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Weso∏a na Skrwie
Turystyczny wrzesieƒ
W okresie wakacyjnym nasze Ko∏o tradycyjnie nie
organizuje wyjazdów. Ale za to ju˝ we wrzeÊniu
mamy dla Paƒstwa trzy atrakcyjne propozycje:

7 wrzeÊnia – rajd rowerowy
„Na wschód od Miƒska Mazowieckiego”
Wycieczka odb´dzie si´ w okolicach Mrozów.
Do Mrozów przejazd pociàgiem, nast´pnie przejazd rowerami po najciekawszych miejscach gminy
Mrozy, gdzie b´dziemy mogli zapoznaç si´ z zabytkami, historià oraz doceniç walory przyrodnicze
okolicy. Przewidziane jest ognisko z pieczeniem
kie∏basek. Powrót do Weso∏ej – pociàgiem.
T e r m i n : 7 wrzeÊnia 2013 r.
Z b i ó r k a : ok. godz. 10.00 na stacji Warszawa-Weso∏a na
peronie w kierunku wschodnim przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku w Weso∏ej. Ca∏a trasa ok. 40 km (w obie strony).
Koszt wycieczki: ok. 25 z∏ – cena biletu powrotnego
do Mrozów.
U w a g a : Trasa jest ∏atwa, tempo nie b´dzie du˝e, b´dà postoje, ale trasa to bez ma∏a 40 km, wi´c nie
taka krótka...
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel. 510 079 422

☛

14 wrzeÊnia – sp∏yw kajakowy rzekà Wkrà
Nieuregulowana Wkra o ∏agodnym nurcie oraz
otaczajàce jà kompleksy leÊne tworzà ma∏o znany,
ale bardzo atrakcyjny szlak kajakowy. Ma on charakter nizinny, prowadzàcy g∏ównie przez tereny ∏àkowe. Nierówna, urozmaicona, poroÊni´ta ró˝norodnà roÊlinnoÊcià linia brzegowa oraz naturalne,
niezmienione ingerencjà ludzkà otoczenie stanowià
o jego wyjàtkowoÊci oraz niezwyk∏oÊci.
W y j a z d : 14 wrzeÊnia 2013, zbiórka na parkingu pod
halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 8.00
T r a s a : ok. 20 km, ∏atwa, tak˝e dla poczàtkujàcych, bez
przeniosek i przeszkód, lekki nurt wody. Zaczynamy
we wsi Sobieski, koƒczymy we wsi Borkowo.
W p i s o w e : 75,00 z∏ doroÊli, 60,00 z∏ dzieci do 15 lat.
W y ˝ y w i e n i e : obiad. B´dzie ognisko, warto wi´c zabraç w∏asne kie∏baski do pieczenia.
Z g ∏ o s z e n i a : do 7 wrzeÊnia 2013 r.
Kierownik wyjazdu: Wojtek Chmielewski, tel. 502 278 790

26–29 wrzeÊnia – w´drówka po bezdro˝ach
Beskidu Niskiego
W Beskidzie Niskim nie znajdziemy zapierajàcych
dech w piersiach przestrzeni, wyzwaƒ na miar´ Orlej Perci. A jednak Beskid Niski to jedne z najpi´kniejszych polskich gór. Dziko, pusto, odludnie to

przymiotniki najlepiej pasujàce do tej cz´Êci naszego kraju. Najbardziej urzekajàce w Beskidzie Niskim
sà opustosza∏e dolinki, których stoki jesienià pokrywajà si´ czerwonym kobiercem bukowych lasów.
W y j a z d : 26 wrzeÊnia 2013 (czwartek), zbiórka na parkingu pod halà sportowà przy ul. Pogodnej
o godz. 16.00
Powrót: 29 wrzeÊnia, w to samo miejsce ok. godz. 23.00
N o c l e g i : oÊrodek PAN w Szymbarku
P r o g r a m : trzy dni w´drówki beskidzkimi dolinkami
(Bielicznej, Nowicy, Wo∏owca), wspinaczka na najwy˝szy szczyt Beskidu Niskiego – Lackowà, zwiedzanie beskidzkich cerkwi oraz cmentarzyków wojennych, skansenu archeologicznego „Karpacka Troja”.
W y ˝ y w i e n i e : Kolacja w czwartek, Êniadania, suchy
prowiant i obiadokolacje w pozosta∏e dni
Wpisowe: 360,00 z∏ doroÊli, 330,00 z∏ dzieci do 15 lat.
Z g ∏ o s z e n i a : do 19 wrzeÊnia 2013 r.
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski, tel. 601 31 48 22

Zg∏oszenia na powy˝sze imprezy przyjmujemy za
poÊrednictwem strony internetowej www.pttk
wesola.pl. Na stronie znajdà Paƒstwo wi´cej informacji o powy˝szyh wycieckach oraz o naszej dzia∏alnoÊci. Serdecznie zapraszamy!

Marcin J´drzejewski

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi program pomostowy

– str. 6–7
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Szukasz Łó˝ka?
www.poprostulozka.com

Stara Miłosna, 4-pok., 80 m2; 1997 r.; 3/4
Zadbane mieszkanie 4-pokojowe w zielonej cz´Êci
Starej Miłosnej. Przestronne i słoneczne, dwustronne.
22-metrowy salon z du˝à loggià od strony południowej
z widokiem na zieleƒ i strumyczek.
■

■

■

■

Majdan 88
05-462 Wiàzowna
tel. 607 41 22 31

3-ustawne sypialnie po ok. 12 m2 – we wszystkich pokojach
ładny parkiet, szafy typu Komandor.
Oddzielna kuchnia (umeblowana i wyposa˝ona) ok. 9 m2
ze stolikiem Êniadaniowym.
Łazienka z wannà i oddzielnym wc. W kuchni
i łazienkach glazura w jasnych kolorach.
Do mieszkania przynale˝y piwnica i miejsce na
zamykanym parkingu. W budynku jest równie˝
strych do dyspozycji mieszkaƒców.

Cena 445 000 zł

W przypadku tej nieruchomoÊci NOTABIL NIERUCHOMOÂCI
pobiera wynagrodzenie tylko od władajàcego nieruchomoÊcià.

tel.

501 138 811, www.notabil.pl

ZARZÑDZANIE NIERUCHOMOÂCIAMI
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PROWADZENIE EWIDENCJI KSI¢GOWEJ
DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
V E-konto – dost´p internetowy 24h/dob´ do indywidualnych kont ksi´gowych
A.T. Konto Zarzàdzanie i Ksi´gowoÊç
ul. GoÊciniec 158, 05-077 Warszawa-Wesoła

tel. 533-804-802
www.atkonto.pl

„Rynek pracy czeka”
zakup współﬁnansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), Warszawa-Wesoła

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

Wybielanie zębów
za 499 zł

* szczegóły dotyczące promocji dostępne w recepcji lub telefonicznie

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE
LECZENIE DZIECI I DOROSŁYCH:
w
w
w
w

w Protetyka
Leczenie zachowawcze
w Chirurgia
Leczenie ortodontyczne
w Implantologia
Zabiegi estetyczne
Diagnostyka radiologiczna na miejscu: pantomogram,
rtg cyfrowe, cefalometria, tomograﬁa szczęk i zatok

Możliwość płatności kartą

www.lecznicaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Lecznica Stomatologiczna Elixir

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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zbytniego nadzoru, a zarazem bezpiecznie spotykaç
si´. Najbardziej spodziewanym obiektem tego typu by∏by skatepark. Cz∏onkowie MRD narzekali tak˝e na ma∏à ÊwiadomoÊç
ich istnienia i charakteru dzia∏alnoÊci wÊród rówieÊników. Liczà na pomoc w dotarciu do szerszego
grona m∏odzie˝y z informacjami, co to jest M∏odzie˝owa Rada Dzielnicy, jakie ma mo˝liwoÊci dzia∏ania
i czym si´ zajmuje. Ja ze swej strony przyznam, ˝e
by∏em pod wra˝eniem tych m∏odych ludzi. Przebojowi, ale w sposób wywa˝ony i rzeczowy poruszali tematy bliskie im i znane. Bez skr´powania podejmowali merytoryczny dialog z o wiele starszymi
od siebie radnymi Rady Dzielnicy. W zestawieniu
z niektórymi powszechnie znanymi i doÊwiadczonymi politykami czy dzia∏aczami zwiàzkowymi wypadajà niezwykle korzystnie. Pozostaje im ˝yczyç
by skutecznie realizowali zak∏adane sobie cele.
Spotkanie z naczelnikami wydzia∏ów i delegatur by∏o w tym roku doÊç krótkie. Radni nie zg∏aszali krytycznych uwag pod ich adresem,
a wr´cz przeciwnie, w imieniu swoim i mieszkaƒców przekazywali podzi´kowania za sprawne dzia∏anie i ˝yczliwe podejÊcie do zg∏aszanych
problemów. OczywiÊcie zdaj´ sobie spraw´, ˝e
nie ka˝dy sk∏adany wiosek mo˝e byç za∏atwiony
po myÊli interesanta i ˝e zapewne sà osoby niezadowolone z pracy Urz´du. Ale majàc porównanie, jak jest zorganizowana praca i jak si´
traktuje interesantów w innych urz´dach, choçby w sàsiednim Wawrze, obiektywnie naszym
urz´dnikom nale˝à si´ podzi´kowania.
W kolejnych punktach Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowa∏a informacj´ o realizacji dochodów Dzielnicy oraz wniosek o dokonanie pakietu drobnych korekt w bud˝ecie Dzielnicy. Nast´pnie zapozna∏a si´ z informacjà o przeprowadzonych przez Komisj´ Rewizyjnà kontrolach.

Z prac Rady Dzielnicy
Czerwcowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´ w dniu
20.06. G∏ównymi tematami
by∏y: spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru
Budowlanego, z M∏odzie˝owà Radà Dzielnicy oraz
z naczelnikami wydzia∏ów
i delegatur naszego Urz´du.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
odpowiadajàc na pytania radnych, oceni∏, ˝e na terenie Weso∏ej w porównaniu z innymi cz´Êciami
Warszawy nie ma zbyt wielu istotnych problemów
z naruszeniem prawa budowlanego. Pod specjalnym nadzorem znajduje si´ jedynie budowa osiedla przy ul. Brzozowej, gdzie inwestor otrzyma∏ pozwolenie na budow´ domów jednorodzinnych
w zabudowie bliêniaczej, a planowa∏ podzia∏ inwestycji na mniejsze mieszkania jak w budynkach
wielorodzinnych i rozpoczà∏ ich sprzeda˝ w takiej
formule. Dopóki jednak wykonuje prace zgodnie
z zatwierdzonym projektem, PINB nie ma podstaw
do interwencji. Dopiero gdyby rzeczywiÊcie dosz∏o
do przebudowy polegajàcej na wydzieleniu odr´bnych lokali, Inspektorat mo˝e wkroczyç i nakazaç
przywrócenie stanu zgodnego z projektem, czego
skrupulatne pilnowanie nasz goÊç obieca∏. Drugà
poruszanà sprawà by∏a budowa osiedla przy ulicy
Jod∏owej. W odpowiedzi na zadane pytania Inspektor obieca∏ kolejnà kontrol´, tym razem dotyczàcà prawid∏owoÊci prac nad zagospodarowaniem terenu i wykonaniem dojazdów do osiedla.
Spotkanie z M∏odzie˝owà Radà Dzielnicy mia∏o
charakter bardziej zapoznawczy. Przedstawiciele
m∏odzie˝y po raz kolejny zwrócili si´ z proÊbà
o stworzenie miejsca, gdzie m∏odzie˝ mog∏aby bez

elegatura Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego
w Dzielnicy Weso∏a informuje,
˝e w siedzibie Delegatury, ul. 1. Praskiego
Pu∏ku 33, pokój –111 (niski parter), w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle” zaplanowano nast´pujàce spotkania:

D

• 3 lipca 2013 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa Centrum

• 10 lipca 2013 r., od godz. 9.00

– Grupa Osiedlowa Zielona
• 17 lipca 2013 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa Stara Mi∏osna
WÊród poruszanych spraw ró˝nych warto zauwa˝yç doÊç daleko idàcy wniosek radnej Hanny Bàbik
o czynne zaanga˝owanie w∏adz dzielnicy w upaƒstwowienie naszych weso∏owskich ochotniczych
stra˝y po˝arnych. Za to radna Krystyna Szyszko drà˝y∏a temat, czy wydawane w dzielnicy gazety lokalne
otrzymywa∏y kiedykolwiek dotacje lub zlecenia
na komercyjnà publikacj´ materia∏ów z Urz´du Dzielnicy. Aby przeciàç u êród∏a rodzàce si´ zapewne w tej
sprawie plotki, informuj´, ˝e zgodnie z oÊwiadczeniami przedstawicieli wydawców, jak i Burmistrza Dzielnicy, ani „WiadomoÊci Sàsiedzkie”, ani ˝adna inna
weso∏owska lokalna gazeta nie otrzymujà ani nie
otrzymywa∏y w przesz∏oÊci jakichkolwiek dotacji ani
jakiejkolwiek zap∏aty za publikowanie informacji ani
od Urz´du Dzielnicy Weso∏a (a w przesz∏oÊci Urz´du
Miasta Weso∏a), ani jego jednostek organizacyjnych.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na czwartek 11 lipca br., jak zwykle o godzinie
14.00. Program dost´pny b´dzie na 7 dni wczeÊniej na stronie internetowej Urz´du.

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady
nia budynku do u˝ytkowania przewidywany
jest na koniec przysz∏ego roku. Ca∏kowity koszt budowy nowego komisariatu szacowany jest na 7 mln z∏otych.
W czasie budowy policjantów z komisariatu
znajdziemy w trzech miejscach. S∏u˝ba dy˝urna,
dy˝urujàca 24h na dob´, zlokalizowana zostanie
w budynku OSP w Weso∏ej-Centrum. To tutaj
zg∏aszaç b´dziemy mogli wszelkie zdarzenia.
W Urz´dzie Dzielnicy dy˝ury pe∏niç b´dà dzielnicowi. Pozostali policjanci, w tym s∏u˝ba patrolowa i dochodzeniowa, znajdà miejsce w komisariacie w Rembertowie.

Nowy komisariat ju˝ w przysz∏ym roku?
Niedawno pisaliÊmy, ˝e
wysi∏kiem w∏adz dzielnicy
sprawa budowy nowego budynku komisariatu nabra∏a
realnych kszta∏tów. W chwili
obecnej w dniu 7 czerwca
2013 decyzjà nr 99/2013
wydane zosta∏o przez Urzàd
Dzielnicy Weso∏a pozwolenie
na rozbiórk´ istniejàcych budynków i budowli oraz
na budow´ nowego budynku komisariatu. Zgodnie
z projektem architektoniczno-budowlanym po-

wierzchnia ca∏kowita budynku to 916,7 m2, zaÊ kubatura 3993 m3. Budynek zaprojektowano jako
dwukondygnacyjny, w kszta∏cie litery „L”, mieszczàcy si´ w obrysie 35,14 x 22,26 m. Liczba pomieszczeƒ przewidziana jest na 50 policjantów, a wi´c
w przypadku przydzielenia naszej dzielnicy wi´cej
„policyjnych etatów” nie b´dzie koniecznoÊci dokonywania zmian w budynku.
W chwili obecnej trwajà intensywne przygotowania do og∏oszenia przetargu na budow´ komisariatu – prawdopodobny termin to prze∏om lipca
i sierpnia, a termin zakoƒczenia budowy i odda-

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a –

Anna Ksi´˝opolska

pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
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AktualnoÊci z Placu Wojska Polskiego
Dzieƒ Dziecka 2013
W dniu 3 czerwca br.
na terenie osiedla Plac
Wojska Polskiego zorganizowano uroczyste obchody Dnia Dziecka,
w których to uczestniczyli nasi najm∏odsi mieszkaƒcy: uczniowie i przedszkolaki z naszych placówek oÊwiatowo-wychowawczych.
Organizatorem uroczystoÊci – wed∏ug opinii uczestników bardzo udanej, i to nie tylko
ze wzgl´du na dobre warunki pogodowe –
by∏o grono pedagogiczne naszej szko∏y pod-

stawowej na czele z dyrektorem Panem Paw∏em Krajewskim, a tak˝e ˝o∏nierze z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, oczywiÊcie
z niezastàpionà kierowniczkà
klubu „KoÊciuszkowiec” Panià Monika Urbanek.
Do Pani Moniki kieruj´ s∏owa uznania, a w imieniu naszych najm∏odszych pociech
s∏owa podzi´kowania za
przyj´cie na siebie g∏ównej
cz´Êci organizacyjnej, a nast´pnie prowadzenia wy˝ej
wymienionej uroczystoÊci.
OczywiÊcie swojà cegie∏k´
do∏o˝y∏o Stowarzyszenie Mieszkaƒców
Dzielnicy Weso∏a-Centrum i Osiedla
Plac Wojska Polskiego z jego przewodniczàcà Panià Ewà Skolimowskà
i mojà skromnà osobà, zapewniajàc
pozyskanie Êrodków finansowych
w ramach przyznanego „Grantu”, co
umo˝liwi∏o uatrakcyjnienie i rozszerzenie oferty Dnia Dziecka.
Generalne porzàdki
W ramach drugiej edycji generalnego sprzàtania osiedla Plac Wojska

Polskiego za inspiracjà naszych mieszkaƒców
w dniu 5 czerwca br. w godzinach
8.00–10.00 odby∏o si´ kolejne w tym roku
sprzàtanie i wywóz nieczystoÊci. W ramach
pomocy organizacyjnej Pan Janusz Przàdka
napisa∏ i wywiesi∏ og∏oszenia o powy˝szym

przedsi´wzi´ciu, a Pan Zbyszek Ostrowski
jeszcze dzieƒ wczeÊniej swoja pi∏à motorowà
„odkrzacza∏” miejsca parkowania samochodów i ich nawrotk´ w rejonie pasieki, przy ∏adowaniu zaÊ pomaga∏ Pan Tomasz Filipowski
– dzi´kuj´ Wam, Panowie.
Serdecznie pozdrawiam!

Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski

Fot. chor. Wies∏aw Cegie∏ka

Publikacja bezp∏atna

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Rusza budowa U∏aƒskiej
Ulica U∏aƒska, wraz z kawa∏kiem ulicy Pogodnej, to
zaledwie 350-metrowy odcinek drogi. Jednak jest to
jedyne dojÊcie i dojazd dla
mieszkaƒców ok. 150
mieszkaƒ, tzw. „serka”. Po
kilku latach przymiarek
w roku bie˝àcym nareszcie
doczeka si´ realizacji. Urzàd Dzielnicy ju˝ podpisa∏ umow´ z wybranà w przetargu firmà Falbruk
(robi∏a ju˝ na naszym terenie kilka inwestycji,
m.in. ul. Mickiewicza, G∏owackiego czy Jagiel-

loƒskà). W pierwszych dniach lipca wykonawca
powinien wejÊç na plac budowy, co szczególnie
w pierwszej fazie budowy, b´dzie du˝à ucià˝liwoÊcià dla mieszkaƒców. A to dlatego, ˝e w ramach przedsi´wzi´cia wykonywany b´dzie brakujàcy odcinek kanalizacji sanitarnej, a tak˝e k∏adziony b´dzie kolektor burzowy. Dopiero po tym
rozpocznie si´ w∏aÊciwa budowa ulicy. Wed∏ug
harmonogramu wykonawca zobowiàzany jest
zakoƒczyç ca∏oÊç prac do 31 stycznia 2014 r., ale
zak∏ada si´, ˝e prace budowlane zostanà zakoƒczone przed zimà, czyli do koƒca listopada, zaÊ
okres stycznia przeznaczony b´dzie na rozlicze-

W Weso∏ej najbezpieczniej!
28 maja br. w naszej dzielnicy odby∏a si´ debata nt. bezpieczeƒstwa z udzia∏em Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Wojewody
Mazowieckiego Pana Jacka Koz∏owskiego. Sto∏eczni policjanci, warszawska Stra˝ Miejska oraz
dyrekcja i urz´dnicy z biura bezpieczeƒstwa
m.st. Warszawy – to najbardziej kompetentni ludzie w Warszawie od spraw bezpieczeƒstwa!
Spotkanie odby∏o si´ w auli Gimnazjum
nr 119 w Starej Mi∏oÊnie, a honory gospodarza
pe∏ni∏ burmistrz dzielnicy Weso∏a Pan Edward
K∏os. Przygotowane od strony merytorycznej
i organizacyjnej – perfekcyjne!
Gdybym chcia∏a wymieniç w tym artykule
wszystkich organizatorów, s∏u˝by mundurowe,
pracowników Urz´du Miasta Sto∏ecznego Warszawy oraz Urz´du Dzielnicy Weso∏a, radnych
dzielnicowych, przedstawicieli lokalnych mediów, to chyba zabrak∏oby stron w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”. I to wymienione powy˝ej
osoby g∏ównie zape∏ni∏y sal´.
Szanowni Czytelnicy – mieszkaƒców – obecnych na spotkaniu by∏o ok 35 osób ☺.

A to mieszkaƒcy przede wszystkim mieli przekazywaç bezpoÊrednio swoje sugestie, obawy
oraz zastrze˝enia dot. bezpieczeƒstwa w dzielnicy
– taka by∏a idea cyklu spotkaƒ, które odby∏y si´ we
wszystkich dzielnicach Warszawy. Nasza dzielnica
by∏a 14 spoÊród 18 w mieÊcie sto∏ecznym. Mieszkaƒcy informowani byli z du˝ym wyprzedzeniem,
zarówno w lokalnej prasie, jak i w mediach elektronicznych, o terminie i czasie spotkania (i nie
by∏a to godzina, w której jest czynny urzàd, ale
18.00). Czyli czujemy si´ bezpiecznie – i s∏usznie.
A tak ju˝ na powa˝nie – bezpieczeƒstwo
mieszkaƒców rzecz najwa˝niejsza!
Debat´ otworzy∏a Pani Prezydent, powita∏a zebranych i okreÊli∏a formu∏´ debaty. Po Pani Prezydent g∏os zabrali kolejno Wojewoda Mazowiecki
oraz przedstawiciele Policji i Stra˝y Miejskiej, którzy przedstawili w sposób przyst´pny obecny
stan bezpieczeƒstwa w dzielnicy Weso∏a z podzia∏em na osiedla. Ze statystyk podanych przez
Policj´ i Stra˝ Miejskà wynika, ˝e dzielnica Weso∏a to najbezpieczniejsze miejsce w Warszawie,
i oby tak ju˝ pozosta∏o. Burmistrz Pan Edward

Zmiany w komunikacji kolejowej na czas wakacji
Od 29 czerwca do 1 wrzeÊnia br. w zwiàzku
z zamkni´ciem linii Êrednicowej na odcinku od
Warszawy ÂródmieÊcie do Warszawy Wschodniej, wraz z przystankami Warszawa PowiÊle
i Warszawa Stadion, wi´kszoÊç pociàgów
Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich
koƒczy bieg na stacji Warszawa Wschodnia
(z kierunku wschodniego) i Warszawa Zachodnia (z kierunku zachodniego). Przez Warszaw´
Centralnà kursujà jedynie wybrane pociàgi KM
oraz pociàgi SKM linii S3.
Linia S1 przez ca∏e wakacje podzielona b´dzie na trzy linie:
• S1 – na odcinku Warszawa ÂródmieÊcie
– Warszawa Ursus,
• S10 – na odcinku Warszawa Wschodnia
– Otwock,

• S11 – na odcinku Warszawa Zachodnia
– Pruszków.
Linia S2 b´dzie zaÊ podzielona na dwie linie:
• S2 – na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa ÂródmieÊcie,
• S20 – na odcinku Warszawa Wschodnia
– Sulejówek Mi∏osna.
Na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa ÂródmieÊcie funkcjonowaç b´dà wy∏àcznie
linie SKM S1 i S2: S1 po torze po∏udniowym,
S2 po torze pó∏nocnym, z cz´stotliwoÊcià co
ok. 30–40 min.
Na czas utrudnieƒ uruchomiona zosta∏a autobusowa i tramwajowa komunikacja zast´pcza.
Szczegó∏owe informacje na stronie internetowej www.ztm.waw.pl.

ZTM

nie inwestycji, bowiem jej finansowanie rozbite
by∏o w bud˝ecie Dzielnicy na 2 lata.
W zakresie prac wykonawcy jest (prócz wymienionej powy˝ej kanalizacji sanitarnej i burzowej) budowa odcinka ulicy U∏aƒskiej od Jana Paw∏a II do Pogodnej oraz Pogodnej od U∏aƒskiej do Kana∏u Wawerskiego, modernizacja
mostka, wykonanie chodników oraz oÊwietlenia. Przewidziane jest tak˝e stworzenie kilkunastu miejsc parkingowych.
Jak pisa∏em wczeÊniej, mieszkaƒców czeka teraz kilka miesi´cy utrudnieƒ, ale po wszystkim
wreszcie b´dà mieli cywilizowany i wygodny dost´p do swoich bloków.

Marcin J´drzejewski
K∏os poinformowa∏ zebranych o budowie komisariatu Policji w Weso∏ej. W dobie oszcz´dnoÊci
to du˝y sukces i wyró˝nienie dla dzielnicy.
Jakie kwestie poruszane by∏y przez mieszkaƒców? Spotkanie trwa∏o ponad 2 godziny i odpowiedzi udzielane by∏y na bie˝àco. Oto niektóre z nich:
• zwi´kszenie monitoringu (kamery) w miejscach, gdzie dochodzi do cz´stych zdarzeƒ
(rozboje, kradzie˝e) – do sprawy odnosili si´
Komendant Policji, Komendant Stra˝y Miejskiej oraz Burmistrz Dzielnicy Weso∏a.
• doÊwietlenie ulic osiedlowych i ul. Korkowej
oraz zwi´kszenie patroli pieszych s∏u˝b mundurowych – wnioski zosta∏y zanotowane i zostanà poddane analizie przez stosowne s∏u˝by.
• kradzie˝e i w∏amania w osiedlu Zielona (uj´to
sprawców w∏amaƒ i to jest bardzo wa˝na informacja przekazana przez Komendanta Policji). W majowym numerze „WS” informowaliÊmy mieszkaƒców o w∏amaniach i prosiliÊmy
o zachowanie czujnoÊci.
• Stra˝ Po˝arna – doposa˝enie w kamery termowizyjne oraz w∏àczenie OSP w Weso∏ej do sieci
ogólnowarszawskiego powiadamiania (niedawne tragiczne zdarzenia w os. Stara Mi∏osna
i os. Zielona) – do kwestii odnios∏a si´ Pani Prezydent i zapewni∏a, ˝e przekazuje Stra˝y Po˝arnej pokaêne fundusze, ale zbada spraw´.
• wysypisko odpadów z oczyszczalni Êcieków
na terenie gminy Zielonka i podejrzenie ska˝enia wody – sprawa zostanie zbadana przez
Wojewod´ Mazowieckiego.
• Kana∏ek Wawerski – kwestia podtopieƒ – wniosek przyj´ty przez Wojewod´ Mazowieckiego.
• Mazowiecki Park Krajobrazowy i otaczajàce
dzielnic´ lasy – dzikie wysypiska Êmieci i podrzuty – Pani Prezydent zapewni∏a, ˝e po wejÊciu
w ˝ycie tzw. ustawy Êmieciowej wszystkie odpady zostanà zagospodarowane przez gmin´.
To sà w du˝ym skrócie kwestie poruszane przez
mieszkaƒców. B´dàc uczestnikiem spotkania – biernym, poniewa˝ nie zabiera∏am g∏osu – odnios∏am
wra˝enie, ˝e wszystkim tam obecnym zale˝a∏o na
jednym, na zwi´kszeniu bezpieczeƒstwa mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a oraz na wspólnym rozwiàzywaniu problemów w szeroko poj´tej kwestii bezpieczeƒstwa.

Lidia Cybulska-Przes∏aw
Wiceprzewodniczàca Rady Dzielnicy Weso∏a
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wiàzek Kynologiczny w Polsce Oddzia∏ w Warszawie ma przyjemnoÊç zaprosiç
– jak co roku w lipcu – na Mi´dzynarodowà Wystaw´ Psów Rasowych.
Zosta∏o zg∏oszonych oko∏o 2000 czworonogów 180 ras, przyjadà psy z Polski
i zagranicy. Ka˝dy pies zostanie oceniony przez s´dziego kynologicznego, otrzyma opis
i dyplom, a te najpi´kniejsze równie˝ medale i puchary.
Do oceny psów zosta∏o zaproszonych 30 mi´dzynarodowych s´dziów kynologicznych, polskich i zagranicznych. Oceny w ringach rozpoczynajà si´ od godziny 10.00,
a od godziny 15.00 konkurencje fina∏owe: wybór najlepszego psa ras polskich, u˝ytkowych, najlepszej pary oraz grupy hodowlanej, najpi´kniejszego baby, szczeni´cia,
weterana, juniora oraz najpi´kniejszego przedstawiciela ocenianych grup FCI.
W niedziel´ zostanie wybrany najpi´kniejszy z najpi´kniejszych przedstawicieli grup
– czyli Best in Show. Wyboru dokona s´dzia z Francji p. Jean-Jacques Dupas.
Przez dwa dni wystawy trwaç b´dzie konkurs na najlepszego M∏odego Prezentera.
W tym przypadku s´dzia nie ocenia psa tylko umiej´tnoÊci cz∏owieka, jego stosunek do
zwierz´cia, ∏atwoÊç nawiàzania kontaktu z czworonogiem i fachowe zaprezentowanie.
Kiedy: 13–14 lipca 2013 r.
Gdzie: Hipodrom – Szwadron Jazdy RP, Warszawa-Stara Mi∏osna, ul. Szkolna 14

Z

Serdecznie zapraszamy!
Organizator wystawy
Zarzàd Oddzia∏u Warszawskiego ZKwP
www.warszawa.zkwp.pl, tel. 22 618 25 70, 22 618 25 66

Po co jest nam potrzebna biblioteka?
Zawsze zazdroÊci∏am bibliotek Francuzom.
Nie chodzi mi wcale o ich imponujàcà paryskà
ksià˝nic´ narodowà, ale o biblioteki municypalne, odpowiadajàce naszym bibliotekom publicznym. We Francji sà one zazwyczaj g∏ównymi
centrami kultury, a dla mieszkaƒców s∏usznym
powodem do dumy. W ka˝dym z podsto∏ecznych
miasteczek centralne miejsce na rynku zajmuje
pokaênych rozmiarów kierunkowskaz pokazujàcy przybyszom drog´ do siedziby w∏adz municypalnych, ˝andarmerii czy policji, no i oczywiÊcie
do biblioteki. A sà to na ogó∏ dobrze wyposa˝one mediateki, cz´sto pe∏niàce równie˝ role regionalnych muzeów i galerii sztuki. W∏adze inwestujà w budow´ i wyposa˝enie bibliotek, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e nie stracà na tym
na pewno, bo lokalni mieszkaƒcy, od dziecka
obeznani z ksià˝kà, uczestniczàcy w przeró˝nych
przedsi´wzi´ciach kulturalnych, w przysz∏oÊci
zostanà Êwiadomymi cz∏onkami miejscowej
wspólnoty, bardziej zwià˝à si´ z regionem.
Wróçmy jednak na w∏asne podwórko. W zasadzie nie powinniÊmy mieç specjalnych kompleksów, bo pomimo alarmujàcych statystyk, Polacy
czytajà niedu˝o mniej od Francuzów. Daleko nam
jedynie do Czechów i Skandynawów. G∏ówna biblioteka publiczna i jej cztery filie w dzielnicy Weso∏a swojà egzystencj´ zawdzi´czajà finansom
samorzàdowym. Wprawdzie nak∏ady na ksià˝ki
z ka˝dym rokiem malejà, nie sà te˝ zatrudniani

nowi bibliotekarze, mimo to jednak sama instytucja zajmuje dobrà lokat´ wÊród osiemnastu warszawskich dzielnicowych bibliotek publicznych.
Charakteryzuje nas du˝a kultura czytelnicza,
bo a˝ dwadzieÊcia osiem procent mieszkaƒców
korzysta z biblioteki. W czytelnictwie, wypo˝y-

Biblioteka municypalna we Fresnes
(region podparyski)

czeniach i zaopatrzeniu w nowoÊci plasujemy si´
w pierwszej dziesiàtce. Mamy jedynie doÊç
skromny ksi´gozbiór – tutaj znajdujemy si´ dopiero na czternastym miejscu w stolicy. Katalog
zbiorów i dokonania biblioteki mo˝emy Êledziç
na bie˝àco na stronie: www.wesola.e-bp. Szkoda tylko, ˝e wi´cej ni˝ skromne sà siedziby naszych bibliotek – mieszczà si´ one w suterenach
budynków i pomieszczeniach wynajmowanych

od prywatnych w∏aÊcicieli. G∏ównej bibliotece
u˝ycza ok. 200-metrowego lokalu Ochotnicza
Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej. Dlatego ju˝ dziÊ zg∏aszam swój akces do komitetu budowy nowej
biblioteki w Weso∏ej!
Cz´sto zadajemy sobie pytanie, czy ksià˝ka
w formie znanej nam od zawsze kiedyÊ b´dzie
mia∏a jakàkolwiek racj´ bytu? Tak naprawd´ to nie
ma wi´kszego znaczenia, ˝e papier mo˝e zostaç
w przysz∏oÊci zastàpiony przez ekran iPoda. Przede
wszystkim wa˝ne b´dà emocje towarzyszàce lekturze. A jakie lektury zajmujà mieszkaƒców naszej
dzielnicy? W ostatnich latach swój czytelniczy
triumf prze˝ywa doÊç dotàd lekcewa˝ona forma,
jakà jest powieÊç kryminalna. Du˝ym „wzi´ciem”
cieszy si´ literatura potocznie zwana kobiecà, tak˝e literatura popularnonaukowa, w tym biografie,
autobiografie i dzienniki. Prze˝ywa swój renesans
gatunek reporta˝u. Wracamy do kultury obrazkowej, interesuje nas komiks – pograniczne zjawisko
artystyczne. Dzi´ki bibliotece naprawd´ mamy dost´p do bogatej oferty wydawniczej.
Z czasem zrozumiemy – myÊlàc tymi kategoriami co Francuzi – dlaczego warto inwestowaç
w biblioteki. Dobra literatura ∏àczy ludzi. Dzi´ki
obcowaniu z ksià˝kà ∏atwiej przychodzi nam pokonywaç podzia∏y spo∏eczne, mniej schematycznie patrzymy na otaczajàcy nas Êwiat. Musimy
zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e jest to inwestycja
d∏ugoterminowa. Zapewniam jednak, ˝e z czasem
zwróci si´ na pewno. Inwestujemy przecie˝ w samych siebie...

Joanna Mackiewicz

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
program pomostowy – szczegó∏owe informacje
Program ten obowiàzywaç b´dzie od 1 lipca 2013 r., najdalej do 31 stycznia 2014 r.
Mieszkaƒcy domów jednorodzinnych uiszczajà nast´pujàce stawki op∏at:

Co powinien zrobiç mieszkaniec domu
wielorodzinnego?
■ Poinformowaç zarzàd nieruchomoÊci, w której
mieszka (wspólnot´ lub spó∏dzielni´ mieszkaniowà), np. w formie pisemnego oÊwiadczenia,
o liczbie osób zamieszkujàcych w mieszkaniu.
Dane nale˝y uaktualniaç niezw∏ocznie po ka˝dej zaistnia∏ej zmianie. Nale˝y pami´taç, ˝e podanie nieprawdziwych informacji mo˝e spowodowaç negatywne konsekwencje prawne.
■ Wnosiç op∏at´. Mieszkaƒcy nieruchomoÊci wielolokalowych uiszczajà nast´pujàce miesi´czne
stawki op∏at:
■

■

Co powinien zrobiç zarzàd wspólnoty
lub spó∏dzielni?
■ Zbieraç informacje od swoich mieszkaƒców,
dotyczàce liczby osób zamieszkujàcych
w mieszkaniach oraz sposobu zbierania odpadów (selektywnie albo nieselektywnie).
■ Z∏o˝yç deklaracje do 19 lipca 2013 r. o wysokoÊci op∏aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomoÊci, którymi zarzàdza.
■ Wnosiç op∏at´ do urz´du za odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomoÊci b´dàcych we w∏adaniu wspólnoty bàdê spó∏dzielni
do 28 dnia ka˝dego miesiàca, w lipcu 2013 r.
do 29 dnia miesiàca.
■ Aktualizowaç deklaracje zgodnie z przekazywanymi przez mieszkaƒców danymi.
■ Umo˝liwiç odbiór odpadów.
Co powinien zrobiç zarzàdca, w∏aÊciciel
domu jednorodzinnego?
■ Wype∏niç i z∏o˝yç deklaracj´:
- Wybraç druk D-ZJ. Deklaracje sà dost´pne
w Wydzia∏ach Obs∏ugi Mieszkaƒców ka˝dej
dzielnicy, a tak˝e w formie elektronicznej na
stronie www.czysta.um.warszawa.pl
- Zdecydowaç o sposobie zbierania (segregowania) odpadów.
- Czytelnie wype∏niç jasne pola deklaracji. Obliczyç miesi´cznà op∏at´ zale˝nà od sposobu
zbiórki (selektywnie albo nieselektywnie)
i wielkoÊci gospodarstwa domowego. Gdy
w domu wydzielono dwa lokale, wówczas ich
w∏aÊciciele sk∏adajà oddzielne deklaracje
i p∏acà po∏ow´ stawki podstawowej. JeÊli
w domu nikt nie mieszka, op∏ata wynosi zero.

