odbywaç si´ b´dà w czwartki
w godz. 18.00–21.00 w Bibliotece G∏ównej,
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31. Zaj´cia realizowane
sà z bud˝etu obywatelskiego. Zapisy w Po-
radni: 22 760 03 87.

PRZEDSZKOLAKI
W BIBLIOTECE

– CZYTASIE
„Czytasie” – to projekt

realizowany przez Biblio-
tek´ w Weso∏ej ju˝ trzeci
rok, jego celem jest upo-
wszechnianie czytelnictwa wÊród przedszko-
laków naszej dzielnicy. Bibliotekarze pracujà
z grupami 5-letnich dzieci, promujàc czytanie,
ksià˝k´ i bibliotek´. 

W tym roku nie mamy mo˝liwoÊci spotkaç si´
z dzieçmi i rodzicami na Wieczorze Czytelnika
podsumowujàcym nasze ca∏oroczne dokonania.
Prosimy rodziców dzieci, które bra∏y udzia∏ w na-
szym projekcie, o wizyt´ w bibliotece – zwróce-
nie plecaczków i ksià˝ek. Dzieciom, które koƒczà
przedszkole, przeka˝emy karty biblioteczne.
Dzieci te zapraszamy do korzystania z naszych
bibliotek ju˝ pod opiekà rodziców!

PRZED NAMI KOLEJNE 
WYZWANIA!

Biblioteka w Weso∏ej pomyÊlnie przesz∏a wery-
fikacj´ i jest beneficjentem dwóch programów Na-
rodowego Centrum Kultury: „Kultura – Interwen-
cje 2020” oraz „Kultura w sieci”. Przed nami nowe
projekty i nowe wyzwania. Szczegó∏y na ten temat
ju˝ wkrótce pojawià si´ na stronie internetowej.

KONKURS WAKACYJNY
Biblioteka w Weso∏ej

zaprasza do udzia∏u
w konkursie fotogra-
ficznym „Ksià˝ka na
wakacjach”. Aby wziàç
udzia∏ w konkursie, wy-
starczy zrobiç zdj´cie
z ksià˝kà wypo˝yczonà
z weso∏owskiej bibliote-
ki w dowolnym miejscu
sp´dzania wakacji. Zdj´-
cia mo˝na przysy∏aç od 1 lipca do 24 wrzeÊnia
2020 r. na adres: konkurs.wesola@bibliotekawe-
sola.pl. Regulamin konkursu jest dost´pny na
stronie www.bibliotekawesola.pl.

Bibliotekarze z Weso∏ej

WW  BBIIBBLLIIOOTTEECCEE PPUUBBLLIICCZZNNEEJJ.. .. ..
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DziÊ wi´c o... flircie. Oto fragment mojej naj-
nowszej ksià˝ki „Mi∏oÊç na celowniku” wyda-
nej przez Wydawnictwo Burda, napisanej
wspólnie z Sylwià Stodulskà-Jurczyk, która
od 2008 roku bacznie przyglàda si´ ˝yciu
singli w Polsce i na Êwiecie. Z radoÊcià za-
rzàdza dzia∏em porad w portalu randkowym
Sympatia.pl, wspierajàc singli w ich dà˝eniu
do spotkania odpowiedniego partnera.

„Flirt w swej naturze jest uniwersalnym
narz´dziem i pozwala pos∏ugiwaç si´ sobà
wszystkim i wsz´dzie, bez wzgl´du na wiek,
kolor oczu i stosunek do polityki. Ma tyle ro-
dzajów i odmian, ˝e nikt by si´ nie pokusi∏
o nazwanie ich wszystkich. Zresztà po co.
Jak to okreÊli∏a w ksià˝ce Praktyki flirtu
i podrywu socjolo˝ka Katarzyna Kalinowska:
«praktyki podrywu sà interesujàce niezale˝-
nie od tego, czy prowadzà do czegoÊ wi´cej,
czy nie (...). Spo∏eczna codziennoÊç to tak˝e
ulotne gesty, doznania i chwile, które – na-
wet jeÊli nie znajdujà bezpoÊredniej konty-
nuacji w ˝yciowych projektach – nie pozosta-
jà bez znaczenia dla kszta∏tu kultury»*. Flirt
wystawia nas jednak na pewnà prób´. èle
rozegrany mo˝e nas zniech´ciç nawet na
wiele lat. Jak zatem flirtowaç dla przyjemno-
Êci i tak, by niepowodzenia nie nios∏y za so-
bà negatywnych skutków? Niektórzy stwier-
dzà, ˝e skoro mi∏oÊci nie da si´ zaplanowaç,
to i flirtowania nie powinno si´ planowaç czy
tym bardziej trenowaç. Inni – ˝e flirtowanie
jest sztukà, której mo˝na i warto si´ nauczyç.
Faktem jest, ˝e jeÊli szukasz zwiàzku, praw-
dopodobnie poprzedzi go flirt. Bez wzgl´du
na to, czy zwiàzek ten zostanie zapoczàtko-
wany w wirtualnym czy realnym Êwiecie,
warto znaç kilka zasad, które uczynià flirto-
wanie przyjemnà dla obu stron przygodà.

* K. Kalinowska, Praktyki flirtu i podrywu.
Studium z mikrosocjologii emocji, Funda-
cja na Rzecz Nauki Polskiej, Toruƒ 2018,
s. 98.

ZABAWA S¸OWEM – o tym, 
jak obiecywaç, nie obiecujàc.

Sylwia: PowinnyÊmy mi´dzy flirtem
a podrywaniem postawiç znak równoÊci? 

Joanna: Niezupe∏nie. Mo˝e wyt∏umacz´
obrazowo. Podrywanie to celowe dzia∏anie,

w którym chodzi o to, by kogoÊ zauroczyç,
nawiàzaç relacj´ i w jakiÊ sposób jà „skon-
sumowaç”, czyli wyjÊç razem, umówiç si´,
sp´dziç razem wieczór,
noc. Flirtujemy nato-
miast z kimÊ, z kim byç
mo˝e nie planujemy ˝ad-
nego dalszego ciàgu. Byç
mo˝e, gdy˝ taki cel mo˝e
nam przyÊwiecaç, ale od
razu go nie realizujemy.
Flirt powinien dawaç
obu stronom poczucie,
˝e by∏o mi∏o, ciekawie,
intrygujàco. I to jest je-
go g∏ówne za∏o˝enie.
Flirt nie jest otwartym
zdobywaniem. Dlatego
powinien byç niezobo-
wiàzujàcy. John Gray
– autor serii ksià˝ek
o mieszkankach Wenus
i mieszkaƒcach Marsa,
czyli o ró˝nicach w zachowaniu obu p∏ci
– przytoczy∏ zabawne porównanie flirtu do
zakupów. JeÊli kobieta wybiera si´ na shop-
ping i szuka czegoÊ wyjàtkowego, pozwala
sobie na oglàdanie, przymierzanie, zastana-
wianie si´, czy to jest w∏aÊnie to, czego szu-
ka. I taki powinien byç flirt. Jest to bowiem
jedynie ewentualny wst´p do znajomoÊci,
rodzaj wzajemnego zaciekawienia, relacja,
z której swobodnie mo˝na si´ wycofaç.

Sylwia: Georg Simmel, jeden z pierw-
szych niemieckich socjologów, stwierdzi∏, ˝e
we flirtowaniu nie mo˝e chodziç o nic inne-
go jak tylko o flirtowanie: nie o korzyÊci sek-
sualne ani nie o szukanie partnera na ˝ycie
czy o dowartoÊciowanie czyjegoÊ ego, ani
te˝ o za∏atwienie jakichÊ spraw, tylko o go-
towoÊç do zabawy we wzajemne zbli˝anie
si´ do siebie i oddalanie. W skrócie chodzi
o czystà przyjemnoÊç przebywania razem,
z podtekstem – nic wi´cej. Ta teoria z po∏o-
wy XIX wieku chyba wcià˝ jest aktualna.

Joanna: Jak najbardziej! Flirt to rodzaj
small talk zabarwiony humorem i odrobinà
prowokacji pomi´dzy ludêmi, którzy pozna-
jà si´ w ró˝nych sytuacjach. Mogà byç po-
tencjalnie zainteresowani zawarciem znajo-
moÊci, ale niekoniecznie, bo flirt mo˝e byç
wy∏àcznie rozmowà prowadzonà dla samej
przyjemnoÊci. Nieszkodliwe flirtowanie od-

bywa si´ przecie˝ bardzo cz´sto nawet w to-
warzystwie, gdzie jesteÊmy w parach, oczy-
wiÊcie w ramach nieprzekraczania pewnych
granic. We flirtowaniu chodzi o to, by by∏o
lekko, zabawnie i aby mo˝na by∏o zakoƒ-
czyç konwersacj´ w dowolnym momencie,
bez przykroÊci i zawodu dla ka˝dej ze stron.
W naszej kulturze to nie zawsze si´ udaje.
Polacy w small talk nie sà zbyt biegli i zde-
cydowanie wyró˝niamy si´ w tym na tle in-
nych narodowoÊci – niestety na niekorzyÊç.
Cz´sto padajà opinie, ˝e to gadanie o ni-
czym, i ludzie bagatelizujà jego znaczenie.
A szkoda, bo takie rozmówki sà w∏aÊnie po
to, aby poznaç drugà stron´ i ewentualnie
∏atwo si´ wycofaç. Je˝eli z kimÊ flirtuj´, wy-
mieniam dowcipne uwagi, lecz decyduj´, ˝e
nie mam ochoty na wi´cej, to zawsze mog´

w dowolnym momencie
powiedzieç, ˝e mi∏o
nam si´ rozmawia∏o,
ale na mnie pora. Flir-
towanie polega na tym,
by obiecywaç, nie obie-
cujàc. Co to znaczy?
Pokazuj´ si´ jako osoba
otwarta, przyjazna, za-
bawna, ale nie ma tu
wyraênej zach´ty i stro-
szenia piórek, które ma
doprowadziç do fina∏u
w postaci randki. Chodzi
o gr´ niedomówieƒ
i bardzo ulotne aluzje,
podczas gdy obie strony
czujà si´ swobodnie
i majà dzi´ki temu oka-
zj´ lepiej si´ poznaç.

JeÊli chcesz flirtowaç z przyjemnoÊcià dla
obu stron, unikaj:

@ bana∏ów – komplementuj, ale nie zraê
drugiej strony frazesami i szablonowo-
Êcià;

@ wycieczek seksualnych – flirt to nie za-
proszenie do ∏ó˝ka;

@ poruszania tematów, które brzmià bar-
dzo serio – flirt to nie dyskusje Êwiato-
poglàdowe;

@ zdradzania wszystkiego na swój temat
– tajemniczoÊç dodaje uroku i czyni nas
bardziej po˝àdanymi;

@ ciàg∏ych pytaƒ bez zdradzania czegokol-
wiek o sobie;

@ d∏ugich monologów – w koƒcu jesteÊcie
we dwoje;

@ braku szacunku, z∏oÊliwoÊci, bo obra˝a-
nie czy zawstydzanie mo˝e tylko znie-
ch´ciç;

@ skomplikowanych gierek – flirt ma u∏a-
twiç nawiàzanie kontaktu, a nie byç to-
rem przeszkód;

@ deklaracji – flirt to nie obietnica, ˝e ciàg
dalszy nastàpi.

Joanna Godecka

Okiem coacha

Sztuka flirtu
– fragment ksià˝ki

Woko∏o nas robi si´ coraz pi´kniej, 

znikajà ograniczenia zwiàzane z pandemià,

wi´c pora znowu cieszyç si´ ˝yciem.fo
t. 
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Ostatnie trzy miesiàce w Polsce sta∏y pod zna-
kiem koronawirusa. Wprowadzony zosta∏ stan
pandemii, który wiàza∏ si´ dla nas z wieloma
ograniczeniami w ˝yciu codziennym. Ogra-
niczenia te nie spowolni∏y jednak dzia∏aƒ
cyberprzest´pców, a wr´cz da∏o si´ zauwa-
˝yç znaczàcy wzrost oszustw w Internecie.

Przest´pcy wykorzystali chwil´ niepewno-
Êci, która towarzyszy∏a ludziom, oraz to, ˝e co-
dziennie w sieci publikowanych by∏o wiele ar-
tyku∏ów dotyczàcych koronawirusa lub poja-
wia∏y si´ np. zbiórki pieni´dzy majàce na celu
wsparcie podczas pandemii.

Poczàtkowo znaczàco zwi´kszy∏a si´ liczba
wiadomoÊci phishingowych, tzw. wiadomoÊci
na rybk´. WiadomoÊci te, bazujàc na poczuciu
strachu czy niepewnoÊci, próbowa∏y nak∏oniç lu-
dzi do niepo˝àdanych dla nich dzia∏aƒ (klikni´cia
w link, który móg∏ spowodowaç kradzie˝ da-
nych) lub próbowa∏y sk∏oniç do zap∏aty, by zdo-
byç nieistniejàcà szczepionk´. Przest´pcy pod-
szywali si´ równie˝ pod organizacje zbierajàce
fundusze na walk´ z wirusem.

Drugim trendem, który da∏o si´ zauwa˝yç, by-
∏y „zabawy” w Internecie majàce na celu dostar-
czenie rozrywki podczas tygodni, gdy siedzieli-
Êmy w domu. W pewnym momencie popularnà

zabawà sta∏o si´ wyzwanie, które polega∏o na
udost´pnianiu zdj´ç z dzieciƒstwa. Ludzie ma-
sowo publikowali swoje fotografie, nie zastana-
wiajàc si´, jakie mogà byç tego konsekwencje.
Po pierwsze, zdj´cie raz wrzucone do sieci na
zawsze w niej pozostaje. Po drugie, nigdy nie

mamy pewnoÊci, czy to nie jest dzia∏anie firm,
które na tej podstawie zbierajà o nas dane
– zdj´cie z dzieciƒstwa mo˝e dostarczyç danych
dla algorytmów, które uczà si´, w jaki sposób
si´ starzejemy. Jest równie˝ dobrym materia∏em
do budowania bazy twarzy. Po trzecie, nie wie-
my, czy to nie jest dzia∏anie osób, które nie
majà dobrych zamiarów. Na podstawie zdj´-
cia z dzieciƒstwa mo˝na okreÊliç, jaki mieli-
Êmy stan majàtkowy lub w jaki sposób si´
rozwijamy. Dodatkowo zdj´cia oprócz same-
go obrazka zawierajà metadane, czyli lokali-
zacj´, informacj´ o modelu aparatu itp.

Kolejnym zagro˝eniem jest tzw. deepfake,
czyli manipulacja zdj´ciami. Wyci´cie jednego
fragmentu zdj´cia i po∏àczenie go z innym.
W ten sposób mogà powstaç zdj´cia s∏u˝àce np.
szanta˝owi. Niewinna zabawa, która MO˚E spo-
wodowaç powa˝ne konsekwencje.