6

Stawki za odpady niesegregowane sà wy˝sze o 20%.
Z∏o˝yç deklaracj´ w urz´dzie dzielnicy zgodnie
z miejscem zamieszkania lub siedziby albo wys∏aç jà listem poleconym do 19 lipca 2013 r.
Zachowaç kopi´ deklaracji. Kopia deklaracji
mo˝e byç potrzebna podczas kontroli przeprowadzanej przez urzàd.

Co powinien zrobiç zarzàdca, w∏aÊciciel
nieruchomoÊci u˝ytkowej?
■ Wype∏niç i z∏o˝yç deklaracj´
- Wybraç druk D-M albo D-N. Deklaracje sà dost´pne w Wydzia∏ach Obs∏ugi Mieszkaƒców
ka˝dej dzielnicy, a tak˝e w formie elektronicznej na stronie www.czysta.um.warszawa.pl
- Zdecydowaç o sposobie zbierania (segregowania) odpadów.
- Czytelnie wype∏niç jasne pola deklaracji. Obliczyç miesi´cznà op∏at´ zale˝nà od sposobu
zbiórki (selektywnie albo nieselektywnie),
pojemnoÊci stosowanych pojemników i wy-

maganej liczby opró˝nieƒ tych pojemników
w miesiàcu.
Za jednorazowe opró˝nienie pojemnika
Êmieci posegregowanych o pojemnoÊci:
120 l – 15 z∏, 660 l – 37 z∏, 1100 l – 45 z∏,
240 l – 19 z∏, 770 l – 40 z∏, 3500 l – 152 z∏
Ka˝de dodatkowe rozpocz´te 1000 l do odebrania powi´kszy op∏at´ o 40 z∏.
Stawki za odpady niesegregowane sà wy˝sze o ok. 40%.
- Z∏o˝yç deklaracj´ w urz´dzie dzielnicy zgodnie
z miejscem zamieszkania lub siedziby albo wys∏aç jà listem poleconym do 19 lipca 2013 r.
- Zachowaç kopi´ deklaracji. Kopia deklaracji
mo˝e byç potrzebna podczas kontroli przeprowadzanej przez Urzàd.
Jak wnosiç op∏at´. Op∏at´ za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczamy do 28 dnia ka˝dego miesiàca, a w lipcu 2013 r. do 29 dnia miesiàca.
Numery kont, na które nale˝y dokonywaç wp∏at, sà
udost´pnione na stronach internetowych urz´du
oraz w urz´dach dzielnic. P∏atnoÊci mo˝na wykonaç
przelewem, kartà lub gotówkà w kasach urz´dów
dzielnic, w wybranych placówkach pocztowych oraz
w oddzia∏ach banku Citi Handlowy – bez prowizji.
Wi´cej informacji:
www.czysta.um.warszawa.pl,
infolinia: 800 70 70 47

Na podstawie informacji
Urz´du m.st. Warszawy
z dnia 17 czerwca 2013 r.

POMOSTOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
w Dzielnicy Weso∏a – uzupe∏nienie
1. Odbiór odpadów b´dzie odbywa∏ si´ jak dotychczas, tzn. na zasadach ustalonych dotàd
mi´dzy mieszkaƒcami a firmami odbierajàcymi
odpady (iloÊç i cz´stotliwoÊç odbioru odpadów,
sposób segregacji odpadów)
2. Miasto b´dzie pokrywaç koszty faktur wystawionych przez firmy odbierajàce odpady od
mieszkaƒców w iloÊci dotychczasowej. Oznacza to, ze jeÊli u kogoÊ zwi´ksza si´ znacznie
liczba odpadów, powinien to wczeÊniej zg∏osiç
pisemnie firmie z podaniem przyczyny zwi´kszonego odbioru (np. w domu zamieszka∏a dodatkowo jeszcze jedna rodzina).
3. Wszyscy nowi mieszkaƒcy, którzy dopiero wprowadzili si´ do domu (wybudowali, kupili, zamieszkali, etc.), powinni podpisaç umow´ z dowolnie wybranà przez siebie firmà oraz z∏o˝yç
w ciàgu 14 dni deklaracj´ na odbiór odpadów.
4. Mieszkaƒcy, którzy przywozili odpady segrego-

wane na parking Urz´du Dzielnicy Weso∏a,
a firmy odbiera∏y od nich jedynie odpady zmieszane, powinni zadeklarowaç w swoich firmach segregacj´ i wówczas z∏o˝yç w Urz´dzie
Dzielnicy deklaracj´ na odbiór odpadów segregowanych. Takie dzia∏anie umo˝liwi firmie odbierajàcej odpady rozliczenie faktur z Miastem.
Akcja zbiórki odpadów segregowanych na parkingu potrwa do koƒca lipca. O jej przed∏u˝eniu zadecyduje zapotrzebowanie mieszkaƒców.
5. W przypadku pytaƒ lub jakichkolwiek wàtpliwoÊci pracownicy Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla dzielnicy Weso∏a pozostajà po Paƒstwa dyspozycji pod numerami telefonów 22 773 60 00,
22 773 60 03. Numer infolinii ogólnomiejskiej
800 70 70 47.

Marta Wepa
Naczelnik Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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kawiarnianego
z obszernym tarasem. Jednym
z g∏ównych za∏o˝eƒ jest zachowanie
w mo˝liwie najwi´kszym stopniu istniejàcego drzewostanu. W alejach zostanie zainstalowane oÊwietlenie, a teren b´dzie stale monitorowany celem
zapewnienia bezpieczeƒstwa osobom
przebywajàcym na terenie parku.
Zaplanowano równie˝ doposa˝enie
istniejàcego placu zabaw w nowe urzàdzenia sportowo-rekreacyjne. Jako zapowiedê nadchodzàcych zmian mi´dzy innymi w dniu 24 czerwca Spó∏ka zakupi∏a
i zainstalowa∏a ca∏oroczny stó∏ do ping-ponga. Zapraszamy do korzystania!
Projekt parku b´dzie realizowany
w cyklu 2-letnim ze wzgl´du na koniecznoÊç zaanga˝owania znacznych
Êrodków finansowych. Inwestor jest
otwarty na wspó∏prac´ mieszkaƒców
(szczególnie m∏odzie˝y) i stowarzyszeƒ
spo∏ecznych w zakresie realizacji i rozwijania projektu. Szczegó∏y zagospodarowania lasu prezentuj´ na zamieszczonej obok mapie z projektem.

Park w Starej Mi∏oÊnie
Z inicjatywy Zarzàdu Dzielnicy oraz ZBDJiW
Sp. z o.o. na prze∏omie lat 2010/2011 powsta∏
plac zabaw dla dzieci i m∏odzie˝y na terenie
fragmentu dzia∏ki leÊnej przy ulicy Jeêdzieckiej.
Jest on przyk∏adem pozytywnej wspó∏pracy pomi´dzy instytucjà publicznà – Urz´dem Dzielnicy
i w∏aÊcicielem nieruchomoÊci – ZBDJiW Sp. z o.o.
zwanym „Spó∏kà Ziemskà”.
Inwestycja ta spotka∏a si´ z du˝ym zainteresowaniem najm∏odszych mieszkaƒców i ich opiekunów, którzy coraz cz´Êciej sp´dzajà tam swój
wolny czas. Akceptacja spo∏eczna i popularnoÊç
placu zabaw sk∏oni∏y w∏adze Spó∏ki, przy wspó∏pracy z Zarzàdem Dzielnicy, do stworzenia planu
zagospodarowania ca∏ego terenu lasku na cele
rekreacyjne. Ta inicjatywa pozwoli na otwarcie
dla celów publicznych, w centrum naszego Osiedla, przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni o powierzchni ok. 17 tys. metrów kwadratowych.
Realizacja przygotowanego projektu ma na celu utworzenie parku z ró˝nymi miejscami wypoczynku i rozrywki po∏àczonymi ze sobà alejami.
Koncepcja zak∏ada powstanie stref: gier planszowych, kulturalno-wypoczynkowej ze sto∏ami i ∏awkami, urzàdzeƒ do çwiczeƒ gimnastycznych i Êcianek wspinaczkowych oraz w przysz∏oÊci pawilonu

Arkadiusz Ciupak

GIMNAZJA PUBLICZNE NIE ZWALNIAJÑ TEMPA
wyniki egzaminów gimnazjalnych w Weso∏ej
Kolejny ju˝ rok nasi gimnazjaliÊci odnotowujà
bardzo dobry wynik z egzaminów gimnazjalnych na zakoƒczenie tego cyklu edukacyjnego.
Przypominam, ˝e w ostatnich latach regularnie
plasowa∏y si´ na pozycjach od 2 do 6 w zale˝noÊci od sprawdzanych umiej´tnoÊci z zakresu:
j´zyka polskiego, matematyki, historii i wiedzy
o spo∏eczeƒstwie, nauk przyrodniczych oraz j´zyka obcego (angielski) w zakresie podstawowym i rozszerzonym.
Wydaje si´ – choç nie ma jeszcze wiarygodnych danych porównawczych – ˝e nie gorzej b´dzie tak˝e w tym roku szkolnym.
Ârednia liczona metodà sumarycznà (suma Êrednich ze wszystkich typów egzaminów) uzyskana
z wszystkich egzaminów w ubieg∏ym roku szkolnym wynios∏a 70,71 pkt, natomiast w bie˝àcym

roku 71,73, a wi´c o ponad 1 pkt wi´cej. Choç to
narz´dzie niedoskona∏e, jednak mo˝e daç pewne
wyobra˝enie o prawdopodobnych rezultatach.
Generalnie, podobnie jak w poprzednich latach, najlepsze wyniki uzyska∏o Gimnazjum 119
w Starej Mi∏oÊnie, które od lat utrzymuje si´
w doskona∏ym 8 staninie (system stanin to swoista skala zbudowana z progów punktowych
wyznaczajàcych osiàgni´te poziomy). W tym roku istotny post´p (okreÊlony opisanym uprzednio narz´dziem wyliczenia Êredniej zbiorczej) odnotowa∏y dwa pozosta∏e nasze gimnazja, Gimnazjum 118: 66,31 pkt wobec 65,45 pkt w roku
ubieg∏ym, i Gimnazjum 120: 62,51 pkt wobec
61,98 pkt w roku ubieg∏ym! OczywiÊcie, tak jak
ju˝ nadmienia∏em, jest to analiza bardzo schematyczna, nie wychwytujàca szeregu niuansów

Kto strzela do naszych zwierzàt?
Od poczàtku czerwca br. stwierdziliÊmy w naszym Centrum Zdrowia Zwierzàt kilka powa˝nych
przypadków postrzelenia zwierzàt – g∏ównie kotów – z broni pneumatycznej. Nie sà to zwierz´ta
wolno ˝yjàce, chocia˝ u takich równie˝ odnotowujemy postrza∏y, ale koty domowe. U psów podobnie, zdarzajà si´ postrza∏y, ale znacznie rzadziej.
W ostatnim czasie skumulowa∏y si´ przypadki kotów. Dzieƒ po dniu, i to z ró˝nych cz´Êci osiedla
Zielona, osiedla Stara Mi∏osna oraz z Sulejówka.

8

Nie ma konkretnego miejsca, gdzie mo˝na by by∏o namierzyç oprawców zwierzàt. Cierpiàce zwierz´ta przesz∏y skomplikowane operacje oraz wiele
wycierpia∏y. Leczenie oraz rekonwalescencja
po operacjach sà bardzo d∏ugie. W zale˝noÊci
od tego, w które miejsce zwierz´ zostanie zranione i jakie spustoszenie zrobi postrza∏ w organizmie
zwierz´cia – takie b´dzie rokowanie na dalsze ˝ycie. Coraz cz´Êciej w trakcie badania klinicznego
lub w czasie kontrolnego i rutynowego badania

jakie wynikajà ze z∏o˝onej struktury egzaminów
niemniej... myÊl´, ˝e pozwala na wst´pne porównanie roku do roku i potwierdza dobry stan
edukacji w naszych dzielnicowych gimnazjach.
Po szko∏ach podstawowych (w tym roku uplasowa∏y si´ na 4–5 pozycji w Warszawie!) tak˝e
one potwierdzi∏y, ˝e pomimo trudnego ekonomicznie czasu w Weso∏ej oÊwiata pnie si´ wcià˝
w gór´. Na weryfikacj´ fachowà tych statystyk
trzeba b´dzie natomiast poczekaç na oficjalne
raporty Okr´gowej Komisji Egzaminacyjnej,
z pewnoÊcià na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia.
Gratulacje nale˝à si´ wszystkim: najbardziej
samym uczniom i ich rodzicom – ich wsparcie zawsze jest bezcenne, ale tak˝e nauczycielom i pracownikom szkó∏ oraz dyrektorom placówek. Gratulacje i podzi´kowania od Zarzàdu Dzielnicy,
a tak˝e serdeczne ˝yczenia: FANTASTYCZNYCH
UDANYCH WAKACJI!!!

Marian Mahor
Zast´pca burmistrza Dzielnicy Weso∏a
ds. Spo∏ecznych
radiologicznego stwierdzamy pociski, które tkwià
w ciele zwierzàt, g∏ównie w okolicach koƒczyn
i grzbietu. Zwierz´ta nie wykazujà objawów choroby, natomiast w wywiadzie w∏aÊciciel przypomina sobie o zdarzeniach z przemijajàcà kulawiznà
lub z∏ym samopoczuciem u swojego pupila.
Jaka˝ musi byç bezmyÊlnoÊç ludzi, którzy celujà do zwierzaków? Czym si´ kierujà te osoby? Czy
nie myÊlà o cierpieniu zwierzàt? Czy osoby strzelajàce do zwierzàt nie obawiajà si´, ˝e przy tzw.
„okazji” postrzelà cz∏owieka? Brak mi s∏ów.

Lek. wet. Lidia Cybulska-Przes∏aw
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Gimnazjalista z Zielonej medalistà
Mazowieckich Igrzysk M∏odzie˝y Szkolnej
Reprezentujàcy Warszaw´ w XV Mazowieckich Igrzyskach M∏odzie˝y Szkolnej w Lekkiej
Atletyce Damian Mostowski, po pasjonujàcej
walce, zdoby∏ bràzowy medal w skoku w dal.
W dniu 04.06.2013 w P∏ocku spotkali si´ najlepsi gimnazjaliÊci lekkoatleci województwa mazowieckiego. Przepustkà do tego szczebla zawodów by∏o wywalczenie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach dzielnicowych. Kolejnym etapem eliminacji by∏a XLVI Warszawska
Olimpiada M∏odzie˝y i dopiero ona wy∏oni∏a najlepszych szeÊciu zawodników, mogàcych reprezentowaç Warszaw´ w P∏ocku.
W zawodach dzielnicowych ch∏opcy z Gimnazjum 118 w Zielonej zdominowali ca∏e podium

i w komplecie awansowali do
Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y. Damian w Warszawie
zdoby∏ srebrny medal z wynikiem 5 m 96 cm. Na uwag´ zas∏uguje skok naszego kolejnego
zawodnika Micha∏a Konopczyƒskiego, zdobywcy 10 miejsca w Warszawie.
Do P∏ocka jechaliÊmy z nadziejà na dobry wyst´p, ale
i z obawami (kilka dni wczeÊniej Damian nabawi∏ si´ kontuzji nogi).
Pierwszy skok na odleg∏oÊç 5,62 m i widok
Damiana kulejàcego na rozbiegu nie napawa∏y

Podwodny hokej w Weso∏ej!
W sobot´ 15 czerwca rozegraliÊmy pierwszy
mecz hokeja podwodnego w Warszawie. Basenem, na którym po raz pierwszy odby∏a si´ taka
impreza w stolicy, by∏ Aquapark Wesolandia.

Hokej podwodny zosta∏ wynaleziony w 1954
roku jako zimowe çwiczenie dla p∏etwonurków,
pomagajàce utrzymaç form´ poza sezonem, jednak potem zyska∏ niezale˝nà popularnoÊç.
Najwi´cej dru˝yn hokeja podwodnego gra
w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, Nowej
Zelandii, RPA, USA, Holandii, Polsce i Francji.
Rozgrywane sà zawody na poziomie krajowym
oraz mistrzostwa Êwiata.
Hokej podwodny (ang. underwater hockey
albo octopush) jest niekontaktowym sportem
rozgrywanym w basenie, typowo na g∏´boko-

optymizmem. Jednak ambicja i wola walki do∏o˝y∏y jeszcze po kilka centymetrów do dwóch
ostatnich eliminacyjnych skoków. Do fina∏owej
ósemki Damian awansowa∏ z piàtym wynikiem.
W dwóch fina∏owych skokach
dok∏ada∏ systematycznie po kilka centymetrów, ale podium
ciàgle nie by∏o. Dopiero swoim
ostatnim skokiem, na odleg∏oÊç
5,95 m, Damian wskoczy∏ na
wymarzone podium, uzyskujàc
ten sam rezultat co srebrny medalista. Zwyci´zca tych zawodów uzyska∏ 6,08 m. Na wuefach Damian dwukrotnie przekroczy∏ granic´ 6 metrów. Poziom fina∏owej ósemki by∏ bardzo wyrównany i trzyma∏ w napi´ciu do samego koƒca.

Leszek Winiarski

Êci 2–3 metrów. Podczas gry gracze dwóch szeÊcioosobowych dru˝yn starajà si´ tak manewrowaç ci´˝kim krà˝kiem (1,5 kg), aby skierowaç go
do bramki przeciwnika. Gra przebiega na dnie
basenu, zawodnicy wyp∏ywajà na powierzchni´,
aby nabraç powietrza. Mecz sk∏ada si´ dwóch
cz´Êci po 15 minut ka˝da. Zawodnicy wyposa˝eni sà w p∏etwy, maski i fajki do swobodnego
nurkowania oraz krótki kij o d∏ugoÊci do 35 cm.
Filmowà relacj´ z naszego eventu oraz zdj´cia znajdà Paƒstwo na stronie internetowej
www.sportteam.pl oraz Facebooku – Fanpage: Sportteam Zdrowy Styl.