Justyna Krasowska

Fundacja CyberEtyka
www.facebook.com/cyberetyka/ 

www.cyberetyka.pl

REKL AMA
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Dlaczego, zapytacie. Przecie˝ nawadniamy si´
wi´cej. To prawda. Jednak liczy si´ nie tylko iloÊç
spo˝ywanych p∏ynów, ale te˝ ich jakoÊç. Wraz ze
wzrostem mojego doÊwiadczenia terapeutyczne-
go zauwa˝am coraz to nowe prawid∏owoÊci. Co
ciekawe, wiele znakomitych postaci historycz-
nych (w tym m.in. Êw. Hildegarda, o. Sebastian
Kneipp) zajmujàcych si´ leczeniem i uzdrawia-
niem – za praprzyczyn´ wszystkich chorób uwa-
˝a∏o zanieczyszczone p∏yny ustrojowe (krew, lim-
fa). Ja tak˝e doceni∏am wartoÊç wody, wykorzy-
stujàc jà w terapii u swoich podopiecznych (np.
stosowanie pó∏kàpieli zio∏owych, nasiadówek,
ok∏adów). I choç dziÊ leczenie wodà jest popular-
nà metodà stosowanà u rekonwalescentów
w uzdrowiskach i domach zdrojowych, to nadal
jako ludzkoÊç nie wykorzystujemy w pe∏ni po-
tencja∏u tej ˝yciodajnej substancji. A przecie˝
woda jest doskona∏ym rozpuszczalnikiem zwiàz-
ków od˝ywczych rozprowadzanych przez krew
i limf´ i s∏u˝y do wydalania toksycznych produk-
tów przemiany materii. Przy jej udziale odbywa
si´ wymiana gazowa. Jest ona Êrodowiskiem
wi´kszoÊci procesów metabolicznych oraz pe∏ni
rol´ transportera wewnàtrzustrojowego: hormo-
nów, enzymów, witamin i substancji od˝yw-
czych. Jest podstawowym sk∏adnikiem p∏ynów
ustrojowych, a jej obecnoÊç jest niezb´dna do
utrzymania prawid∏owego krà˝enia krwi, proce-
sów trawiennych oraz wydolnoÊci nerek. Dzi´ki
wspó∏czesnej nauce wiemy te˝, ˝e organizm
ludzki sk∏ada si´ z ok. 60–70% wody, a mózg ja-
ko centrum energetyczne zu˝ywa jej najwi´cej. 

Ile wody potrzebuje organizm ludzki?
Ârednie dobowe zapotrzebowanie doros∏ego

cz∏owieka to 6–8 szklanek dziennie, czyli ok. 2 li-
trów dziennie czystej, ˝ywej wody. Skàd te wyli-
czenia? Przy Êredniej masie cia∏a 70 kg – organizm
wydala okreÊlonà iloÊç wody, którà musi nast´p-
nie uzupe∏niç. Wraz z moczem wydalone zostaje
oko∏o 1 litra p∏ynu, z ka∏em ok. 100 ml. W zwiàz-
ku z parowaniem i dyfuzjà wody przez skór´ i wy-
dychanym powietrzem oddaje si´ ok. 900 ml wo-
dy. Wszystkie te procesy sk∏adajà si´ na minimal-
nà dobowà porcj´ wody, aby wyrównaç bilans
wody w organizmie. Zapami´taj. Nie ka˝da osoba
odczuwa pragnienie, co nie oznacza, ˝e organizm
nie jest spragniony (szczególnie dotyczy to osób
starszych, u których pragnienie maleje).

CIEKAWOSTKA! W przyrodzie wszystko jest
doskonale zaprojektowane i skomponowane.
Nie bez przyczyny blisko 3/4 warzyw/owoców
ma charakter zasadowy, 1/3 kwaÊny, stàd do-
starczanie ich w takich w∏aÊnie proporcjach
(70% warzyw i 30% owoców w ciàgu dnia) do-
starcza organizmowi ok. 1 litra wody oraz cen-
nego b∏onnika regulujàcego procesy trawienne.
ZIO¸A RÓWNIE˚ SÑ DOSKONA¸YM èRÓD¸EM
WODY DLA ORGANIZMU.

Jakà wod´ nale˝y piç? Woda z kranu jest bez-
pieczna. Nawet je˝eli jest chlorowana, wystar-
czy jà odparowaç w szklance przed spo˝yciem
przez ok. 30 minut (chlor jest gazem, wi´c ulot-
ni si´). Woda butelkowana w opakowaniach
plastykowych jest uznawana za wod´ martwà,
a wi´c bezu˝ytecznà. Najlepszym sposobem na
nawodnienie organizmu jest spo˝ywanie prze-
gotowanej i ostudzonej lekko ciep∏ej wody (lub
z dodatkiem soku z cytryny, imbiru, any˝ku itp.)
min. godzin´ przed planowanym posi∏kiem (po
szklance). Warto rano nawodniç organizm,
a przed snem wypiç ma∏ymi ∏ykami jednà
szklank´ ciep∏ej wody.

Co reguluje poziom wody w organizmie? Wa˝-
na wytyczna! Dwa pierwiastki – potas, sód. Rolà
potasu jest zatrzymanie wody w komórce, a sodu

– utrzymanie poziomu osmotycznego. W przy-
padkach zatrzymywania wody w organizmie
(obrz´ki w okolicach kostek) nale˝y stopniowo
zwi´kszaç iloÊç wody w organizmie, dopiero po kil-
ku dniach w∏àczyç stopniowo sól (morskà/himalaj-
skà max. 2–3 g dziennie, co daje w przeliczeniu
ok. 1/2 ∏y˝eczki soli na 2 litry wody), aby organizm
móg∏ zdà˝yç si´ przyzwyczaiç, a opuchlizna powo-
li zaniknàç. Nale˝y zwi´kszyç aktywnoÊç fizycznà,
aby pewna iloÊç soli zosta∏a wydalona tak˝e przez
skór´ oraz wykonywaç MASA˚E pobudzajàce dre-
na˝ limfy. Prawid∏owo funkcjonujàcy organizm
zareaguje pozytywnie na zwi´kszonà poda˝ wody,
zwi´kszajàc iloÊç wydalanego moczu. Je˝eli jednak
produkcja moczu maleje i jednoczeÊnie pojawiajà
si´ obrz´ki, to warto rozpoczynaç od wypijania
mniejszej iloÊci wody oraz w∏àczyç zio∏a moczo-
p´dne jak: pokrzyw´, naw∏oç pospolità, liÊcie
brzozy, ziele skrzypu polnego, k∏àcze perzu itd. 

Jakich b∏´dów nie pope∏niaç? 
Alkohol oraz inne u˝ywki, jak kawa czy herba-

ta, uwa˝ane cz´sto za substytut wody, dzia∏ajà
osuszajàco, a wi´c utrudniajà jej wch∏anianie
przez organizm ludzki. Podobnie rzecz si´ ma
z napojami gazowanymi, które zawierajà w so-
bie bardzo du˝o cukru.

Jak oceniç prawid∏owe nawodnienie organi-
zmu? Najprostszym wskaênikiem jest mocz i je-
go barwa. Mocz jasny (przezroczysty lub jasno-
s∏omkowy) b´dzie wskazywa∏ na odpowiednie
nawodnienie. Im ciemniejszy (od ˝ó∏tego do po-
maraƒczowego), tym organizm bardziej odwod-
niony. Przy ocenie nale˝y wziàç te˝ pod uwag´
spo˝ywane suplementy oraz witaminy.

Wakacje to czas, gdy mamy cz´stszy kontakt
z wodà z uwagi na wyjazdy nad morze, jeziora
lub górskie potoki. Woda mo˝e byç te˝ doskona-
∏ym lekarstwem, zarówno spo˝ywana w czystej
postaci, jak i w zabiegach terapeutycznych. Zapra-
szam serdecznie do wypróbowania leczniczych
w∏aÊciwoÊci wody wg terapii Sebastiana Kneippa.
Stare, sprawdzone metody na nowe czasy.

Z wakacyjnymi pozdrowieniami,

Karolina Smoderek – Doktor Z

Okiem zielarza: 

Przed nami wakacje.
Jak wypoczàç i nie
daç si´ odwodnieniu?
W czasie lata problem odwodnienia jest cz´stszy ni˝
w trakcie innych miesi´cy roku (i nie chodzi tylko
o utrat´ elektrolitów przez wi´ksze wydzielanie potu
zwiàzane z temperaturà i aktywnoÊcià fizycznà).

NOWOÂå! 
MASA˚E LOMI LOMI

Z ZIO¸OWÑ NUTÑ
AROMATERAPEUTYCZNÑ

w gabinecie lub z dojazdem do
domu. Zapytaj o wolne terminy.

Prowadzi Adrian – certyfikowany
masa˝ysta. 

UWAGA! Po przerwie wracajà
warsztaty z cyklu „Zio∏a jako styl

˝ycia” – zapraszam w lipcu! 

DOM KULTURY REMBERTÓW.

Informacje: www.ziolowyraj.com;
tel. 505 724 094.
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9 czerwca br. odbyła się zorganizowana przez naszą szkołę zdalna konferencja upowszechniająca ocenianie 
kształtujące (OK). Wydarzenie przeznaczone było dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz wszystkich tych, którzy znają 
pracę z OK lub chcą w przyszłości zmieniać jakość nauczania. Gościliśmy podczas wideokonferencji na Zoomie 
ponad 30 pedagogów z całej Polski. Nasza szkoła pokazała, że warto zmieniać własną pracę, uczyć i oceniać inaczej.

W Bułhaku wdrażamy ocenianie kształtujące od kilku lat. Metody pracy i strategie OK dają bardzo dobre 
wyniki, o czym na konferencji mówili nauczyciele, rodzice uczniów naszej szkoły oraz sami uczniowie. Ocenianie 
kształtujące wspiera uczniów w uczeniu się, pokazuje, że warto uczyć się dla siebie, a nie tylko dla ocen w dzien-
niku. Stosując strategie oceniania kształtującego, wyzwalamy u uczniów motywację do nauki, zapewniamy im 
samodzielność w działaniu i zdobywaniu wiedzy, kształtujemy umiejętność samooceny i oceny koleżeńskiej.        
U uczniów po lekcjach pojawia się refleksja dotycząca zdobytej wiedzy, którą uczeń może poszerzyć indywidual-
nie. Uczeń wie, co umie, a co powinien powtórzyć i jak ma to zrobić. Rodzice widzą zwiększoną motywację do 
nauki u swoich dzieci, a nauczyciel przygotowuje swoje lekcje i nie jest już centralną postacią w klasie – staje się 
mentorem i obserwatorem. Czy nie o to chodzi w nauczaniu i uczeniu się? 

Nauczyciele Bułhaka przeszli długa drogę, aby nauczyć się w ten sposób pracować, i nie było to łatwe, aby 
przełamać przywiązanie do ocen u rodziców i uczniów. Stosując na co dzień różne strategie OK: pracę w parach, 
grupach, uczniowie prowadzą swoje OK zeszyty, realizują miniprojekty i co najważniejsze, potrafią sami ocenić 
stan swojej wiedzy po lekcji – odnosząc się do kryteriów przedstawionych przez nauczyciela. Cel lekcji przestał 
być „tajemnicą” nauczyciela – stał się ważny również dla uczniów.

Prawie czteroletni trud i wysiłek włożony we wdrażanie tego programu opłacał się – większość społeczności 
szkolnej zmieniła spojrzenie na nauczanie i uczenie się, a szkoła otrzymała tytuł „Szkoły uczącej się” i dalej będzie 
pracować nad ulepszaniem metod pracy, aby były dla uczniów ciągłym wyzwaniem.

Małgorzata Orłowska
Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 12
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Uczniowie naszej szko∏y z klas 1–7 podczas
zdalnych zaj´ç pozalekcyjnych wzi´li udzia∏
w IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kaligram
zorganizowanego przez
Polsko-Francuskà Niepu-
blicznà Szko∏´ „La Fon-
taine”. Konkurs polega∏
na wykaligrafowaniu
jednej z bajek, której auto-
rem jest Jean de la Fonta-
ine, a której wersy two-
rzy∏yby sylwetk´ zwierz´-
cia, przedmiotu, osoby,
roÊliny i mia∏yby zwiàzek

z tematem utworu. Konkurs, który odby∏ si´ pod
patronatem Kuratorium OÊwiaty, by∏ wyma-
gajàcy, wszyscy uczniowie bardzo si´ sta-
rali. Szkolny nauczyciel plastyki

i nauczyciele Êwietlicy
w etapie szkolnym wyty-
powali i wys∏ali do orga-
nizatora 12 prac.

W kategorii klas 1–3
zaszczytne II miejsce

zdoby∏a Lidia Sido-
rowska, która wy-
kona∏a kaligram pt.

„Mucha”, zamieszczony obok.

Brawo Lidia! Nagroda i 3 punk-
ty kuratoryjne na przy-

sz∏oÊç do szko∏y po-
nadpodstawowej!
W tym roku to ju˝
drugi znaczàcy suk-

ces uczennicy, pierw-
szym by∏o zdobycie

wyró˝nienia (wraz z Oli-
wià Pieturà) za krótki film

o Weso∏ej z okazji 50-lecia
nadania praw miejskich. 

Ma∏gorzata Bielecka

BRAWO LIDZIA! Sukces uczennicy SP 385

Szko∏a w czasie epidemii musia∏a szybko upo-
raç si´ z rzeczywistoÊcià. Prowadzone by∏o na-
uczanie zdalne, a dyrekcja i nauczyciele robili
wszystko, aby uczniowie i rodzice mogli odna-
leêç si´ w nowych realiach. Wi´kszoÊç aktywno-
Êci przenios∏a si´ do internetu.

W tych nietypowych warunkach trudno by∏o
dbaç o kondycj´ fizycznà. Nauczyciele wychowa-
nia fizycznego zach´cali uczniów do sta∏ego kon-
taktu. Na platformie MS Teams realizowany by∏
projekt „Zacisze sportowe”. Nasi uczniowie nie
zawiedli. Powsta∏y wpisy o zapomnianych spor-
towcach, prekursorach wielu dyscyplin, krzy˝ów-
ki, rebusy czy rymowanki sportowe. Wychowa-
nie fizyczne to nie tylko aktywnoÊç fizyczna, ale
i zdrowy styl ˝ycia. Uczniowie poszerzali wiedz´
na ten temat. Dzielili si´ przepisami kulinarnymi,
powstawa∏y równie˝ filmy. Pani Jola Ilewicz zor-
ganizowa∏a Mistrzostwa Sportowe Szko∏y dla

klas 1–3. Za zaanga˝owanie, aktywnoÊç i wyko-
nanie wszystkich zadaƒ wyró˝nieni zostali mi-
strzynie i mistrzowie. W klasach pierwszych Kin-
ga Napieraj i Ryszard Konarski, w klasach dru-

gich Antonina Grochowska i w klasach trzecich
Piotr Witkowski.

Nasi uczniowie brali udzia∏ w ró˝nych konkur-
sach. Pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkur-
sie „Kaligram – Bajki La Fontaine’a” zdoby∏a Bar-
bara Pilecka. Uczennice klas starszych – Maria
i Emilia Powier˝a – zosta∏y laureatkami ogólno-
polskiej olimpiady wiedzy o Janie Pawle II.

Oddzia∏ przedszkolny te˝ mia∏ swój konkurs
plastyczny „W zaczarowanym ogrodzie”, którego
zwyci´zcami zostali Kaja Maros, Jakub Mochocki
oraz Gabriela Grzelec i Kacper Jaczewski.