Tomasz Urbanek

Czerwcowe zawody ∏uczników UKS Weso∏ek
11 czerwca na torach ∏uczniczych OSiR ˚oliborz rozegrano Warszawskà Olimpiad´ M∏odzieZawodnikami byli wychowankowie sekcji p∏y˝y w ¸ucznictwie. Wystartowa∏o 72 dzieci w kategoriach dziecko, m∏odzik i m∏odzik starszy.
wackiej klubu Sportteam oraz sympatycy p∏ywaUKS Weso∏ek reprezentowa∏o pi´cioro zawodnia. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy
ników. W kategorii dzieci Sandra Drass zaj´∏a
i zach´camy do udzia∏u w kolejnych podwod8 miejsce. Adrian Wojciechowski zakoƒczy∏ zanych zmaganiach w Wesolandii!
wody na 21 pozycji.
W rywalizacji m∏odzików Wojtek Drozdek,
chyba najkrócej trenujàcy z naszych zawodników, zajà∏ 7 miejsce! Magdalena Âwi´ul. LeÊnych Zió∏ 12, Stara Mi∏osna
cicka by∏a 4, a Justyna
Charytonowicz 5.
Tel. 698 42 42 41, 604 23 50 76
W dniach 15–16.
§ sprawy sàdowe i administracyjne, porady prawne
06.2013
roku zawod§ rozwody, alimenty, podzia∏ majàtku
nicy
UKS
Weso∏ek wy§ spadki, prawo budowlane, nieruchomoÊci
jechali na zawody do
§ wypadki komunikacyjne, odszkodowania zdrowotne
SupraÊla. Klaudia ¸a§ prawo pracy i ubezpieczenia
dziak startowa∏a w eli§ BHP
minacjach do OgólnoBezp∏atne porady prawne
polskiej Olimpiady
(po uzgodnieniu tel.) – poniedzia∏ek 18.00–19.00
M∏odzie˝y w ∏ucznic-

US¸UGI PRAWNE

MEC. ANDRZEJ KRYSZY¡SKI

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

§

twie. Po zaci´tej walce
z zawodniczkami z ZamoÊcia zaj´∏a bardzo
dobre 3 miejsce i zdoby∏a awans do OOM –
Zgierz 2013. M∏odzicy
brali udzia∏ w Mi´dzywojewódzkich Mistrzostwach
M∏odzików.
Bardzo dobrze spisa∏y
si´ nasze zawodniczki
Justyna Charytonowicz
i Magdalena Âwi´cicka,
które wywalczy∏y srebrny medal w konkurencji dru˝ynowej m∏odziczek i zdoby∏y tytu∏ mi´dzywojewódzkich wicemistrzyƒ m∏odzików na rok 2013. Mateusz
Siwek zajà∏ 10 miejsce w kategorii m∏odzik starszy, a z reprezentacjà Mazowsza dru˝yna zaj´∏a
5 miejsce. Wojtek Drozdek by∏ 18, a Adam Horodejczuk 25 w kategorii m∏odzików.

Magdalena Âwi´cicka
Zawodniczka UKS WESO¸EK
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Turniej Weso∏a Family Cup 2013
Od czterech lat Klub Sportowy
Weso∏a organizuje rodzinny turniej pi∏karski Weso∏a Family Cup.
Tegoroczna edycja, która odby∏a
si´ 22 czerwca, zgromadzi∏a
a˝ 20 dru˝yn, co jest nowym rekordem naszej imprezy. Dlatego
te˝ turniej przeniesiony zosta∏
na du˝e trawiaste boisko na Placu Wojska Polskiego, na którym
wyznaczone zosta∏y dwa mniejsze boiska.
Zgodnie z regulaminem, w sk∏ad ka˝dej dru˝yny wchodzà przede wszystkim dzieci, a ponadto rodzice, rodzina, znajomi. Siedmioosobowe zespo∏y rywalizowa∏y w pi´ciu grupach eliminacyjnych, w meczach trwajàcych po 8 minut.
Potem najlepsze zespo∏y gra∏y w dwóch grupach

w Lidze Mistrzów, te troch´
s∏absze w dwóch grupach Ligi
Europejskiej. Zwyci´zcami by∏y
wszystkie dru˝yny i wszyscy zawodnicy, którzy mimo ogromnego upa∏u i wielu godzin trwa-

wiezione puchary sà ozdobà
naszej szko∏y. Co roku nasi
uczniowie biorà udzia∏ w korfballowym obozie sportowym w Olsztynie-Kortowie,
doskonalàc swoje umiej´tnoÊci i technik´ gry, dodatkowo
mi∏o sp´dzajàc wakacje.
Na poziomie Mistrzostw
Polski startuje dru˝yna gimnazjalistów naszej dzielnicy.
27.04.2013 r. fina∏y ligi juniorów m∏odszych odby∏y si´
w Bydgoszczy. GimnazjaliÊci
dzielnie walczyli wÊród najlepszych dru˝yn Polski, zajmujàc 7 miejsce. W dniach 04.06
– 10.06.2013 reprezentacja
m∏odzików i juniorów m∏odszych bra∏y udzia∏ w turnieju
w Holandii, gdzie rozegra∏y bardzo ∏adne mecze
i zdoby∏y kolejne cenne doÊwiadczenia.

Korfballowe emocje
Od 4 lat uczniowie Szko∏y
Podstawowej nr 174 przy
Placu Wojska Polskiego uprawiajà korfball. Startujà w kategorii kl. I–II, III–IV oraz
w ma∏ej lidze na poziomie kl.
V–VI o randze ogólnopolskiej. W tym roku fina∏y ma∏ej
ligi odby∏y si´ w Kole. Reprezentacja szko∏y dotar∏a do
Êcis∏ego fina∏u najlepszych
dru˝yn w Polsce i zaj´∏a
IV miejsce – nie by∏ to szczyt
naszych marzeƒ, szykowaliÊmy si´ na zdecydowanie
lepszy wynik, lecz cieszymy
si´ z dotychczasowych osiàgni´ç, z faktu, ˝e promujemy naszà dzielnic´
i poznajemy wielu sportowców z innych regionów Polski.
Znakomicie spisa∏y si´ na turnieju reprezentacje uczniów klas m∏odszych, zajmujàc II
i IV miejsce w kategorii kl. I–II i III–IV – przy-

Jolanta Ilewicz
Prowadzàca dru˝yn´ nauczyciel wych. fiz.

Korfball to dyscyplina uznawana przez MKOl. Korfball dwukrotnie goÊci∏ na igrzyskach olimpijskich,
a od 1985 roku obecny jest na World Games. W korfballu rozgrywane sà tak˝e mistrzostwa Êwiata
oraz kontynentalne. Mi´dzynarodowa Federacja Korfballu zrzesza obecnie 57 federacji krajowych.
Polska jest obecnie na 17. miejscu w rankingu IKF. Najwi´kszym dotychczasowym sukcesem Polski by∏o 9. miejsce na Mistrzostwach Âwiata w 1999 roku w Australii. Jest dyscyplinà koedukacyjnà, w której rola dziewczàt i ch∏opców jest tak samo wa˝na. Uczy wyjÊcia na pozycje, logicznego myÊlenia
w tworzeniu akcji, refleksu, sprytu sportowego. Dru˝yn´ tworzy osiem osób, cztery dziewczyny i czterech ch∏opców. JednoczeÊnie w meczu gra 16 osób, a wi´c w warunkach szkolnych jest to ca∏a klasa.
Gra uczy wspólnego dzia∏ania, wa˝na jest ca∏a dru˝yna, nie ma tzw. „gwiazdy”, jest warta spopularyzowania w warunkach szkó∏, poniewa˝ graç mogà uczniowie o ró˝nym stopniu sprawnoÊci fizycznej. Kosze mogà byç ustawione na sali gimnastycznej, na boisku trawiastym lub boisku o sztucznej
nawierzchni. Korfball jest grà „od przedszkola do seniora”.
Dyscyplina ta jest bardzo popularna w wielu krajach Europy oraz w Chinach. Mamy bardzo dobre
kontakty z zespo∏ami z Holandii i S∏owacji, jesteÊmy zapraszani do ich klubów na zawody korfballu.
Zach´cajàc wielu nauczycieli wychowania fizycznego i pasjonatów sportu, pragniemy wpisaç t´ dyscyplin´ sportu w kalendarz imprez dzielnicy Weso∏a miasta sto∏ecznego Warszawy.
èród∏o: http://www.korfball.pl

nia turnieju grali do samego koƒca. W sumie rozegranych zosta∏o bowiem 70 meczów, a turniej
trwa∏ od 10.00 do 17.00. Ogromne podzi´kowania nale˝à si´ równie˝ kibicom, którzy g∏oÊno
dopingowali swoje zespo∏y.
Zapraszamy w czerwcu za rok na turniej Weso∏a Family Cup 2014.

Anna Ksi´˝opolska
KS Weso∏a

Warszawa çwiczy
– w Weso∏ej
Biegówki Weso∏a przystàpi∏y do projektu
„Warszawa çwiczy” (wi´cej o projekcie pod adresem: http://ww.warszawacwiczy.pl/). Co tydzieƒ w soboty przez ca∏e lato odbywaç si´ b´dà darmowe zaj´cia „Imitacje narciarskie” na
Êwie˝ym powietrzu dla osób doros∏ych i starszej
m∏odzie˝y, aktywnych i nieaktywnych fizycznie,
zarówno m´˝czyzn, jak i kobiet.
Zaj´cia odbywajà
si´ w Weso∏ej w lesie
przy osiedlu Stara
Mi∏osna. Miejsce spotkania: róg ulic Jana
Paw∏a II i Fabrycznej.
Do koƒca sierpnia
w ka˝dà sobot´ w godzinach:
• 9.00 – dla osób
niebiegajàcych,
• 10.15 – dla osób
biegajàcych.
Narciarstwo biegowe jest nieprawdopodobnie
ciekawe, przyjemne i u˝yteczne. Zaletà tej formy
aktywnoÊci jest to, ˝e uprawiaç jà mo˝e ka˝dy,
wsz´dzie i o ka˝dej porze roku. Biegi z kijami, jazda na nartorolkach, çwiczenia na gumach i równowa˝niach sà çwiczeniami ukierunkowanymi
stosowanymi w sezonie bezÊnie˝nym. Na zaj´ciach imitacyjnych maszerujemy i biegamy z kijami (mo˝na stosowaç kije o d∏ugoÊci równej wysokoÊç cia∏a minus 50 cm i d∏u˝sze).
åwiczàc z nami, kszta∏tujesz niezb´dne do ˝ycia funkcje organizmu takie jak: wytrzyma∏oÊç,
gibkoÊç, si∏a, szybkoÊç. Poprawiajàc swojà
sprawnoÊç, poprawiasz jakoÊç ˝ycia.
Zapraszamy do wspólnych çwiczeƒ.

Katarzyna Witek
TN Biegówki Weso∏a
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SI¸A I MOC zawodników
klubu UKS MG-SPORTS
jàc si´ ju˝ do nast´pnych imprez sportowych. Zarzàd UKS
MG-Sports bardzo goràco dzi´kuje wszystkim
dzieciom bioràcym
udzia∏ w zaj´ciach
z doskonalenia p∏ywania,
dzieciom
p∏ywajàcym bardzo
intensywnie w sekcji
za miniony rok ci´˝kiej
pracy i wyrzeczeƒ. Rodzicom za pomoc, wsparcie i cierpliwoÊç. Dzi´ki
temu uda∏o si´ odkryç wielu utalentowanych
ma∏ych zawodników, z którymi w nowym roku szkolnym rozpoczniemy nowà przygod´
z p∏ywaniem, bijàc nowe rekordy.

ZAWODNICY
NA MIAR¢ Z¸OTA
do Olsztyna na zgrupowanie sportowe, na
którym dzieci intensywnie przygotowywa∏y si´
do swoich pierwszych startów w zawodach.
Na zawodach Grand-Prix Miƒska Mazowieckiego nasi zawodnicy odnosili swoje pierwsze
sukcesy i bili rekordy ˝yciowe. Aleksandra
Jagie∏∏o w kategorii wiekowej 12–15 lat, w finale zaj´∏a trzy pierwsze miejsca na dystansie
50 m stylem dowolnym z czasem
31:14, na dystansie 100 m stylem
dowolnym z czasem 1:11:94 i na dystansie 50 m stylem motylkowym
z czasem 34:96. Odebra∏a puchar
najlepszej zawodniczki Rundy Fina∏owej Grand-Prix. Micha∏ Ryç-Pacholczyk w kategorii wiekowej 10–12 lat
w fina∏owym starcie zajà∏ drugie
miejsce na 50 m stylem motylkowym
z czasem 39:69. Mo˝emy
z dumà powiedzieç, ˝e jesteÊmy zaskoczeniem dla najwi´kszych klubów z Polski,
które posiadajà wieloletnià
tradycj´, doÊwiadczenie i potencja∏, gdy na zawodach
krajowych klub z Weso∏ej,
o którym jeszcze dwa miesiàce temu nikt nie s∏ysza∏, jest
faworytem w walce o pierwsze miejsca w roczniku 2004.
Nasza zawodniczka Gabrysia
Szredziƒska, startujàc w fina∏ach „Od M∏odzika do Olimpijczyka”, które odby∏y si´ na
Warszawiance, wywalczy∏a
srebrny medal w stylu motylkowym na dystansie 50 m z czasem 44:11, poprawiajàc swój
ostatni wynik o prawie 2 s. Zakoƒczeniem roku treningowego jest zgrupowanie w Poznaniu na obiekcie olimpijskim „Termy Maltaƒskie”, gdzie b´dziemy trenowaç, przygotowu-

III Grand Prix Miƒska Mazowieckiego
w p∏ywaniu – Runda Fina∏owa (2.06.2013)
zakoƒczy∏o si´ du˝ym sukcesem dla Klubu,
na który wp∏yw majà osiàgni´cia i wyniki zawodników na co dzieƒ trenujàcych p∏ywanie.
Zawodnicy pozytywnie przeszli wszystkie 4
rundy III Grand Prix i dostali si´ do Rundy Fina∏owej, w której pokazali wysokà klas´, zdobywajàc podium, puchary, medale i dyplomy.

Najlepsi zawodnicy zawodów:
1.Aleksandra Jagie∏∏o (1998 r.)
– najlepsza zawodniczka Rundy
Fina∏owej, wielokrotnie stawa∏a
na podium,
2.Micha∏ Ryç-Pacholczyk (2000 r.)
– Z¸OTO w stylu grzbietowym,
SREBRO w stylu zmiennym,
3.Gabriela Szredziƒska (2004 r.)
– BRÑZ w stylu dowolnym.
Mamy komplet medali i wspania∏ych zawodników...
Ogromne brawa i gratulacje dla zawodników i trenerów!!!
Szczegó∏owe wyniki wszystkich zawodników widoczne sà na stronie internetowej:
www.mosir.org.pl.

WIELKI FINA¸ „Od M∏odzika do
Olimpijczyka” ZALICZONY NA 6+
Gabrysia wystartowa∏a
w dwóch fina∏ach A:
1. 50 m stylem dowolnym
(2004 r.) – 4 miejsce
z czasem 38,26 s.
2. 50 m stylem motylkowym (2004 r.) – srebrny
medal z czasem 44,11 s.
W przypadku pierwszego
startu podium by∏o w zasi´gu r´ki, poniewa˝ wygra∏a
swój wyÊcig, ale w trakcie
wysz∏o, ˝e inna zawodniczka
zrobi∏a „falstart” i wyÊcig trzeba by∏o powtórzyç. Faworyzowane zawodniczki nie skoczy∏y
w trakcie „falstartu” i wykaza∏y si´ du˝à intuicjà, oszcz´dzajàc w ten sposób si∏y. Gabrysia
na skrajnym zm´czeniu podesz∏a do powtórzonej serii i zrobi∏a swojà kolejnà ˝yciówk´ dop∏ywajàc na 4 miejscu. Taki ju˝ jest sport, raz si´
wygrywa, raz przegrywa i g∏owa do góry...
W przypadku drugiego startu Gaba stan´∏a
na wysokoÊci zadania, mocno zmotywowana
w walk´ o z∏oto dop∏yn´∏a na 2 miejscu przegrywajàc o 0,57 s., zdobywajàc w ten sposób
srebrny medal. Wielkie brawa i gratulacje!!!
W przysz∏ym roku szkolnym, po wakacjach
planujemy starty w wieloboju dru˝ynowym
i lidze krajowej. Gabrysia ma ogromny talent,
ale nie jest jedynà zawodniczkà w Klubie,
która ma szanse walczyç o najwy˝sze laury...
Przed nami jeszcze zgrupowanie p∏ywackie
w Poznaniu (1.07.13 – 10.07.13) i zas∏u˝one
wakacje.
Szczegó∏owe wyniki wszystkich zawodników widoczne sà na stronie: www.wmozp.pl.