Ju˝ nied∏ugo wakacje, d∏ugo wyczekiwane
i zas∏u˝one. Dzi´kujemy wszystkim za podj´cie
trudu odnalezienia si´ w nowych okoliczno-
Êciach dydaktyczno-wychowawczych. Do zoba-
czenia we wrzeÊniu.

Marzena Delak

AktualnoÊci z SP 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi

Basia Pilecka – praca konkursowa

PROTEZY • NAPRAWA

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ

tel.: 22 773 29 67 • 605 40 38 42

tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

PENSJONAT
SENIORA

✓ ca∏odobowa opieka
piel´gniarska

✓ pobyt opiekuƒczo-leczniczy
✓ opieka po udarze mózgu

i rehabilitacja
✓ pobyt krótko- i d∏ugoterminowy

oraz dzienny

AUTO NA GAZ
R A D A N

• Mechanika pojazdowa
• Monta˝ i serwis samochodowych instalacji gazowych
• Atrakcyjne ceny
• Wieloletnie doÊwiadczenie
• Klimatyzacja
• Wulkanizacja
• Diagnostyka komputerowa
• Prostowanie felg
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego) tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72

REKL AMA

tel. 662 822 340
Wesoła-Zielona, ul. Brata Alberta róg ul. Warszawskiej

&

wielospecjalistyczny 

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog
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- 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

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
WULKANIZACJA                  

FACHOWO • SZYBKO • SOLIDNIE • TANIO

PŁATNOÂå: GOTÓWKA, 
KARTA, PRZELEW

REKL AMA

Dzieci z Niepublicznego Przedszkola J´-
zykowo-Artystycznego „LeÊne Skrzaty”
w Warszawie-Weso∏ej kolejny raz udo-
wodni∏y, ̋ e nie ma dla nich rzeczy niemo˝-
liwych! Tym razem dzieciaki wzi´∏y udzia∏
w wyzwaniu ze s∏usznà ideà (#Hot16
Challenge2) i wspar∏y s∏u˝by medyczne
w walce z pandemià koronawirusa.

To nie pierwsza taka akcja przedszko-
laków, które ch´tnie anga˝ujà si´ w ak-
cje charytatywne i spo∏eczne na rzecz
potrzebujàcych dzieci, osób starszych czy
czworono˝nych przyjació∏. Wszystkie te dzia∏ania
umacniajà w dzieciach poczucie w∏asnej wartoÊci,

uwra˝liwiajà na potrzeby innych, uczà,
˝e wspólnie mo˝emy zdzia∏aç wi´cej.
Tak by∏o równie˝ i tym razem!

Zobaczcie i pos∏uchajcie, jak dzie-
ciaki rapujà w s∏usznej sprawie i za-
ch´cajà inne instytucje do zbiórki:
https://www.youtube.com/watch?
v=9RRR0z5iOZ4&t=2s.

www.lesneskrzaty.edu.pl

znajdê nas na fb: 

https://www.facebook.com/
Przedszkole-i-˚∏obek-LeÊne-
Skrzaty-1439098899678266/

Nadia Meguedad 
„LeÊne Skrzaty”

#Hot16Challenge2 – „LeÊne Skrzaty” uderzajà rapem w wirusa!
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Sytuacja zwiàzana z epidemià koronawirusa
nieustannie si´ zmienia. Nasza Szko∏a reaguje na
kolejne nowe rozporzàdzenia MEN. Niektóre za-
lecenia pozostajà bez zmian – nale˝y realizowaç
treÊci Podstawy Programowej. 

Od 18 maja prowadzone sà zaj´cia opiekuƒ-
cze w oddzia∏ach przedszkolnych. Opiek´ za-
pewniamy w godzinach 7.00–17.00. Sposób or-
ganizacji zaj´ç jest podyktowany procedurami
bezpieczeƒstwa, jakie obowiàzujà w trakcie epi-
demii. W ramach zaj´ç opiekuƒczych dzieci
uczestniczà w zabawach ruchowych na szkolnym
boisku (z pe∏nym zachowaniem zasad bezpieczeƒ-
stwa), grach i zabawach w sali przy muzyce, im-
prowizacjach muzycznych, grach w kalambury,
zgadywankach-rymowankach. JednoczeÊnie na-
uczyciele w dalszym ciàgu, równolegle, realizujà
treÊci podstaw programowych wraz z dzieçmi,
które pozosta∏y w domu. Kontynuowane jest zdal-
ne nauczanie i kontakt zdalny ze wszystkimi
uczniami. Dzieci otrzymujà tak˝e wskazówki, jak
realizowaç ciekawe gry i zabawy edukacyjne
w warunkach domowych. 

Wychodzàc naprzeciw po-
trzebom Rodziców, w SP 172
od 25 maja zosta∏y zorgani-
zowane zaj´cia opiekuƒcze
i dydaktyczne w systemie
stacjonarnym dla uczniów
klas 1–3. Dzieci, które pozo-
sta∏y w domu, majà nadal
zaj´cia on-line. Rodzice, po
zapoznaniu si´ z procedurà
organizacji zaj´ç i z∏o˝eniu
stosownego oÊwiadczenia,
mogli przyprowadziç swoje
dzieci do szko∏y, a sami zajàç
si´ pracà zawodowà. Opie-
kujàcy si´ dzieçmi nauczycie-
le realizujà zagadnienia pod-
stawy programowej przygotowane przez wycho-
wawców i nauczycieli j´zyka angielskiego. Do
po∏udnia odbywajà si´, bogato wspomagane fil-
mami dydaktycznymi, zasobami ró˝nych aplikacji
oraz stron internetowych, zaj´cia z edukacji polo-
nistycznej i j´zyka angielskiego, edukacji mate-

matycznej i Êrodowiskowej.
Wykorzystywana jest tablica
multimedialna i e-podr´cz-
nik. Uczniowie poznajà no-
we piosenki, tworzà ciekawe
prace plastyczne, rozwiàzujà
zagadki i grajà w szachy
z wirtualnymi przeciwnika-
mi. Po po∏udniu dzieci relak-
sujà si´ na szkolnym boisku,
oglàdajà ekranizacje lektur,
s∏uchajà czytanych ksià˝ek
i du˝o rozmawiajà... rozma-
wiajà o wszystkim – o sytu-
acji, która je otacza, o swo-
ich sprawach i o planach
wakacyjnych. Choç wiemy,

˝e zachowanie dystansu wobec siebie i Êrodki
ostro˝noÊci sà najwa˝niejsze, to pytaƒ jest co nie-
miara... i szukamy na nie odpowiedzi.

˚yczymy Wszystkim bezpiecznych wakacji!

Szko∏a Podstawowa nr 172 w Warszawie 

Zaj´cia opiekuƒcze i dydaktyczne w SP 172

●  grunt, projekt, przygotowanie inwestycji
●  nadzór nad realizacją, kierownik budowy
●  oddanie w użytkowanie

KOMPETENTNA 
INŻYNIERIA 
BUDOWLANA

Tel: +48 501 203 131 • biuro@kbidevelopment.pl

Referencje ze zrealizowanych obiektów.

Dla Firm i Osób Prywatnych
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Jest takie s∏owo najpi´kniejsze, które ma moc
magicznà, wyjàtkowà. S∏owo, które daje ˝ycie,
potem je chroni, tuli w ramionach i kocha bez-
granicznie – to s∏owo MAMA.