Tekst sponsorowany

Rok szkolny 2012/2013 by∏ pierwszym pe∏nym rokiem pracy zawodników i trenerów
od momentu powstania UKS MG-SPORTS
w styczniu 2012 r. Uda∏o si´ stworzyç pr´˝nie
dzia∏ajàce sekcje p∏ywackie w Rembertowie,
Weso∏ej i Miƒsku Mazowieckim. Zosta∏ zorganizowany obóz zimowy na S∏owacji, gdzie
ponad 80 narciarzy doskonali∏o swoje umiej´tnoÊci na Chopoku, a na majówk´ pojechaliÊmy

Zarzàd Klubu – Micha∏ Guzik
i Grzegorz Szredziƒski

Kontakt z UKS MG-SPORTS:
e-mail: mgsports@o2.pl
www.mgsports.pl
Micha∏ Guzik (516-041-633)
Biuro klubowe czynne w dniach:
wtorek, czwartek, piàtek;
godz. 8.30–12.30
Adres: Szko∏a Podstawowa nr 174,
Pl. Wojska Polskiego 28,
05-075 Warszawa-Weso∏a
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Zabezpiecz swój rower
przed kradzie˝à!
Kradzie˝e rowerów na terenie dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy dokonywane sà
najcz´Êciej z klatek schodowych, gara˝y,
terenu posesji. Z∏odzieje dokonujàcy
kradzie˝y wykorzystujà nieuwag´ w∏aÊcicieli, jak równie˝ brak zabezpieczenia
przed kradzie˝à. W wielu dotychczasowych przypadkach do kradzie˝y rowerów dochodzi∏o z niezamkni´tych gara˝y
samochodowych oraz z terenu posesji.
W zwiàzku z powy˝szym policja apeluje
o w∏aÊciwe zabezpieczenie pomieszczeƒ
(gara˝y), gdzie przechowywane sà rowery, szczególnie zamykanie ich na klucz, co
znacznie utrudni z∏odziejowi zabór naszego mienia. JeÊli pozostawimy rower na
klatce schodowej, zabezpieczmy go linkà,
zwróçmy uwag´ na drzwi, czy sà zamykane na domofon. Pozostawiajàc rower na
posesji, zwróçmy uwag´ na zamkni´cie
bramy, furtki, ewentualnie schowanie roweru do gara˝u – rower pozostawiony na
widoku stanowi ∏up dla z∏odzieja.
Je˝eli nie posiadamy dokumentacji od
roweru z numerami fabrycznymi, a rower ma naniesione numery fabryczne, to
zanotujmy te numery, gdy˝ w przypadku
kradzie˝y mo˝na b´dzie zarejestrowaç
skradziony rower w policyjnej bazie danych, warto równie˝ wykonaç zdj´cie
takiego roweru.
Jednoczenie informujemy, ˝e mo˝na
oznakowaç swój rower w jednostce Policji – Komisariacie Policji Warszawa
Weso∏a, tel. do dy˝. (22) 773-40-80.

Podinsp. Mariusz Màczkorowski
Komendant Komisariatu Policji
Warszawa Weso∏a

 Listy do redakcji
Odpowiedê Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a na list
z majowych „WS” w sprawie skateparku
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a analizowa∏ w ubieg∏ym
roku mo˝liwoÊci budowy skateparku na naszym terenie. Na podstawie rozmów przeprowadzonych
z udzia∏em specjalistów od budowy torów do jazdy
na deskorolkach, rolkach i BMX-ach, wst´pny koszt
budowy oceniony zosta∏ na ok. 300 tys. z∏otych.
W bud˝ecie 2013 roku brak by∏o jednak Êrodków
na zrealizowanie takiej inwestycji.
Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy byli obecni
przedstawiciele M∏odzie˝owej Rady Dzielnicy, którzy
mocno argumentowali koniecznoÊç budowy skateparku nie tylko jako urzàdzeƒ do uprawiania sportu,
lecz równie˝ jako miejsca spotkaƒ m∏odzie˝y. Zarzàd
Dzielnicy oraz radni przychylnie odnieÊli si´ do pomys∏u budowy skateparku i uwa˝ajà, ˝e taka inwestycja jest potrzebna w naszej dzielnicy.
Podczas prac nad bud˝etem 2014 roku wnikliwie
przeanalizujemy mo˝liwoÊç wpisania skateparku
do zadaƒ inwestycyjnych.
Zarzàd Dzielnicy Weso∏a
***
W ostatnim chyba wydaniu (nr 148) „WiadomoÊci
Sàsiedzkich Weso∏a” zamieszczono ciekawy dwug∏os
w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy.
Przeciw – opowiada si´ pani L. Cybulska-Przes∏aw, radna i wiceprzewodniczàca Rady Dzielnicy
Weso∏a. Nie przeciw – pan Arkadiusz Ciupak, radny
Dzielnicy Weso∏a. Z ró˝nicy zdaƒ widaç, ˝e Rada
Dzielnicy, podobnie jak i sami mieszkaƒcy, wspólnego stanowiska raczej nie wypracuje – a szkoda – zatem rzecz w tym, która opcja weêmie gór´.
I nie dlatego, ˝e b´dzie to mia∏o wp∏yw na ewentualne zaniechanie budowy WOW, ta i tak powstanie, ale ˝e Dzielnicy nie uda si´ skoncentrowaç si∏
dla takiej optymalizacji rozwiàzaƒ WOW, które
w maksymalnym stopniu mog∏yby „podczepiç” interes dzielnicy pod budow´ WOW. Uzyskaç jak najwi´cej korzyÊci dla ruchu lokalnego w dzielnicy oraz
ruchu mieszkaƒców dzielnicy w kierunku innych
dzielnic Warszawy.
Ruch tranzytowy i tak ju˝ mamy, Traktem Brzeskim i nawet Szosà Okuniewskà. Natomiast czego

Bezp∏atne czipowanie psów i kotów
Boisz si´, ˝e twój czworono˝ny przyjaciel
zginie i b´dziesz mia∏ problem z odnalezieniem go? Planujesz odwiedziç kraje Unii Europejskiej ze swoim zwierzakiem? – Zaczipuj
go. Biuro Ochrony Ârodowiska Urz´du m.st.
Warszawy rozpocz´∏o kolejnà akcj´ bezp∏atnego czipowania psów i kotów.
Akcja potrwa do 15 grudnia 2013 roku lub
do wyczerpania kwoty przeznaczonej na wszczepianie zwierz´tom elektronicznych czipów z zakodowanym numerem. Warunkiem koniecznym
do skorzystania nieodp∏atnie z us∏ugi jest wype∏nienie wniosku w 2 egzemplarzach przez w∏aÊciciela, organizacj´ pozarzàdowà lub inny podmiot
wnioskujàcy o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania czworonogów, okazanie ksià˝eczki szczepieƒ psa/kota, rodowodu lub innego
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dokumentu potwierdzajàcego prawo do zwierz´cia, okazanie aktualnego Êwiadectwa szczepienia przeciwko wÊciekliênie i wylegitymowanie
si´ za pomocà dowodu osobistego. Dzi´ki tym
zabiegom dane w∏aÊciciela i zwierz´cia zostanà
wprowadzone do Mi´dzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL. Do pomocy w odnalezieniu
zaczipowanego czworonoga zobowiàzane sà:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierzàt, Eko Patrole Stra˝y Miejskiej m. st. Warszawy i lecznice zaopatrzone w specjalne czytniki.
W naszej dzielnicy nieodp∏atnie zaczipowaç zwierz´ta mo˝na w Przychodni Weterynaryjnej Pi´kny Pupil (ul. Jana Paw∏a II 23
lok. B2, tel. 501 442 483).

Olga ¸´cka

nie mamy, to szybkich, bezpoÊrednich po∏àczeƒ
z innymi dzielnicami W-wy. JesteÊmy dzielnicà peryferyjnà, to nie do nas doje˝d˝ajà, tylko my musimy doje˝d˝aç do pracy, szkó∏ Êrednich i wy˝szych,
do kin, teatrów itd. Po∏àczenia szynowe (SKM, PKP)
dobrze, ˝e sà, ale to za ma∏o. Budowa nowych
wiaduktów na ul. Marsa (te˝ dokuczliwa dla ludzi
tam mieszkajàcych) oraz rozbudowa w´z∏a Marsa/˚o∏nierska znaczàco usprawnià dojazd do arterii
szybkiego ruchu Trasy Siekierkowskiej i Trasy ¸azienkowskiej, a tak˝e ulic Grochowskiej i Ostrobramskiej. To ju˝ du˝o, tyle tylko, ˝e obie ww. trasy w godzinach szczytów rano i po po∏udniu
w wielu miejscach regularnie si´ „korkujà”. Rozbudowa ul. ˚o∏nierskiej w kierunku pó∏nocnym, element tzw. EOC (Etapowej Obwodnicy Centrum) pos∏u˝y tak˝e mieszkaƒcom naszej dzielnicy, usuwajàc skrajnie niskà dro˝noÊç komunikacji z pó∏nocnymi dzielnicami prawobrze˝nej W-wy oraz dojazdem do Trasy Toruƒskiej i autostrady A2. To jednak
nadal nie roz∏aduje korków na ul. Ostrobramskiej
i Trasie ¸azienkowskiej oraz na zjazdach z Trasy Toruƒskiej. Osoby, które doje˝d˝ajà dziÊ do dzielnic
Praga-Pó∏noc, Targówek, Bia∏o∏´ka, je˝d˝à Wa∏em
Miedzeszyƒskim i ul. Modliƒskà. Zatem nie ten
strumieƒ ruchu przyczynia si´ do korków na trasach ¸azienkowskiej i Toruƒskiej. Przyczyniajà si´
do tego w g∏ównej mierze strumienie z dzielnicy
Wawer oraz z gmin na po∏udnie od niej (Józefów,
Otwock). Most Trasy Siekierkowskiej jest dla nich
najbli˝szà po∏udniowà przeprawà na lewy brzeg
Wis∏y. Nowy, bardziej po∏udniowy most Obwodnicy Warszawy przechwyci znacznà cz´Êç tego ruchu.
Znów lepiej, tak˝e dla mieszkaƒców naszej dzielnicy. KtoÊ powie, no w∏aÊnie, przecie˝ te zmiany nam
(!) w Weso∏ej ju˝ du˝o dajà.
Wschodnia, podobnie jak ca∏a Obwodnica Warszawy to nie tylko rozwiàzanie dla ruchu tranzytowego celem omini´cia Warszawy. Gdyby tak by∏o,
niechby bieg∏a przez Sulejówek czy Halinów. Choç
wówczas, na tej samej zasadzie jak wiele osób w naszej dzielnicy, tyle ˝e z wi´kszà dozà s∏usznoÊci,
mieszkaƒcy tych gmin mogliby powiedzieç: NIE, bo
dlaczego omijanie Warszawy ma odbywaç si´ naszym kosztem? My nie jesteÊmy warszawiakami, co
nas to obchodzi? Obwodnica Warszawy ma s∏u˝yç
w równym stopniu tranzytowi, co i lepszemu skomunikowaniu okr´˝nemu samych dzielnic Warszawy.
Relatywnie w najwi´kszym stopniu przyniesie to najwi´ksze korzyÊci obecnym dzielnicom outsiderom
w W-wie w zakresie bezpoÊredniego dost´pu do arterii szybkiego ruchu. Na czele tej listy od koƒca znajdujà si´ dzielnice Rembertów i Weso∏a.
Rozumiem, ˝e argumenty merytoryczne i tak nie
przekonajà przekonanych inaczej. Wytoczà swoje racje (cz´sto trafne), podwa˝à te lub inne argumenty
zwolenników WOW (byç mo˝e zasadnie). JeÊli nie
mo˝e byç consensusu co do meritum, a na to wyglàda, pozostajà kryteria pragmatyczne. Czyli nie to, co
chcemy lub nie, ale to, co mo˝emy chcieç lub nie
chcieç w danej sytuacji. Âmiem twierdziç, ˝e nie mo˝emy nie chcieç WOW, bo WOW i tak powstanie.
Wiele odcinków Obwodnicy Warszawy ju˝ oddano
na potrzeby ruchu lokalnego, trwa budowa innych. I ta obwodnica, dla miasta liczàcego (oficjalnie) 1,7 mln ludnoÊci (aglomeracja „wielkiej W-wy”
2,5 mln) ma byç niezakoƒczona na wschodzie, bo nie
zgadza si´ na to cz´Êç mieszkaƒców dzielnicy 20-tysi´cznej? Chyba szkoda czasu i si∏ na kopanie si´
z koniem zamiast kooperacj´ z nim.
W pe∏ni podzielam stanowisko Pana Arkadiusza
Ciupaka.
Robert Dymkowski,
mieszkaniec Weso∏ej-Zielonej

Nr 149 / Lipiec – Sierpieƒ 2013

WESO¸A

nia imprezy mogli si´ napiç orzeêwiajàcych napojów serwowanych przez
urocze harcerki.
W imprezie wzi´∏o udzia∏ par´dziesi´cioro dzieci
z okolicy i nie tylko. Do Weso∏ej zawitali równie˝
najm∏odsi i m∏odzie˝ z Ochoty, a nawet z Pruszkowa. Akcja trwa∏a od 11.00 do 17.00, a pogoda
przez ten czas okaza∏a si´ wbrew wszystkim prognozom fenomenalna.
Serdecznie dzi´kujemy osobom spoza harcerstwa, które pomog∏y nam w organizacji przedsi´wzi´cia, i mamy nadziej´, ˝e
ten piknik zapoczàtkuje d∏ugà
tradycj´ corocznych imprez
harcerskich.
Niestety ktoÊ usilnie chcia∏
nam utrudniç przygotowania do
Harcerskiego Dnia Dziecka. ZaobserwowaliÊmy bowiem, ˝e
nasze plakaty by∏y zrywane ze
s∏upów og∏oszeniowych. Byç
mo˝e mia∏o to na celu zmniejszenie grona odbiorców, do których kierowaliÊmy nasz festyn,
ale mamy nadziej´, ˝e tego typu
precedensy ju˝ si´ nie powtórzà.

Zielony P∏omieƒ
Harcerski Dzieƒ Dziecka
Dnia 1 czerwca w lesie przy przed∏u˝eniu ulicy
Fabrycznej harcerze i harcerki Szczepu 44 Mazowieckich Dru˝yn Harcerskich i Zuchowych „Zielony
P∏omieƒ” zorganizowali Pierwszy Harcerski Dzieƒ
Dziecka, wspó∏finansowany przez m.st. Warszaw´.
Wi´kszoÊç atrakcji znajdowa∏a si´ na polance obok
tzw. „rancza”, gdzie przygotowaliÊmy loteri´ dla
osób bioràcych udzia∏ w naszym festynie. Nagrody by∏y dostosowane do wieku uczestników i zale˝ne od typu zabaw.
Za bieg terenowy starsi mogli
wygraç np. latark´ czo∏owà, zaÊ
m∏odsi za udzia∏ w zabawie zuchowej typowà zabawk´ (samochodzik, pi∏eczka itp.).
Prócz biegu terenowego osoby, które przyby∏y, mog∏y
sprawdziç si´ na torze przeszkód, a tak˝e puszczaç ogromne baƒki mydlane. Du˝à popularnoÊcià cieszy∏o si´ malowanie twarzy, ale zdecydowanym
faworytem wszystkich uczestników by∏ zjazd linowy z „górki piaskowej”. Âmia∏ek musia∏ za∏o˝yç
uprzà˝, wspiàç si´ na drzewo, gdzie by∏ podpinany
do liny, a nast´pnie zje˝d˝a∏, zje˝d˝a∏, zje˝d˝a∏
i zje˝d˝a∏, a˝ zjecha∏. Dodatkowo na uczestników
czeka∏ badminton, hula-hop, minikurs pierwszej
pomocy, zaj´cia z robienia gniotków, a nawet walka na piankowe miecze.
Aby przybyli goÊcie nie stracili si∏ i mieli jak je
uzupe∏niç, przygotowaliÊmy kie∏baski na grillu,
a dla osób o s∏odszych upodobaniach mieliÊmy
pàczki. Spragnieni natomiast przez ca∏y czas trwa-

Wiosenny sp∏yw ZZ-etów
W dniach 7–9 czerwca odby∏ si´ sp∏yw kajakowy
Zast´pów Zast´powych z 44 WDH-y „Stanica” i z 44
MDH-ek „Archandraja” im. E. Zawackiej „Zo”. Póênym piàtkowym wieczorem dotarliÊmy do Spychowa.
Naszà wypraw´ zacz´liÊmy w sobot´ rano, wodujàc kajaki na Strudze Spychowskiej ∏àczàcej Jezioro Spychowskie z jeziorem Zdró˝no. Dzieƒ zapowiada∏ si´ nadzwyczaj ∏adnie, zatem dodatkowe
zach´ty do natychmiastowego wejÊcia do kajaków
by∏y ca∏kowicie zb´dne. W koƒcu wyp∏yn´liÊmy,
a nieuregulowane brzegi rzeki, zaroÊni´te trzcinà

„To wam powiedzia∏em, aby radoÊç moja w was by∏a
i aby radoÊç wasza by∏a pe∏na” /J 15,11/

i kwiatami, stwarza∏y prawdziwie bajkowy krajobraz. Dodatkowo naszà podró˝ urozmaica∏y samotne ∏ab´dzie, które bra∏y nas za intruzów i atakowa∏y dzioby kajaków.

Po wyp∏yni´ciu z kana∏u znaleêliÊmy si´ na jeziorze Uplik i po paru chwilach wp∏yn´liÊmy na Jezioro Mokre, które okaza∏o si´ du˝o spokojniejsze ni˝
zazwyczaj, dzi´ki czemu mogliÊmy przep∏ynàç je
Êrodkiem, zachwycajàc si´ kolorytem otoczenia
i jego ró˝norodnoÊcià.
Ko∏o godziny 14 dotarliÊmy do Êluzy, gdzie musieliÊmy przenieÊç kajaki na Jezioro Krutyƒskie po∏àczone z Krutynià, od której to nazw´ bierze ca∏y
szlak. Dzi´ki spokojnemu nurtowi prawie nie trzeba
by∏o wios∏owaç i mogliÊmy podziwiaç liczne ptactwo wodne oraz p∏ycizny naje˝one obumar∏ymi
drzewami. Podró˝ zakoƒczy∏a si´ wraz z dop∏yni´ciem do miejscowoÊci o prawie takiej samej nazwie
jak nazwa rzeki – Krutyƒ.
W Spychowie ko∏o Krutyni pozostaliÊmy jeszcze
do niedzieli po po∏udniu, a czas sp´dzaliÊmy iÊcie
mazursko – jedzàc i kàpiàc si´ w jeziorze na przemian. Mamy nadziej´, ˝e uda nam si´ wybraç
na kolejny sp∏yw tà trasà zimà, kiedy spadnie Ênieg
i b´dzie mo˝na zobaczyç inne oblicze Krutyni pe∏ne
bia∏ych niespodzianek.

çw. Rafa∏ Poliszkiewicz

Stypendia dla aktywnych

Parafia NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie zaprasza do udzia∏u w mi´dzyparafialnym konkursie
fotograficznym „RADOÂå WIARY”, który honorowym
patronatem objà∏ J. E. Ks. Bp Marek Solarczyk, Biskup
Pomocniczy Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Na zdj´cia w wersji elektronicznej ukazujàce radoÊç
z bycia w bliskiej i budujàcej relacji z Bogiem czekamy
do koƒca wrzeÊnia pod adresem e-mailowym radoscwiary
@gmail.com. Wi´cej szczegó∏ów o konkursie oraz jego
regulamin znajdujà si´ na stronie organizatora –
www.parafiastarmilosna.pl. Wszystkie nades∏ane zdj´cia
prezentowane b´dà na internetowej stronie Parafii,
a na autorów najciekawszych zdj´ç czekajà cenne nagrody. Planujemy równie˝ zorganizowanie
wystawy – przedstawiajàcej najciekawsze zdj´cia.
Serdecznie zach´camy do udzia∏u w konkursie!!!