Ta codziennoÊç zatroskana i przepe∏niona mi∏o-
Êcià sta∏a si´ inspiracjà dla uczniów do napisania
wierszy poÊwi´conych w∏aÊnie Mamom. Uczniowie
wszystkich klas mieli okazj´ wziàç udzia∏ w konkur-
sie bibliotecznym na w∏asny wiersz – „Mama to
najpi´kniejsze s∏owo Êwiata” (najm∏odsi uczniowie
mogli tworzyç wiersze wspólnie z rodzicami).

Nast´pnie z okazji Dnia Matki – 28 maja o godz.
20.00 na platformie Teams odby∏o si´ spotkanie,
w którym uczestniczyli nie tylko uczniowie. Oni za-
prosili tu najmilszych swemu sercu goÊci – swoje
Mamy. Uczniowie sk∏adali Mamom ˝yczenia, czy-
tali w∏asne, napisane na t´ uroczystoÊç wiersze.
Prowadzàcymi byli Gabrysia Drozdek i Wiktor Klu-
czyk z kl. 7b oraz Janusz Wróblewski, który przed-
stawi∏ pi´kne myÊli o Matce. Wiersze prezentowa-
li: Antek MoÊcicki kl. 1b, Antek Florczuk, Nikola
¸uszczyƒska kl. 2a, Julia Popis kl. 3b, Bartosz For-
ster kl. 4a, Zosia Jesionek kl. 5a, Mateusz Osiecki
kl. 5c, Sofija Ciechowskaja kl. 5c, Basia Zalewska,
Ola Demiaƒczuk, Kinga Dàbrowska kl. 5b, Natalia
Stawicka kl. 6a, Janusz Wróblewski kl. 6a, Filip
Dzieniecki kl. 7a, Gabrysia Drozdek kl. 7b, Wiktor
Kluczyk kl. 7b. Bardzo nam by∏o mi∏o, poniewa˝
do∏àczy∏a do spotkania i przeczyta∏a pi´kny wiersz
absolwentka naszej szko∏y – Karolina Kluczyk
(obecnie uczennica szko∏y Êredniej).

Wszystkim Mamom przyjemnie by∏o s∏uchaç
wierszy napisanych dla nich przez ich dzieci. Oto
przyk∏ady uczniowskiej poezji:

„Mama Ania” 
Autorki: Oliwia Borkowska z mamà Anià 

Jest na Êwiecie taki ktoÊ,
Kto sprawia takie mi∏e coÊ, 
˚e nigdy nie jestem sama, 
Bo przy mnie jest zawsze mama. 
Ale nie tak dos∏ownie! 
Do szko∏y ze mnà nie chodzi,
Ale ca∏y dzieƒ do g∏owy mi przychodzi:
Kiedy patrz´ na drugie Êniadanie, 
Kiedy zrobi´ w spodniach dziur´ na kolanie,
Kiedy ksià˝k´ w bibliotece wybieram
I nawet gdy kamienie do kolekcji zbieram. 
Oprócz tego, ˝e smacznie gotuje, 
Czuj´, ˝e ona po prostu mnie potrzebuje. 
Przy mnie jakoÊ wi´cej si´ uÊmiecha
I mówi do mnie „moja ma∏a pociecha”.
Zawsze mnie wtedy mocno przytula
I wiem, ˝e nie straszny mi nawet Dracula 
Gdy mam jakiÊ problem – ona zawsze mi coÊ doradzi
I przez ˝ycie mnie dzielnie prowadzi. 

A gdy przychodzi deszczowy dzieƒ 
I snuj´ si´ po domu jak cieƒ,
Mama zawsze jakieÊ zaj´cie mi wymyÊli,
Które odgoni moje smutne myÊli.
Lecz gdy przychodzi pora spania,
Wtedy moja mama Ania, 
Ksià˝k´ z rega∏u wybiera,
Która do krainy snów mnie zabiera. 
Co wieczór mnie w czó∏ko ca∏uje,
A ja od razu lepiej si´ czuj´,
Ko∏drà w kokonik mnie zawija
I noc wtedy bez koszmarów przemija. 
Ona jest po prostu niesamowita, 
Zastanawiam si´, czy to nie kosmita?
Skàd ona zna odpowiedzi na wszystkie pytania?
I zawsze odpowiada bez zastanawiania?
Mo˝e b´dziecie mieç mnie za wariata,
Ale uwa˝am, ˝e mama to najpi´kniejsze s∏owo
Êwiata

„Mama wspania∏a”
Bartosz Forster kl. 4a

By∏a sobie mama wspania∏a, 
która zawsze dobre obiady gotowa∏a.
O wszystkich wokó∏ dba∏a, 
Êmieszne historyjki opowiada∏a.
Czyta∏a mi ksià˝ki, 
a za wypadni´te z´by – dawa∏a pienià˝ki.
Lubi´ z mamà robiç pierniczki
i dostawaç czekoladowe króliczki.
Nikt nie ma takiej mamy jak ja, wi´c o nià bar-
dzo dbam 

Tyle od dzieci. A Mamy? W ten wyjàtkowy
wieczór mia∏y uÊmiech na twarzy, obdarowy-
wa∏y poca∏unkami swoje dzieci, a w oczach
mia∏y ∏zy wzruszenia.

J. Ros∏oniec i E. Florczuk

WieÊci z SP 171 im. Stanis∏awa
Staszica. O Mamie i dla Mamy

Szko∏a Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Od-
krywców” wybiera co roku patrona wiodàcego, wo-
kó∏ którego budowana jest praca ca∏ej szko∏y. W tym
roku szkolnym patronuje nam Maria Sk∏odowska-
-Curie, a has∏em roku sà jej s∏owa: „Niczego w ˝yciu
nie nale˝y si´ baç, nale˝y to tylko zrozumieç”.

W realizacj´ has∏a w∏àcza si´ ca∏a spo∏ecznoÊç
szkolna. Ju˝ we wrzeÊniu na korytarzach i w sa-
lach lekcyjnych pojawi∏y si´ gazetki dotyczàce pa-
tronki, a w holu zawis∏a Mapa Odkrywców. Pod-
czas godzin wychowawczych uczniowie oglàdali
filmy i prezentacje multimedialne o tej wybitnej
uczonej. Uczniowie brali udzia∏ w wycieczkach
„Szlakiem Marii Sk∏odowskie-Curie” i do Centrum
Nauki Kopernik. Przedszkolaki uczestniczy∏y
w warsztatach dotyczàcych w∏aÊciwoÊci tlenu
i dwutlenku w´gla. Pozna∏y te˝ sprz´t laborato-
ryjny. Uczniowie podczas warsztatów ekologicz-
no-wiÊlanych na szkucie badali wod´ przy u˝yciu
odczynników i mikroskopu oraz identyfikowali
i klasyfikowali elementy ekosystemu. Podczas
warsztatów naukowych „Weso∏ego Laborato-
rium” pod opiekà profesora Albercika wykorzy-

stywali do eksperymentów poli-
mery, suchy lód i sk∏adniki, które
mo˝na znaleêç w kuchni. Starsi
uczniowie poznali techniki efek-
tywnego uczenia si´ i bezpie-
czeƒstwa w sieci w Wy˝szej
Szkole Informatyki. Konstruowa-
li tak˝e roboty z klocków Lego. 

Uczniowie mogli si´ wykazaç
swoimi umiej´tnoÊciami, bioràc
udzia∏ w szkolnych projektach:
„Tydzieƒ zdrowego jedzenia.
Chemia w ˝ywnoÊci”, „Poczuj
chemi´ do Sk∏odowskiej”, „Maria
Sk∏odowska-Curie autorytetem
dla wspó∏czesnej m∏odzie˝y?”.

Uczestniczyli tak˝e w zaj´ciach czytelniczych
„Z Marià Sk∏odowskà-Curie bli˝ej nauki” oraz
spektaklach „Wanna Archimedesa” i „Wszech-
mocni w sieci”.