Zbli˝a si´ okres, gdy dzieci, m∏odzie˝ i studenci zapomnà o obowiàzkach i oddadzà si´ b∏ogiemu lenistwu. Warto jednak przez chwil´ jeszcze
pomyÊleç o nauce. W∏aÊnie teraz mo˝na z∏o˝yç
wniosek o stypendium Jana Paw∏a II.
JeÊli jesteÊ uczniem szko∏y podstawowej, gimnazjum, placówki ponadgimnazjalnej lub studentem,
mo˝esz z∏o˝yç wniosek do 9 edycji programu stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Paw∏a II. Ubiegaç
si´ o dodatkowe fundusze mo˝e osoba, u której dochód na jednego cz∏onka rodziny miesi´cznie nie
jest wy˝szy ni˝ 1000 z∏, uzyska∏a Êrednià ocen 4,0
(uczniowie) lub 3,5 (studenci) oraz mo˝e pochwaliç
si´ osiàgni´ciami artystycznymi, naukowymi, sportowymi, aktywnoÊcià spo∏ecznà lub kulturalnà.
Wnioski, które mo˝na pobraç ze strony internetowej: www.centrumjp2.pl/stypendia, nale˝y z∏o˝yç do 31 lipca (uczniowie) i 30 wrzeÊnia (studenci)
w siedzibie Centrum MyÊli Jana Paw∏a II przy ul. Foksal 11, osobiÊcie lub za poÊrednictwem poczty.
Fundatorem stypendium jest Rada Miasta Sto∏ecznego Warszawy. Projekt powsta∏ dzi´ki wspó∏pracy Polsko-Amerykaƒskiej Fundacji WolnoÊci oraz
Fundacji Moje Stypendium.

Ewa Stolarz

Olga ¸´cka

– o Chrystusowym przes∏aniu
i o radoÊci wiary tym razem...
przez obiektyw

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kàcik bibliofila
NIEZWYK¸A W¢DRÓWKA
HAROLDA FRY
Rachel Joyce
Harold Fry, starszy niewysportowany m´˝czyzna,
wybiera si´ pieszo w bardzo
d∏ugà drog´. Powód?
Dawna przyjació∏ka z pracy
przys∏a∏a informacj´, ˝e jest
chora na raka. Harold podejmuje spontanicznà decyzj´: chce iÊç przez ca∏à Angli´,
aby si´ z nià po˝egnaç, wierzàc, ˝e Qu-

eenie zaczeka... Podró˝ jest trudna; bez telefonu, bez pieni´dzy, niewygodne buty
dajà o sobie znaç przy ka˝dym kroku. Przypadkowo napotkani ludzie otwierajà
przed nim swoje domy i serca. Harold, pomagajàc innym, zmienia siebie.
Pi´kna, wzruszajàca opowieÊç z przes∏aniem. Polecam!

■ Letnie Kino Plenerowe – cykl 5 projekcji filmowych w plenerze. Nie ustalono jeszcze definitywnie
miejsca tego wydarzenia kulturalnego, ale najbardziej prawdopodobne wydaje si´, ˝e b´dzie to teren Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej-Centrum, gdzie odbywa∏y si´ ju˝ i odbywajà du˝e imprezy plenerowe organizowane przez Urzàd Dzielnicy i OÊrodek Kultury w Weso∏ej, takie jak Rock On
czy niedawne Folkowe Powitanie Lata.
Projekcje odbywa∏yby si´ w czwartki od po∏owy
lipca po zapadni´ciu zmroku, a wi´c nie wczeÊniej
ni˝ oko∏o godz. 21.30. Repertuar dobrano w taki
sposób, by na projekcje mo˝na by∏o przychodziç ca∏ymi rodzinami. Oto prowizoryczny terminarz wraz
z proponowanym repertuarem:
18.07. – Mamma Mia
25.07 – Jak zostaç Królem
01.08 – kino nieczynne (rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego)
08.08 – Listy do M.
15.08 – kino nieczynne (Êwi´to NMP oraz rocznica

Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Joyce R. – Niezwyk∏a w´drówka
Harolda Fry
2. Szagdaj N. – Kroniki Klary Schulz:
sprawa pechowca
3. Rivera de la Cruz M. – ˚ycie na poêniej

Bitwy Warszawskiej)
22.08 – Nietykalni
29.08 – Skyfall lub Avatar
Zarówno kolejnoÊç wyÊwietlanych filmów, jak
i tytu∏y mogà ulec zmianie w zale˝noÊci od ich dost´pnoÊci i mo˝liwoÊci realizatora.
Na terenie Kina Letniego uruchomiona zostanie
tzw. „ma∏a gastronomia”: hot dogi, zapiekanki, popcorn, lody, napoje ch∏odzàce itp.
Organizator zapewni oko∏o 200 miejsc siedzàcych, mo˝na te˝ b´dzie przychodziç z w∏asnymi
krzese∏kami, kocykami itp.
■ Happening / Teatr Ulicy – jednorazowe wydarzenie w 5 ró˝nych cz´Êciach dzielnicy (skwery, parki,
ulice, place itp.). Przedsi´wzi´cie b´dzie mia∏o na celu zwrócenie uwagi przechodniów/mieszkaƒców –
za pomocà najprostszych Êrodków – na konkretny
problem bàdê opowiedzenie im historii z pointà.
Niewykluczone, ˝e uda si´ oba projekty: Letnie
Kino Plenerowe oraz Happening/Teatr Ulicy ze sobà
powiàzaç tak, by si´ nawzajem dope∏nia∏y, stanowi∏y pewnà ca∏oÊç.
Zarówno wst´p na seanse filmowe jak i uczestnictwo w spektaklach ulicznych b´dà bezp∏atne.
O szczegó∏ach dopracowywanej aktualnie letniej
propozycji kulturalnej dla mieszkaƒców Weso∏ej
b´dzie mo˝na si´ dowiedzieç za poÊrednictwem:
strony internetowej Urz´du Dzielnicy Weso∏a, dystrybuowanych w dzielnicy plakatów i ulotek, lokalnej prasy i lokalnych mediów internetowych, a tak˝e pod numerem telefonu Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu 22 773 60 50.

Karolina Baranowska
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
Urz´du Dzielnicy Weso∏a

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16
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tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
e-mail: fismag@poczta.fm

Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Flanagan J. – PoÊcig
2. Bergander B. – Mam przyjació∏k´
ksi´gark´

Literatura popularnonaukowa:
1. Kobylarczyk K. – Py∏ z landrynek:
hiszpaƒskie fiesty
2. Gombrowicz W. – Kronos

***

Letnie Kino i Teatr Ulicy w Weso∏ej
Jak informowaliÊmy w poprzednim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” w zwiàzku z intensywnymi
opadami deszczu i zalaniem gruntów terenu Hipodromu przy ul. Szkolnej 14, na którym w dniu 25 maja
2013 r. zaplanowano imprez´ plenerowà pn. PIKNIK
WESO¸A – zosta∏a ona odwo∏ana. Zarzàd Dzielnicy
rozpatrywa∏ mo˝liwoÊç przeprowadzenia imprezy
w innym terminie. Jednak, z uwagi na skal´ przedsi´wzi´cia – organizacyjnà i logistycznà (praca nad imprezà trwa oko∏o 10 miesi´cy) – okaza∏o si´ to niemo˝liwe. Postanowiono mimo wszystko daç mieszkaƒcom Weso∏ej w zamian jakàÊ innà atrakcj´ w okresie wakacyjnym. Przygotowaniem propozycji zajà∏ si´
burmistrz Marian Mahor z Wydzia∏em OÊwiaty, Kultury i Sportu. Efektem prac koncepcyjnych by∏o przyj´cie przez Zarzàd do realizacji dwu projektów.

4. Jeromin-Ga∏uszka G. – Magnolia
5. Baldacci D. G. – Âciana

Iza Zych

Buchalter
Gdy si´ narodzisz, nie wiesz, ˝e jest,
bo o tym Êwiecie za ma∏o wiesz.
Z czasem poznajesz swe otoczenie
– kojarzysz bliskich – mówisz, co chcesz.
Wkracza w twe ˝ycie niepostrze˝enie,
jak zwiewna mgie∏ka w wieczoru cieƒ.
Pe∏en dyskrecji, bez barw i znaków,
wype∏nia w roku twój ka˝dy dzieƒ.
Jest taki cichy, bezszelestny
– wie, ˝e tu jesteÊ – ty wiesz, ˝e jest.
Wyczuwasz jego stabilnà aur´,
twa pierwsza zmarszczka – to jego chrzest.
To liczykrupa pe∏nà g´bà,
zna twoje liczby, twój dobry dzieƒ...
Rachuje noce, miesiàce, lata
– bezwzgl´dny, jak kat, g∏uchy, jak pieƒ.
Nieraz przecieka ci przez r´ce,
choç per∏y chwil w sakwoju masz.
Mówisz: „˝e zaraz, ˝e za moment”,
a on ju˝ z∏apa∏ ci´ za twarz.
Wydaje ci si´, ˝e masz go wiele,
nie czujesz presji, ˝e coÊ jest wart.
Gdy kiedyÊ b´dziesz bliski celu,
zrozumiesz z mocà niewczesny ˝art.
Przez lata idziesz w nierówny bój
o dnie, kwarta∏y, o nowy rok.
Klepsydra sypie coraz szybciej,
przybiera – w koƒcu – sprintera krok.
Mamy go tyle, ile los da∏,
bez ostentacji wobec nas.
Nie wiesz, czy wróg to, czy przyjaciel
– nieodgadniony – buchalter CZAS.
Wszystkie prawa zastrze˝one.
Copyright by Tomasz Witkowski.

NAUKA JAZDY KONNEJ
dla poczàtkujàcych i zaawansowanych
Stara Mi∏osna, tel. 601-299-564
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Witajcie
wÊród
nas

Zapraszamy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa nasz sponsor,
firma Foto-OSKAR, wykona takie
zdj´cie za darmo! Zdj´cie uka˝e si´
w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà
odbitk´ 10 x 15 cm. Wersj´ elektronicznà
mo˝na przes∏aç na adres: redakcja.wesola@
wiadomoscisasiedzkie.pl (zdj´cie musi mieç
wymiar co najmniej 4 x 5 cm, rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do nast´pnego numeru przyjmujemy do dnia 20 sierpnia 2013 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców najm∏odszych mieszkaƒców
Weso∏ej. Zrobicie pi´knà pamiàtk´ swojemu dziecku!

W naszej dzielnicy jest
wielu ludzi aktywnych,
jak grzyby po deszczu pojawiajà si´ nowe pomys∏y, choçby ostatnie –
Wege Grillowanie na Polanie czy Ko∏o Gospodyƒ
Miejskich. Zach´camy do kontaktowania si´ z nami, umieszczania informacji i promowania ciekawych wydarzeƒ w dzielnicowych bibliotekach!

W Bibliotece Publicznej...
SÑSIEDZI NIE GRYZÑ
„Na naszym podwórku nic si´ nie dzieje, w∏aÊciwie si´ mijamy, nie znamy siebie”. Takimi s∏owami cz´sto charakteryzujemy nasze sàsiedztwa,
szczególnie w wielkim mieÊcie i na wi´kszym
osiedlu. Mo˝e warto coÊ zmieniç, przecie˝
w miejscu, gdzie mieszkamy, i w ludziach, których mijamy, drzemie ogromny potencja∏. Czasem niewiele brakuje, wystarczy ma∏a zach´ta.
Sàsiedzkie inicjatywy, spotkania s∏u˝à w∏aÊnie
temu, ˝eby si´ lepiej poznaç, ˝eby poczuç si´
mniej anonimowym, wracaç do miejsca znanego
i bezpiecznego. Warszawa okazuje si´ ostatnimi
laty bardziej przyjaznym miejscem, dzieje si´ tak
mi´dzy innymi za sprawà dzia∏aƒ lokalnych, dobrych sàsiadów i sàsiadek. Cz∏owiek nie jest samotnà wyspà, potrzebuje kontaktu, poczucia
wspólnoty. Ruch sàsiedzki to ma∏y krok, by tworzyç przyjazne spo∏eczeƒstwo.
W zesz∏ym roku Q-Ruch Sàsiedzki zaprosi∏ do
wspólnych dzia∏aƒ biblioteki – te spoÊród instytucji publicznych, które w Êrodowisku lokalnym odgrywajà bardzo wa˝nà
rol´, ponadto sà postrzegane jako przyjazne
i cieszàce si´ du˝ym zaufaniem spo∏ecznym. Biblioteka ze swej natury
jest instytucjà promujàcà wiedz´ i informacj´,
tak˝e t´ lokalnà. Mo˝e
byç bardzo pomocna i sprzyjaç wszelkim
„ma∏ym” inicjatywom.
Biblioteka w Weso∏ej
dwa razy wzi´∏a udzia∏
w Dniu Sàsiada – Êwi´Sàsiedzi nie gryzà
cie spo∏ecznoÊci lokal– Dzieƒ Sàsiada 2013
nych organizowanym
w naszej dzielnicy przez Stowarzyszenie Nasza
Weso∏a. Od wielu lat wspó∏pracujemy z organizacjami pozarzàdowymi i z animujàcymi naszà
rzeczywistoÊç ludêmi aktywnymi. Bardzo cenimy
sobie t´ wspó∏prac´, która wielokrotnie nas inspiruje i daje wiele satysfakcji. A przy tym po
prostu si´ poznajemy.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

HUCULSZCZYZNA
– KRAINA NA NOWO
ODKRYWANA
„Huculszczyzna... DziÊ s∏owo to mieÊci w sobie znacznie wi´cej ni˝ tylko zwi´z∏e
nazwanie krainy etnogeograficznej obejmujàcej
cz´Êç Karpat Wschodnich.
Dla nas, spadkobierców tej
a nie innej tradycji cywilizacyjnej, nadal pozostajàcych
w kr´gu historyczno-kulturowym kszta∏towanym
etosem czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów
i dwudziestolecia mi´dzywojennego, a jednoczeÊnie naznaczonych doÊwiadczeniami i przemianami stulecia dwudziestego. Huculszczyzna to ju˝
czas przesz∏y i bezpowrotnie dokonany. To dzisiaj
mit i legenda. Pozosta∏y jednak góry i ludzie – zespoleni z nimi nieod∏àcznie...” (Jan Sk∏odowski)
Urzekajàca swym pi´knem kraina Hucu∏ów by∏a tematem czerwcowej lekcji historii (6.06.2013).
Spotkanie obejmowa∏o zarówno dawnà, ju˝ nieistniejàcà Huculszczyzn´, znanà z obrazów graficznych podró˝ników, jak i teraêniejszà, malowniczà, na nowo odkrywanà.
Podczas wyk∏adu dotkn´liÊmy
tematu Huculszczyzny w wielu
wymiarach: historycznym, geograficznym, etnograficznym i kulturowym. GoÊç spotkania, Jan
Sk∏odowski, od wielu lat fascynuje
si´ tym regionem, odkrywa i poznaje wcià˝ nowe zakàtki. Wa˝ne
miejsce w prelekcji naszego goÊcia
mia∏a literatura i sztuka zwiàzana
z krainà Hucu∏ów. Przywo∏ana zosta∏a niezwyk∏a postaç Stanis∏awa
Vincenza – polskiego prozaika
i eseisty, mi∏oÊnika Huculszczyzny

i jego wielkie dzie∏o (ewangelia Huculszczyzny),
cykl „Na wysokiej po∏oninie”. Wyk∏ad Jana Sk∏odowskiego ilustrowany by∏ fotografiami z podró˝y, obrazami i grafikami – mieliÊmy zatem mo˝liwoÊç Êledziç wraz z prowadzàcym motyw Huculszczyzny w malarstwie polskim.
Tematyk´ huculskà prezentowali w swoich dzie∏ach m.in. malarze: Józef Simmler, Artur Grottger,
Juliusz Kossak, Teodor
Axentowicz. Huculszczyzn´
szczególnym uwielbieniem
obdarzyli trzej polscy malarze z krakowskiej Akademii Sztuk Pi´knych: Kazimierz Sichulski, W∏adys∏aw
Jarocki i Fryderyk Pautsch.
Mamy nadziej´, ˝e lekcja historii zainspiruje do
podró˝y wakacyjnych i do
odkrywania w∏asnej Huculszczyzny.
UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY
FILII NR 3 (WOLA GRZYBOWSKA)
W LIPCU I SIERPNIU:
Poniedzia∏ek 12.00–18.00
Wtorek 10.00–16.00
Âroda - NIECZYNNE
Czwartek 10.00–16.00
Piàtek 12.00–18.00
Pozosta∏e placówki biblioteczne pracujà bez zmian.

Justyna Kwiatkowska
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kelton, Solange, Tr¯s. B, UL/KR, Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch
GDZIE I KIEDY? Katowice, 2–4 sierpnia
ZA ILE? Od 100 do 230 z∏

COKE LIVE MUSIC FESTIVAL

CASTLE PARTY

CO? Muzyka popularna, ale bardzo dobrej jakoÊci. W tym roku CLMF mo˝e si´ pochwaliç naprawd´ dobrym i spójnym (w przeciwieƒstwie
do poprzedniej edycji) line-upem na dwóch scenach. Dobra zabawa gwarantowana.
KTO? Florence and the Machine, Franz Ferdinand, Biffy Clyro, Wu-Tang Clan, Brodka, Katy B,
Regina Spektor
GDZIE I KIEDY? Kraków, 9–10 sierpnia
ZA ILE? Od 155 do 275 z∏

CO? Mroczna impreza na zamku w Bolkowie, na
której odnajdà si´ wszyscy mi∏oÊnicy gotyckich, cyberpunkowych oraz innych pokrewnych brzmieƒ.
Zalety festiwalu to nie tylko line-up, ale równie˝
niesamowita oprawa, na którà sk∏adajà si´ wymyÊlne stroje uczestników oraz odbywanie si´ koncertów na dziedziƒcu Êredniowiecznego zamku
bàdê w klimatycznych klubach z transowà muzykà.
To naprawd´ warto zobaczyç na w∏asne oczy.
KTO? Mi´dzy innymi Lacrimosa, Zeromancer,
VNV Nation, Icon of Coil, The Beauty of Gemina,
Vic Anselmo, Gothika, 7JK
GDZIE I KIEDY? Bolków, 11–14 lipca
ZA ILE? Od 150 do 250 z∏

– gdzie warto byç oprócz Open’era

OFF FESTIVAL
CO? Przede wszystkim muzyka alternatywna.
Off Festival to bodaj najbardziej odkrywczy festiwal w naszym kraju. Nawet jeÊli jedziecie tam,
nie b´dàc mi∏oÊnikami alternatywy, i nie znacie
˝adnego wykonawcy, na pewno wrócicie zm´czeni bieganiem mi´dzy czterema scenami z ch´cià poznania kolejnych muzyków. Ta impreza po
prostu nie zawodzi.
KTO? Mi´dzy innymi My Bloody Valentine,
Smashing Pumpkins, Godspeed You! Black Emperor, Patrick Wolf, Deerhunter, Goat, John Talabot, Japandroids, Metz, Semantik Punk, Schac-

Uwaga! Ginà koty!