W karnawale odby∏ si´ bal „Fluo Party”, które-
go myÊlà przewodnià by∏y eksperymenty i nauka.
Po feriach ósmoklasiÊci przygotowali dla m∏od-

szych kolegów pokazy doÊwiadczeƒ
chemicznych „Nauka czy magia?”. 

MieliÊmy wiele planów, które
pokrzy˝owa∏a pandemia. Musie-
liÊmy odwo∏aç Âwi´to Szko∏y,
chocia˝ wszystko by∏o przygoto-
wane. Nie odby∏ si´ równie˝
dzielnicowy konkurs wiedzy
o Marii Sk∏odowskiej-Curie. Mie-
liÊmy na nim goÊciç m∏odzie˝
z weso∏owskich szkó∏. Nie ba-
wiliÊmy si´ tak˝e na Pikniku Ro-
dzinnym, który zawsze by∏ pod-
sumowaniem naszych ca∏orocz-
nych dzia∏aƒ i wpisa∏ si´ na sta∏e
w kalendarz imprez dzielnicy.

Maria Sk∏odowska-Curie cz´-
sto spotyka∏a si´ z ró˝nymi
przeciwnoÊciami losu i nigdy

si´ nie poddawa∏a. Nasi uczniowie biorà z niej
przyk∏ad, dlatego od wrzeÊnia b´dziemy konty-
nuowaç realizacj´ tegorocznego has∏a roku,
a naszà patronkà b´dzie ta wybitna uczona.

Agnieszka Reszczyƒska-Urban
Koordynatorka has∏a roku 

Z Marià Sk∏odowskà-Curie w SP 353
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NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.

25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne

ceny. Tel. 501-049-250.
4

HYDRAHYDRA ULIKULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607
160

◗Lokal us∏ugowo-biurowy, po-
wierzchnia 42 m. wynajm´ Galeria
Sosnowa, Warszawa, Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka. Tel 535 333 753.

◗PPRRAANNIIEE  ddyywwaannóóww,,  wwyykk∏∏aaddzziinn,,  ttaappii--
cceerrkkii  mmeebblloowweejj  ii ssaammoocchhooddoowweejj..  DDoo--
jjaazzdd  ii wwyycceennaa  ggrraattiiss  tteell::  550000  775533  880033..

◗Nauczycielka j´zyka angielskiego
udzieli lekcji angielskiego z zakresu:
przedszkola, szko∏y podstawowej
i Êredniej, studenci, doroÊli. Mo˝li-
woÊç nauki przez Skypa lub Messen-
gera. Stara Mi∏osna i okolice. Indy-
widualnie: 60 z∏ (lekcja), 70 z∏ (z do-
jazdem do ucznia), grupowo: (2 – 5
osób) 30 z∏. Tel. 733 250 300.

◗Pomoc i nauka w obs∏udze kompute-
ra, internetu i komórki. Zakupy onli-
ne. Osoby starsze – promocja! Prowa-
dzenie lekcji w odzie˝y ochronnej (co-
ronavirus). Student tel. 533-404-404.

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

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

◗Z∏ota Ràczka! Naprawa i dorabianie
drobnych rzeczy i urzàdzeƒ. P. Woj-
ciech Tel. 692 466 739.

◗J. HISZPA¡SKI dla uczniów szkó∏
podstawowych, równie˝ ONLINE.
Tel. 694 210 279.

OGRODY A-Z
SYSTEMY NAWADNIAJÑCE

PRACE ZIEMNE
790 55 47 46

31
8

PRACE WYSOKOÂCIOWE
MONTA˚ ANTYPTAKÓW

MYCIE DACHÓW
790 55 47 46

33
8

PODCINANIE,
WYCINANIE DRZEW

tel. 606-808-358tel. 606-808-358

MYCIE DACHÓW,
MONTAŻ ANTYPTAKÓW

93

PRACE  PORZĄDKOWE,
WYKOŃCZENIOWE (MALOWANIE),

PIELĘGNACJA  ZIELENI

tel. 514 731 889

KOMPLEKSOWE  i  RZETELNE 
USŁUGI  DLA  POSESJI  PRYWATNYCH

199

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

OO GG ¸̧ OO SS ZZ EE NN II AA   DD RR OO BB NN EE

Tel. 513 148 238

ZAKŁADANIE OGRODÓW
zakładanie trawników
WYCINANIE DRZEW

podcinanie gał´zi

CI¢CIE DRZEW
˚YWOP¸OTÓW

R¢BAK • WYWÓZ
790 55 47 46

29
1

US¸UGI
DEKARSKIE

tel. 504 742 419

298

MEBLE I FOTELE BIUROWE
MDD, BALMA, MARO, 

PROFIM, BEJOT, NOWY STYL
ARAN˚ACJA, SPRZEDA˚, WYPO˚YCZENIA, MONTA˚E

Meble na wymiar (wg projektu)

Tel. 600-039-299 352

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI
tel. 503 150 991 22

1

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

80

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

Redakcja

PROTEZA CAŁKOWITA   – 450 zł

PROTEZA ELASTYCZNA – 600 zł
● DU˚E DOÂWIADCZENIE   ● CI¢˚KIE PRZYPADKI

PRACOWNIA PROTETYCZNA
Majdan, gm. Wiàzowna    tel. 507 221 820

REKL AMA

REKL AMA

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

PRYWATNY GABINET 
REHABILITACJI

☛ 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

O F E R U J E :

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

Lekarz chorób wewn´trznych

Specjalista medycyny rodzinnej

Badania do prawa jazdy, do pracy 
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel. 603-373-968
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Zapraszamy Paƒstwa do lektury artyku∏u z ru-
bryki „O TYM SI¢ MÓWI” z czwartego numeru
„Licealnika” – czasopisma naszej szko∏y.

12 marca 2020 roku – tego dnia rozpoczà∏ si´
nowy etap w ˝yciu ka˝dego z nas, na który nikt nie
by∏ przygotowany. Data ta na pew-
no na d∏ugo pozostanie w pami´ci
wszystkich – zarówno uczniów,
nauczycieli, jak i rodziców.

Pami´tam, jak wszyscy 11 mar-
ca po zakoƒczonych lekcjach cie-
szyliÊmy si´, ˝e nast´pnego dnia
b´dziemy mieli wolne. Wtedy jesz-
cze nikt nie przypuszcza∏, ˝e sytu-
acja tak diametralnie i szybko si´
zmieni. Zaczà∏ si´ etap, na który
nikt z nas nie by∏ przygotowany.
WeszliÊmy w tzw. zdalne naucza-
nie, gdzie „szko∏a tablicowa” za-
mieni∏a si´ w „szko∏´ online”. Zdal-
ne nauczanie okaza∏o si´ byç du-
˝ym wyzwaniem dla szkó∏, równie˝
dla nowo powsta∏ego, weso∏ow-
skiego liceum, ale egzamin ten nasza szko∏a
zda∏a celujàco. Ju˝ nast´pnego dnia na stro-
nie liceum zosta∏y udost´pnione pierwsze
materia∏y dydaktyczne przygotowane przez
nauczycieli. Zdalne nauczanie ruszy∏o.

Nieoceniona okaza∏a si´ ju˝ na poczàtku po-
moc Pani Dyrektor i Paƒ z sekretariatu w spra-

wach organizacyjno-technicznych (...). Mi∏ym
akcentem w nowej sytuacji by∏o przys∏anie
przez wychowawców poszczególnych klas
20 marca listów do uczniów, które mobilizo-
wa∏y i doda∏y otuchy. Du˝e wsparcie okazali
nauczyciele wychowania fizycznego. Zach´cali

nas do tego, abyÊmy mimo pandemii koronawi-
rusa dbali o swoje zdrowie poprzez ró˝ne aktyw-
noÊci fizyczne (...). Gdy sytuacja wymyka∏a si´
spod kontroli i nas przerasta∏a, pomocà s∏u˝y∏a
nasza licealna Pani psycholog. 

(...) licealiÊci poza zaj´ciami edukacyjnymi
realizowali w tym czasie ró˝ne projekty, np.

zmontowali i opublikowali film promujàcy
CLXIII Liceum (...) zredagowali trzeci, a potem
czwarty numer „Licealnika” i zaanga˝owali si´
w szycie maseczek. 

Gdy ruszy∏ szkolny pakiet Office 365, (...)
mogliÊmy w ∏atwy sposób komunikowaç si´
z nauczycielami, braç udzia∏ w lekcjach online,
rozwiàzywaç testy czy te˝ przesy∏aç swoje pra-
ce. To bardzo ulepszy∏o dotychczasowà wspó∏-

prac´, a my mogliÊmy znowu
pos∏uchaç ciekawych lekcji prze-
kazanych przez nauczycieli (...).
Ich trud i praca w∏o˝one w zdal-
ne nauczanie sà nieocenione.
Taki tryb wymaga∏ ogromnej
dyscypliny i zaanga˝owania
zarówno uczniów, jak i na-
uczycieli. To by∏o zupe∏nie no-
we doÊwiadczenie dla ka˝de-
go z nas. Nie wszystkim ∏atwo
by∏o przyzwyczaiç si´ (...),
jednak˝e uwa˝am, ˝e wszyscy
daliÊmy rad´. 

Mam wielkà nadziej´, i˝
wkrótce wszystko wróci do nor-
malnoÊci, a my znowu b´dziemy
mogli spotkaç si´ w szkolnej rze-

czywistoÊci. 

Michalina Andrychowicz, klasa IC
Redaktor „Licealnika” 

Zdj´cie pt. „Moda 2020” – pochodzi z Licealnej
Galerii Artystycznej. 

CLXIII LO i zdalne nauczanie...

Sytuacja, która zaistnia∏a po og∏oszeniu pande-
mii, zaskoczy∏a wszystkich. Po poczàtkowym nie-
dowierzaniu i szoku musia∏a nastàpiç b∏yskawicz-
na mobilizacja si∏ i pomys∏ów – nauczyciele rozp´-
tali prawdziwà burz´ mózgów, aby wybraç
najlepsze instrumenty, formy i metody. Jak zawsze
w szkolnej rzeczywistoÊci, równie˝ w tej niezwy-
k∏ej sytuacji na pierwszym miejscu by∏ uczeƒ
– chcieliÊmy, aby podopieczni czuli naszà obec-
noÊç, wsparcie i przekona-
nie, ˝e to si´ uda, ˝e czas
nauki zdalnej nie b´dzie
czasem straconym.

Ka˝dy uczeƒ SP 173 ju˝
w pierwszym tygodniu po
zamkni´ciu szkó∏ mia∏ za∏o-
˝ony swój indywidualny ad-
res e-mail, za pomocà które-
go móg∏ logowaç si´ do za-
∏o˝onych przez nauczycieli Classroomów,
uczestniczyç w spotkaniach na lekcjach on line
czy konsultowaç si´ na czacie. Wszystko by∏o za-
gadkowe i tajemnicze, ale na szcz´Êcie doÊç
szybko przywykliÊmy do nowej rzeczywistoÊci.
Mimo wielu godzin sp´dzonych na szkoleniach
zdarza∏o si´, ˝e to uczniowie dawali wskazówki
nam – nauczycielom, jak poruszaç si´ w prze-
strzeni wirtualnej, wspólnie uczyliÊmy si´ praco-
waç i rozwijaç nasze zdolnoÊci.

Oprócz klasycznych lekcji za po-
Êrednictwem platform internetowych
nauczyciele proponowali uczniom

klas m∏odszych udzia∏ w licznych projektach,
konkursach i eksperymentach. Dzieci sia∏y na-
sionka i obserwowa∏y wzrost swoich roÊlinek,
hodowa∏y szczypiorek i rze˝uch´, wykonywa∏y
proste eksperymenty, np. wytràcanie si´ kryszta-
∏ów soli, tworzenie mieszaniny cieczy o ró˝nych
w∏aÊciwoÊciach, domowy wulkan z sody oczysz-
czonej i wiele innych. Odbywa∏y si´ równie˝ pro-
jekty czytelnicze: na podstawie lektur uczniowie

tworzyli lapbooki, prace pla-
styczne czy ilustracje w edy-
torach graficznych, którymi
mogli pochwaliç si´ w swo-
ich Classroomach. Zadania
zawsze by∏y dostosowane
do mo˝liwoÊci uczniów i do-
st´pnoÊci materia∏ów do ich
wykonania. Cz´sto ucznio-
wie mieli dowolnoÊç w do-

borze techniki pracy, co wyzwala∏o kreatywnoÊç
i pozwala∏o odkryç niecodzienne zastosowanie
zwyk∏ych przedmiotów (np. projekt „Ekoludek”
w oddzia∏ach przedszkolnych). 

Uczniowie klas starszych ch´tnie mierzyli si´
z powa˝nymi zadaniami – przenosili nauczycieli
i kolegów w magiczne Êwiaty legendarnych za-
bytków czy ulubionych ksià˝ek za pomocà boga-
tych prezentacji, wymyÊlali gry lekturowe na pod-
stawie „Hobbita” czy „Braci Lwie Serce”, a uczest-

nicy zaj´ç kreatywnych „Postaw na polski” rozpo-
cz´li tworzenie interaktywnej gry „Grammatopo-
ly” i zas∏u˝yli na nagrod´ za pokonanie nie∏atwe-
go wielokomnatowego escape roomu, w którym
uwolnienie si´ zale˝a∏o od znajomoÊci legend
i baÊni. Zaanga˝owali si´ te˝ w projekt „Sposoby
na zmniejszenie op∏at domowych” – tu inwencja
twórcza i pomys∏owoÊç zaskoczy∏a wszystkich!

Czas pracy zdalnej by∏ dla wszystkich okresem
zdobywania nowych doÊwiadczeƒ, sukcesy
uczniów dowodzà, ˝e zdaliÊmy kolejny egzamin,
przed jakim postawi∏o nas ˝ycie. Nie uda∏oby si´
to bez wspó∏pracy i zaanga˝owania Dyrekcji
Szko∏y oraz Rodziców, za co sk∏adamy serdeczne
podzi´kowania!

Agata St´pniewska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Szko∏a 173 on line!

Ekoludek

Lapbook
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ul. Fabryczna 1, Warszawa-Wesoła
(wejście od ul. Gościniec)

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

w  Leczenie zachowawcze                w  Protetyka

w  Leczenie ortodontyczne              w  Chirurgia

w  Zabiegi estetyczne                         w  Implantologia

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

www.klinikaelixir.pl

Jesteśmy na Facebooku – Klinika Dentystyczna Elixir

Możliwość płatności kartą

Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:

KLINIKA DENTYSTYCZNAKLINIKA DENTYSTYCZNA

REALIZUJEMY 

INDYWIDUALNE 

ZAMÓWIENIA

WWW.MEBLESOSNOWE.EU

Warszawa-Wawer
ul. Płowiecka 25

(róg Świeckiej)
tel./fax 22 815 35 98

meble@meblesosnowe.eu

ŁÓŻKA ●  MATERACE ●  SZAFY ●  KOMODY
BIURKA ●  WITRYNY ●  STOŁY ●  KRZESŁA

MŁODZIEŻOWE ●  ZESTAWY ●  I INNE
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Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

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

tel. kom. 601 384 524