!

Dnia 16 maja br. zagin´∏a ruda, pr´gowana
kotka, ma z∏ote oczy, wabi si´ SIMBA, wiek
oko∏o roku. Niespodziewanie 24 maja zagin´∏a jej towarzyszka – czarna kotka z bia∏ymi
plamkami na nosie, ∏apkach i brzuchu, wabi
si´ KICIA, oko∏o 3 lat ˝ycia. Zarówno Simba,
jak i Kicia sà zachipowane (baza safe-animal.eu)! Obie kotki w dniach tajemniczych zagini´ç mieszka∏y na ul. Zacisznej w Weso∏ej
(Groszówka), mia∏y czerwone obro˝e.
W∏aÊciciele bardzo t´sknià za pupilami, które
zawsze wraca∏y, a teraz ich nie ma od miesiàca.
Dla znalazcy 500 z∏ nagrody!
W∏aÊciciele dodajà, ˝e nie jest to ju˝ pierwsze zagini´cie kota w najbli˝szej okolicy
(o czym wiedzà z rozmów z sàsiadami) i zastanawiajà si´, czy jakiÊ paskudny cz∏owiek nie
stoi za tymi zdarzeniami.
Uwa˝ajcie wi´c na swoje zwierzaki!

Martyna Nowosielska
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TAURON NOWA MUZYK A
CO? To tu co roku zje˝d˝ajà si´ wszyscy fani muzyki elektronicznej. Jest to wi´c festiwal g∏ównie
dla wielbicieli gatunku, ale nie tylko – w koƒcu
czemu by nie poznaç czegoÊ nowego?
KTO? Mi´dzy innymi Jon Hopkins, Darkstar,
Oszibarack, Amon Tobin presents Two Fingers
(Dj set), Vladislav Delay, Deptford Goth, Venetian Snares, Jets, Brandt Brauer Frick Ensemble
GDZIE I KIEDY? Katowice, 22–25 sierpnia
ZA ILE? Od 50 do 170 z∏

Muzycznie latem
Powszechnie wiadomo, ˝e najbardziej znanym i najwi´kszym festiwalem w naszym
kraju jest polska Coachella, czyli Heineken
Open’er Festival. Jednak po pierwsze – jest
ju˝ w trakcie, wi´c nie ma co si´ rozpisywaç,
po drugie – warto pos∏uchaç, co gdzie indziej
w trawie piszczy. Przed wami subiektywny
przeglàd letnich festiwali muzycznych.
Ceny biletów sà zale˝ne od iloÊci dni, dnia kupienia biletu (mogà wi´c ulec zmianie, podobnie
jak line-up) oraz wykupienia pola namiotowego.

fot. Martyna Nowosielska

QLTURKA

mi. Miejsce kultowe na muzycznej mapie Polski.
KTO? Mi´dzy innymi Atari Teenage Riot, Happysad, Maria Peszek, Anthrax, Emir Kusturica, Hunter, Kaiser Chiefs, Ugly Kid Joe, Carrantuohill, Artur Andrus, Enej
GDZIE I KIEDY? Kostrzyn nad Odrà, 1–3 sierpnia
ZA ILE? Za darmo

WOODSTOCK
CO? Âwi´to wolnoÊci, mi∏oÊci i dobrej zabawy. Ta
darmowa impreza organizowana przez WOÂP co
roku zatrudnia coraz bardziej znamienitych artystów oraz Êciàga najwi´ksze t∏umy fanów muzyki.
Poza tym zapewnia uczestnikom liczne zaj´cia
oko∏okoncertowe, jak spotkania z ciekawymi ludê-

Mi∏ej zabawy w wakacje!

Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

MI¢DZYKULTUROWY
DZIE¡ W WESO¸EJ
20 lipca przyjdê do OÊrodka Kultury
w Dzielnicy Weso∏a i wybierz si´
w podró˝ do Ameryki Ârodkowej,
Pó∏nocnej, Azji, Afryki i Australii.
W dniu 20 lipca od godziny 10.00 do 21.00
w OÊrodku Kultury 18 wolontariuszy
z 14 ró˝nych krajów Êwiata przeprowadzi
warsztaty, gry i prezentacje dla mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a.
WÊród naszych goÊci mo˝emy poznaç przedstawicieli krajów Ameryki Ârodkowej
i Pó∏nocnej, Azji, Afryki oraz Australii.
Podczas prezentacji b´dziemy mogli podró˝owaç po najciekawszych zakàtkach
Êwiata oraz poznaç mity i historie krà˝àce wÊród mieszkaƒców.
W ciàgu dnia wolontariusze przeprowadzà warsztaty dla dzieci, m∏odzie˝y
i doros∏ych. Zaj´cia dotyczyç b´dà krajów i kultur osób prowadzàcych.
Mi´dzy zaj´ciami prowadzone b´dà quizy, zagadki i gry Êwiata.
Gwarantujemy Êwietnà zabaw´ w mi´dzynarodowym gronie.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SERDECZNIE!
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TEATR POSZUKUJÑCY
zdobywcy I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie na Inscenizacj´
Polskiej Sztuki Wspó∏czesnej „Scena 21” za spektakl pt. „Liner”
kim jesteÊmy
JeÊli zdziwi Ci´ forma tego artyku∏u, to
uwierz, ˝e b´dzie to najmniej zaskakujàca rzecz zwiàzana z naszym teatrem.
Choç tej grupy nie nazwa∏abym czysto
teatralnà. Nasze zaj´cia, odbywajàce si´
w Gimnazjum nr 119, przypominajà bardziej kulturalno-filozoficzne spotkania
dyskusyjne… MyÊl´, ˝e to w∏aÊciwa nazwa. Zapewne du˝o na ten temat mog∏yby powiedzieç panie woêne, które sprzàtajàc szko∏´, zastajà nas czasami o naprawd´ póênych porach i sà zmuszone
wys∏uchiwaç naszych rozmów na dos∏ownie ka˝dy temat. Cz´sto widzà równie˝ nasze próby i zastanawiam si´, co sobie wtedy myÊlà. Bo przy okazji bawimy si´ te˝ w teatr :-). I patrzàc na nasze kolejne sukcesy, idzie nam to naprawd´ dobrze (ale przyjdzie jeszcze czas, ˝eby si´ pochwaliç). Oprócz tego jeêdzimy oglàdaç spektakle, bierzemy udzia∏ w warsztatach choreograficznych i jesteÊmy jurorami na ró˝nych festiwalach m∏odzie˝owych.
forma
Minimalizm to nasze drugie imi´. W naszych spektaklach nie znajdziecie kosztownych dekoracji, pi´knych strojów czy teatralnych monologów. U nas nie ma
podzia∏u na role, ba, nie mamy nawet Êcis∏ego scenariusza! W zamian za to
pracujemy na obrazie scenicznym i emocjach. Ponad s∏owo stawiamy ruch, gest
i taniec, który pozwala w ca∏kiem inny sposób przedstawiç to, co mamy do przekazania. W jednym z naszych przedstawieƒ scenografi´ i rekwizyty stanowià tylko

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

cztery krzes∏a. Inspiracjà do pracy nad ostatnio
nagrodzonym spektaklem „Liner”, który porusza temat dorastania i dzieciƒstwa, by∏...
zwyk∏y sznurek. Wykorzystujemy go na scenie
chyba na wszelkie mo˝liwe sposoby.

innoÊç
Obok efektów naszej pracy ci´˝ko jest przejÊç oboj´tnie. I niewa˝ne, czy jesteÊmy zapami´tywani dobrze czy êle, na pewno jesteÊmy zapami´tywani.
Wiele osób przyzwyczajonych do tradycyjnego teatru pyta nas o dos∏owne znaczenie poszczególnych scen. Staramy si´ nie odpowiadaç na takie pytania i zostawiç widzowi pole do w∏asnych interpretacji. Do najcz´Êciej wypowiadanych
zdaƒ po obejrzeniu naszego spektaklu nale˝à: „To by∏o bardzo interesujàce...”
albo „Ale o co chodzi∏o?”.
przyjaêƒ
MyÊl´, ˝e si∏a naszej grupy le˝y w tym, ˝e po prostu bardzo si´ lubimy. Jako
˝e opieramy si´ w du˝ej mierze na improwizacji i niczego nie mamy dok∏adnie
ustalonego, jesteÊmy zmuszeni do „myÊlenia” na scenie i pracy z drugà osobà.
Gdy gramy, to czuç, ˝e tworzymy grup´. Gorzej jest, kiedy jednej osobie coÊ nie
wychodzi i w konsekwencji nie wychodzi ju˝ nikomu.

Nikola Hariasz
Teatr Poszukujàcy pod opiekà pani Bogumi∏y Stachurskiej dzia∏a przy OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”.
Grup´ tworzà: A. Antoszewska, M. D´bska, M. Franiewski, N. Hariasz, Z. Krzy˝anowska, J. Salameh, S. Salameh, A. Synowiec, P. Gàsiorowski, W. Szafraƒska.
Inne osiàgni´cia: Nagroda Specjalna w Ogólnopolskim Konkursie „Brombolandia 2010”, I miejsce na Warszawskim Festiwalu Dzieci´cej i M∏odzie˝owej
TwórczoÊci Artystycznej „Asteriada 2011”.
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Okiem coacha

Wi´cej szcz´Êcia? Jak to zrobiç?
Mamy upragnione lato. W naszej lokalnej
przestrzeni wiele jest zapewne osób, które chcia∏yby poczuç si´ tego lata
bardziej szcz´Êliwe.
Stan ten mo˝e oznaczaç chwilowe odczucie
bezgranicznej radoÊci, przyjemnoÊci, euforii, zadowolenia, upojenia, ale tak˝e trwa∏e zadowolenie z ˝ycia po∏àczone z pogodà ducha i optymizmem; ocen´ w∏asnego ˝ycia jako udanego, wartoÊciowego, sensownego.
Choç to wydaje nam si´ ma∏o romantyczne,
istnieje tak˝e uwarunkowanie fizjologiczne.
Neurolodzy uwa˝ajà, ˝e uczucie szcz´Êcia pozostaje w Êcis∏ym zwiàzku z poziomem serotoniny,
dopaminy oraz endorfin.
Szcz´Êcie, co najmniej od czasów Sokratesa, jest
równie˝ obiektem dociekaƒ filozofów. Jego natura
i rozumienie przedstawiane sà na wiele sposobów.
Wed∏ug Arystotelesa jest to dzia∏anie zgodne
z naturà. Ryby sà szcz´Êliwe, p∏ywajàc, a ptaki,
latajàc. Poniewa˝ do natury cz∏owieka nale˝y
g∏ównie myÊlenie i tworzenie organizacji politycznej, najszcz´Êliwsze jest ˝ycie filozofa lub
m´˝a stanu. Arystoteles podkreÊla∏ te˝ rol´ zaspokojenia potrzeb fizjologicznych.

W tej kwestii zbie˝ny jest poglàd amerykaƒskiego psychologa Abrahama Maslowa – rozszerza on
zakres potrzeb, których zaspokojenie warunkuje
poczucie szcz´Êcia. Prócz g∏odu, pragnienia i snu
jest tak˝e potrzeba bezpieczeƒstwa, przynale˝noÊci i mi∏oÊci, szacunku i samorealizacji.
Wed∏ug chrzeÊcijan i Tomasza z Akwinu szcz´Êciem jest bezpoÊredni kontakt z Bogiem – okreÊlany jako wizja uszcz´Êliwiajàca. Wed∏ug nauk islamu – post´powanie zgodne z wolà Allacha. Z kolei wed∏ug nauk buddyzmu jedynym sposobem
na osiàgni´cie trwa∏ego szcz´Êcia jest wyzbycie si´
pragnieƒ. Osiàga si´ wówczas stan nirwany.
Najprostsza wydaje si´ koncepcja Ernesta Hemingwaya – szcz´Êcie to po prostu dobre zdrowie i z∏a pami´ç.
A ja mam dla Paƒstwa praktycznà porad´.
Skoro szcz´Êcie jest uczuciem spe∏nienia, harmonii, mi∏oÊci – zadbajmy o swoje emocje. Z niektórymi, takimi jak radoÊç, spokój, bliskoÊç czy
wdzi´cznoÊç, czujemy si´ komfortowo, a z innymi, takimi jak bezradnoÊç, zniech´cenie, wstyd
lub ˝al, czujemy si´ êle.
Czy jednak to znaczy, ˝e te emocje sà z∏e? Bynajmniej. Ka˝da emocja to cz´Êç nas. Te niewygodne sygnalizujà jedynie, ˝e jakiÊ aspekt naszego ˝ycia potrzebuje uwagi.

Niechciane emocje sà informacjami o naszym
stanie ducha. Zazwyczaj nie chcemy ich czuç,
dlatego te˝ robimy wszystko, by stawiç im opór.
W∏àczamy komedi´, gdy jesteÊmy smutni, wycofujemy si´, gdy si´ wstydzimy, idziemy po zakupy, gdy czujemy frustracj´. Czy jednak piàta
czerwona szminka, kupiona dla poprawy nastroju, naprawd´ spe∏nia swoje zadanie? Czy te˝, robiàc takie uniki, ignorujemy to, co sami próbujemy sobie powiedzieç? Wysy∏amy do siebie list,
po czym go nie otwieramy!
Przyjmijmy swoje emocje takimi, jakie sà. Nie
walczmy z nimi. Zainteresujmy si´, co wa˝nego
chcà nam „powiedzieç”.
Pomocne oka˝e si´ w tym çwiczenie oddechowe:
Za ka˝dym razem, kiedy czujesz trudne emocje, usiàdê wygodnie, weê 20 oddechów. Cztery normalne, piàty jak najg∏´bszy. I tak cztery
razy. Staraj si´ nie robiç przerw pomi´dzy wdechem i wydechem i odwrotnie. Poczuj swoje
cia∏o, napi´cia, które si´ w nim gromadzà, i...
zaproÊ owà emocj´. Oddychaj nià, tak jakby
unosi∏a si´ w powietrzu. Zamiast oporu przygotuj jej powitanie.
B´dziesz zadziwiony, kiedy niewygoda zwiàzana z jej odczuwaniem nagle zamieni si´ w poczucie si∏y. Znajdziesz rozwiàzanie problemu. Tak
zawsze jest, kiedy nie zaprzeczamy sobie.
˚ycz´ wszystkim wielu szcz´Êliwych letnich dni.

Joanna Godecka

05-077 Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
ul. Dolomitowa 2 (róg Diamentowej)
tel./fax 22-773-36-10, 22-773-02-70, 501-773-670
www.jablonski.com.pl, biuro@j-n.pl
licencja zawodowa nr 232

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz.
oferty m2
pokoi
1208 79
0/3
3
1209 50
0/3
2
1210 96
1/2
4
1211 94
0/2
2
670
30
1

Nr
Pow. Rejon
oferty
1501
630 Stara Mi∏osna
1480
799 Stara Mi∏osna
1272 1221 Zakr´t
1450
804 Stara Mi∏osna
1425
512 Stara Mi∏osna

Rejon

Cena
w PLN
Stara Mi∏osna
490.000
Stara Mi∏osna
285.000
Stara Mi∏osna
565.000
Stara Mi∏osna
595.000
Wynajem Weso∏a
1.000

Cena
w PLN
520.000
515.000
415.000
250.000
471.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
777
280
183
750
275
200
775
252
319
759
480
630

Rejon
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena w PLN
765.000
770.000
750.000
1.200.000

Rodzaj domu
Segment
Segment
Segment naro˝ny
Wolnostojàcy

Rok
1990
2011

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony

Poszukujemy dla naszych klientów mieszkaƒ, domów, dzia∏ek
z terenu Wawra, Weso∏ej, Sulejówka i okolic.
Zg∏oszenia nieruchomoÊci przyjmujemy
pod numerem telefonu 22-773-02-70 oraz adresem e-mail: biuro@jablonski.com.pl.

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Ekspert ubezpieczeniowy radzi

kie ubezpieczenie oferuje
UNIQA. W jego zakresie
otrzymujesz ochron´ przed
po˝arem i innymi zdarzeniami losowymi, kradzie˝à
z w∏amaniem i rabunkiem, utratà mienia
w transporcie, a tak˝e odpowiedzialnoÊcià
cywilnà zwiàzanà z prowadzonà dzia∏alnoÊcià. Do pakietu do∏àczony jest bezp∏atny
Assistance, który gwarantuje zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy technicznej
oraz interwencyjnej. Do swojej dyspozycji
b´dziesz mia∏ tak˝e ca∏odobowà infolini´,
której konsultanci pomogà ci w zakresie
HR, informatyki czy prawa.

Odwaga w biznesie to nie wszystko
Dzisiejszy artyku∏ skierowany jest
g∏ównie do Przedsi´biorców, którzy
prowadzà swoje firmy na terenie
dzielnicy Weso∏a.
Peter Drucker, zwany przez niektórych papie˝em zarzàdzania, napisa∏:
„Za ka˝dym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to,
˝e ktoÊ kiedyÊ podjà∏ odwa˝nà decyzj´”. Z pespektywy czasu w pe∏ni zgadzam si´ z tymi s∏owami. Zapraszam
Paƒstwa do lektury.

Daniel Kincel
Dyrektor Przedstawicielstwa
UNIQA TU S.A.
UNIQA TU na ˚ycie S.A.

Cz´sto pytamy samych siebie, czy nasz
biznes skazany jest na sukces? OczywiÊcie wiemy, ˝e wiele zale˝y od sytuacji
rynkowej, ale znacznie wi´cej od naszego podejÊcia...
Odwa˝ne pomys∏y
Ju˝ sam fakt za∏o˝enia w∏asnej firmy wymaga wiele odwagi. Ale co dalej? Popularna jest opinia, ˝e najwa˝niejszy jest oryginalny pomys∏ i kreatywnoÊç. Wyrwanie si´
z dotychczasowych schematów i zrobienie
czegoÊ zupe∏nie nowego. Mo˝e za∏o˝enie
farmy owadów dla hodowców jaszczurek?
A mo˝e szko∏a jazdy tylko dla kobiet?
Sztandarowym przyk∏adem przedsi´biorcy,
który odniós∏ sukces dzi´ki kreatywnoÊci,
jest Steve Jobs. Ale prawda jest taka, ˝e nawet ten geniusz biznesu nie obszed∏by si´
bez kilku mniej „romantycznych” cech.

Dobry przedsi´biorca nie mo˝e narzekaç,
˝e coÊ nie posz∏o tak jak trzeba, ˝e przytrafi∏a si´ z∏a koniunktura albo nieszcz´Êliwy
wypadek. W∏amano si´ do biura i skradziono cenny sprz´t? Mo˝na by∏o zainstalowaç
lepsze zabezpieczenia antyw∏amaniowe. To
w∏aÊciciel jest w ca∏oÊci odpowiedzialny nie
tylko za sukcesy, ale i pora˝ki firmy.
Odwaga musi iÊç w parze z màdroÊcià
Pesymizm jest zabójczy, bo sprawia, ˝e
nie wykorzystujesz szans, jakie daje ci los.
Ale zbytni optymizm te˝ jest niewskazany,
bo prowadzi do akceptowania niepotrzebnego ryzyka.
Szkody spowodowane po˝arem, kradzie˝à czy nieprawid∏owym transportem mogà
okazaç si´ nie do naprawienia. Równie k∏opotliwe sà koszty wynikajàce z odpowiedzialnoÊci cywilnej.
Màdry przedsi´biorca potrafi skalkulowaç ryzyko i odpowiednio ubezpieczyç
swojà firm´. Szukajàc optymalnego rozwiàzania, warto, abyÊ rozwa˝y∏ wybór
kompleksowego ubezpieczenia dedykowanego ma∏ym i Êrednim firmom. Zap∏acisz
wtedy tylko za to, co jest naprawd´ istotne, a po∏àczenie wielu ubezpieczeƒ w jednym pakiecie dodatkowo obni˝y cen´. Ta-

Odwaga w biznesie to nie wszystko
Pierwsze, czego uczymy si´ na kursie
wspinaczki, to jak prawid∏owo zaasekurowaç si´ za pomocà liny. Pierwsze, czego
uczymy si´ na kursie narciarskim, to jak
upadaç, ˝eby nie zrobiç sobie krzywdy. Podobne podejÊcie powinniÊmy mieç, prowadzàc biznes. Odwaga bez odpowiedniego
zabezpieczenia w jednej chwili mo˝e staç
si´ nic niewarta.
Wi´cej o ubezpieczeniach przedsi´biorstw w UNIQA:
Aneta Sienkiewicz
Ekspert ds. Ubezpieczeƒ
Tel. (22) 616 33 55
e-mail: aneta.sienkiewicz@uniqa.pl

Byç twardzielem
WÊród cech dobrego przedsi´biorcy zazwyczaj wymieniane sà pracowitoÊç, zaradnoÊç. Ale te s∏owa nie oddajà w pe∏ni
tego, czym czasem trzeba si´ wykazaç –
kto ju˝ prowadzi swojà firm´, ten wie to
doskonale.
Dobry przedsi´biorca jest twardzielem,
który musi zawsze patrzeç rzeczywistoÊci
prosto w oczy i widzi jà takà, jaka jest. Nie
odsuwa od siebie problemów w nadziei,
˝e mo˝e same si´ rozwià˝à. Co wi´cej,
sam odszukuje s∏abe punkty, by zlikwidowaç je, jeszcze zanim przyniosà szkody.
WÊród przedsi´biorców znane jest powiedzenie, ˝e „jeÊli wydaje ci si´, ˝e wszystko
idzie dobrze, to albo jesteÊ Êlepy i g∏uchy,
albo w twojej firmie ju˝ nic si´ nie dzieje,
bo upad∏a”.
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Kapita∏y – Inwestycje – Waluty

wia∏y rekordy niemocy lub odnotowywa∏y korekt´, to WIG 20 by∏ w czo∏ówce
najwi´kszych spadków. Jaki wniosek?
Polska gie∏da to chyba jedyne miejsce
na Êwiecie, gdzie przys∏owiowy ogon
macha psem zamiast pies machaç ogonem. W rezultacie po 6 miesiàcu stopa zwrotu z indeksu WIG 20
od poczàtku roku wynosi∏a oko∏o... –8,11 procent.
Poniewa˝ nie jestem osobnikiem uwielbiajàcym
wyszydzanie, to na pocieszenie natychmiast podam
informacj´, ˝e indeks gie∏dy moskiewskiej, czyli MICEX, w tym samym czasie zanotowa∏ spadek o –7,42
procent. Kurs rubla wzgl´dem dolara USA zmieni∏ si´
z 30,38 RUB na 32,25 RUB pod koniec czerwca bie˝àcego roku. Oznacza to spadek o oko∏o 6,11 procent. Wniosek? Tamta gospodarka równie˝ prze˝ywa∏a ci´˝kie chwile, a os∏abienie rubla wcale nie pomog∏o notowaniom na tamtejszej gie∏dzie. W takim
razie gdzie pop∏yn´∏y pieniàdze?
Cz´Êç z nich zawita∏a do Tokio, gdzie tamtejszy indeks
gie∏dowy, czyli Nikkei 225, zdo∏a∏ w okresie od listopada 2012 do maja 2013 roku wzrosnàç o ponad 80 procent. Do tego dosz∏o os∏abienie jena japoƒskiego wzgl´dem dolara USA, czyli na poczàtku stycznia 2013 roku
kurs wynosi∏ 86,13 jenów za dolara, aby pod koniec
czerwca dotrzeç do poziomu 95 jenów za dolara. Kiedy
inwestorzy globalni (a tacy dzisiaj decydujà o losach
Êwiatowych gospodarek) doszli do wniosku, ˝e wystarczy konsumowania ry˝u i popijania sake, przestawili
swoje zainteresowania na gie∏d´ nowojorskà. Kiedy kurs
dolara wzgl´dem euro (niech i zwolennicy tej waluty
majà swoje 5 minut w tym artykule) os∏abia∏ si´ z poziomu 1,3185 USD za euro do poziomu 1,364 USD za euro, to rozpocz´∏a si´ pierwsza fala wzrostowa na indeksie DJIA. Potem dolar nieco ostudzi∏ swoje spadki i kurs
zaw´drowa∏ do poziomu 1,2775 USD za euro, ale to nie
przeszkodzi∏o w nap∏ywie pieni´dzy do USA. Indeksy
gie∏dowe maszerowa∏y dalej w gór´, nic sobie nie robiàc
z analizy technicznej (analizy wykresów sygnalizujàcej
mo˝liwoÊç zmiany trendu) i pokonywa∏y kolejne bariery.
W koƒcu rekord zosta∏ ustanowiony w dniu 28 maja
2013 roku, gdy na zamkni´ciu kurs wynosi∏ 15 409,39
pkt. Od poczàtku roku DJIA wzrós∏ o 18,32 procent. To
tyle indeks, a poszczególne akcje potrafi∏y wzrosnàç

SzeÊç miesi´cy temu za
jednego dolara na rynku
FOREX p∏acono 3,0840 PLN.
WIG 20 znajdowa∏ si´ na
poziomie 2626,2 pkt. G∏ówny indeks gie∏dy nowojorskiej, czyli DJIA, wynosi∏
13 412 pkt. W Moskwie
g∏ówny indeks gie∏dowy
MICEX by∏ na poziomie
1514,82 pkt. Min´∏o pó∏ roku i znowu gie∏da nowojorska nie pozostawi∏a z∏udzeƒ.
Po szeÊciu miesiàcach 2013 roku polski z∏oty w relacji z dolarem USA zmieni∏ po∏o˝enie z 3,0840 PLN
na 3,18 PLN (wed∏ug danych na 19 czerwca 2013 roku). Oznacza to spadek o 3,11 procent. Rada Polityki
Pieni´˝nej kilkakrotnie obni˝a∏a podstawowe stopy
procentowe. I na dodatek, aby nie dopuÊciç do szaleƒstwa z os∏abieniem z∏otego na rynku walutowym, NBP
interweniowa∏, wymieniajàc obce waluty na polskie
z∏otówki. Na niewiele to si´ zda∏o. Sztuczne utrzymywanie kursu z∏otego wprawdzie powodowa∏o utrzymanie kursu na poziomie nie ni˝szym od 3,28 PLN
za dolara USA (relacje do euro czy franka szwajcarskiego pozostawiam wielbicielom tych walut), ale zmiany
kursu walutowego niewiele wspomaga∏y g∏ówne warszawskie indeksy gie∏dowe. Na sesjach, kiedy z∏oty traci∏ na wartoÊci, traci∏y równie˝ indeksy gie∏dowe. Kiedy
z∏oty zyskiwa∏, to w gór´ maszerowa∏y notowania indeksów. W trakcie notowaƒ w ciàgu danego dnia dochodzi∏o do bardzo ciekawych zdarzeƒ. Kwesti´ wartoÊci obrotów pomin´, bo nie chc´ naraziç si´ na kpiny
handlujàcych mieszkaniami czy dzia∏kami na terenie
zasi´gu „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Chodzi o coÊ innego. Kiedy w danym dniu europejskie, azjatyckie lub nowojorskie indeksy gie∏dowe ustanawia∏y rekordy notowaƒ, to WIG 20 ze swoimi wzrostami pozostawa∏ na
samym koƒcu stawki. Kiedy indeksy Êwiatowe ustana-
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Pó∏ roku wzrostów

dwukrotnie, a niekiedy trzykrotnie wi´cej ni˝ indeks.
Mam na myÊli akcje, dla których odnotowywano wartoÊç obrotów, a nie jedynie kursy transakcyjne na 1 czy 2
zleceniach, tak jak to na pewnej gie∏dzie w Êrodkowo-wschodniej Europie. Ma∏o tego. Je˝eli inwestor zamiast
szukaç okazji inwestycyjnych nad Wis∏à, Moskwà czy
w Tokio wybra∏ gie∏d´ w Nowym Jorku, to tam sobie
móg∏ na przyk∏ad w ka˝dy piàtek za okreÊlonà kwot´ nabywaç akcje spó∏ek dywidendowych. Co to znaczy?
Móg∏ sobie kupowaç dajmy na to w ka˝dy piàtek jednà
spó∏k´, która w danym momencie mia∏a najwy˝szy
wskaênik stopy dywidendy. I tak po okresie 26 tygodni,
bo tyle min´∏o od poczàtku roku, mia∏ w portfelu 26 akcji ze Êrednià stopà dywidendy na poziomie 11,3 procent w skali roku. Aby by∏o jeszcze ciekawiej, to taki
portfel zawiera∏ 10 spó∏ek z dywidendà wyp∏acanà co
miesiàc, 15 spó∏ek z dywidendà p∏aconà co kwarta∏ i 1
spó∏k´ z dywidendà p∏aconà co pó∏ roku. Stopa zwrotu
z takiego portfela (z uwzgl´dnieniem podatku dochodowego oraz prowizji maklerskich przy zakupie oraz przewalutowania) wynosi∏a +21,5 procent w skali 6 miesi´cy. Skàd taki rezultat? Po pierwsze przewag´ w portfelu
mia∏y akcje ofensywne (wskaênik Beta powy˝ej 1)
nad akcjami defensywnymi (Beta <1). Oznacza∏o to, ˝e
portfel b´dzie „ciàgni´ty” do przodu przez akcje, których
stopy zwrotu b´dà wy˝sze od stóp zwrotu indeksów
podczas hossy i spadki b´dà wi´ksze ni˝ indeksy podczas bessy. Poniewa˝ na NYSE hossa trwa∏a przez pierwsze pó∏ roku, to portfel przyniós∏ lepsze rezultaty ni˝ indeksy. Jako bonus mo˝na uznaç pojawienie si´ na 26
pozycji tylko 5 pozycji z ujemnà stopà zwrotu. Dlaczego
to potraktowaç jako bonus? Przecie˝ jeÊli inwestor
chcia∏by wycofaç Êrodki z portfela poprzez sprzeda˝ pozycji, to najpierw zamyka te, które sà na minusie. W takiej sytuacji ani polski minister finansów, ani jego amerykaƒski odpowiednik powodów do zachwytu mieç nie
b´dà. Ale temat konsekwencji podatkowej pozostawimy
na po wakacjach. Pierwsze pó∏rocze by∏o bardzo udane.
A teraz czas na zas∏u˝one wakacje.

Andrzej Filipek
filand@go2.pl; tel. 515 311 764
Analityk finansowy, zajmuje si´ konsultacjami kapita∏owymi oraz ocenà projektów inwestycyjnych

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

PROFESORSKIE

KONSULTACJE

rozwody

✔

opiekuƒcze

tel.: 22 201 92 60, 608 529 502
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 54
e-mail: majewski.adwokat@wp.pl

KARDIOLOGICZNE
Us∏ugi hydrauliczne
www.kardio.waw.pl

tel. 22 378 11 17
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

- remonty i modernizacje instalacji gazowych,
kanalizacyjnych, CO, wentylacyjnych i pieców
- przeglàdy i naprawy kominiarskie
- uprawnienia budowlane i gazowe

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl
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Ju˝ lato! Pora na wakacyjne zakupy

Jest to miejsce, w którym odzie˝ i obuwie znanych marek sprzedawane sà w cenach znacznie ni˝szych ni˝ w galeriach
handlowych. Nie musisz czekaç na wyprzeda˝e – tu okazje trwajà ca∏y rok. Metki prezentujà dwie ceny: regularnà – obowiàzujàcà w sklepach poszczególnych
marek lub katalogach odzie˝owych oraz
aktualnà – outletowà. Dzi´ki temu mo˝esz szybko obliczyç, ile oszcz´dzasz:
od 50% do 70%! Dodatkowo cz´sto organizowane sà akcje promocyjne, jak np. te,
które w∏aÊnie trwajà: DRUGA PARA
SPODNI –50% (oczywiÊcie ceny outletowej) oraz WSZYSTKIE 2-CZ¢ÂCIOWE KOSTIUMY KÑPIELOWE PO 59 z∏!
W ofercie Outletu Izarro znajdziesz oryginalne koƒcówki serii, nadwy˝ki produkcyjne oraz próbki najnowszych kolekcji
znanych marek – równie˝ tych, które nie

majà sklepów w Polsce. Na pewno znajdziesz tu coÊ dla siebie! I to bez wzgl´du
na Twój styl, wiek czy rozmiar, jaki nosisz
– czy jest to 34 czy 52. Mo˝esz si´ tu zaopatrzyç zarówno w jeansy, szorty, sportowà kurtk´, klapki i inne rzeczy niezb´dne na urlopie, jak i eleganckà bluzk´, ˝akiet do pracy czy sukni´ na wesele. Personel ch´tnie Ci doradzi. Mo˝esz liczyç
na pomoc nie tylko w sprawie rozmiaru,
wska˝à Ci tu tak˝e odpowiedni kolor, fason, d∏ugoÊç, wys∏uchajà i doradzà. JeÊli
chcesz, podpowiedzà coÊ nowego, dobiorà odpowiednie dodatki: szale, torebki...
Tu mo˝esz bezboleÊnie dla Twojego portfela eksperymentowaç z nowymi stylami
w przyjaznym otoczeniu.
To idealne miejsce dla klientek, które cenià sobie jakoÊç, niepowtarzalnoÊç i ró˝norodnoÊç. Du˝y wybór zapewnia nie tylko
powierzchnia sklepu (ok. 120 m2), ale i cotygodniowe nowe dostawy.
Outlet Izarro urzàdzony jest w prostym,
wzorowanym na skandynawskim stylu –

bez zb´dnych, wyszukanych dekoracji, ale
wygodnym dla klientów. Ma trzy przymierzalnie i parking na ty∏ach sklepu. Mo˝na
p∏aciç kartà.
A jeÊli pracujesz w centrum Warszawy,
mamy dla Ciebie dobrà wiadomoÊç: niedawno otwarto OUTLET IZARRO przy ul.
Polnej 52.

Zapraszamy!

PRZYK¸ADOWE CENY:
skórzane sanda∏ki TAMARIS 240 Z¸ 119 Z¸
japonki FRIENDTEX 65 Z¸ 29 Z¸
jeansy ARIZONA 150 Z¸ 69 Z¸
bluza ESPRIT 150 Z¸ 49 Z¸
sukienka LAURA SCOTT 230 Z¸ 79 Z¸
kurtka S. OLIVER 290 Z¸ 119 Z¸
torebki od 89 Z¸

Warszawa-Weso∏a, ul. Trakt Brzeski 29, pon.–pt. 1100–1900, sob. 1000–1400

Kàcik stylistki

Wakacyjny miniporadnik
Wakacje. W koƒcu sà,
nadesz∏y szybko i szybko
si´ skoƒczà. Korzystajmy
ile si´ da z tych niewielu
ciep∏ych i s∏onecznych
dni. Jedni zostanà w domach, inni wyjadà na
upragniony urlop, ale
wszyscy powinni pami´taç, ˝e najzdrowszy wakacyjny wypoczynek
to ruch na Êwie˝ym powietrzu.
Oto kilka przypomnieƒ i porad, jak bezpiecznie i zdrowo korzystaç ze s∏oƒca:
1. jeÊli tylko mo˝esz, nie rezygnuj z przebywania na Êwie˝ym powietrzu i s∏oƒcu, bo
to olbrzymia dawka energii i witaminy D
niezb´dnych dla naszego zdrowia,
2. okreÊl swój fototyp, aby prawid∏owo oceniç, ile mo˝esz przebywaç na s∏oƒcu (im
skóra jaÊniejsza, tym krótszy czas),
3. dobierz odpowiedni wskaênik ochrony s∏onecznej, tzw. SPF do swojej karnacji (im jaÊniejsza skóra, tym wy˝sza jego wartoÊç),
4. chroƒ punktowo mocnymi filtrami znamiona i podejrzane pieprzyki,
5. bez wzgl´du na fototyp zawsze pami´taj
o kremach, balsamach lub olejkach nawil˝a-
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jàcych, dobrze nawil˝ona
skóra jest chroniona,
6. pami´taj, ˝e do oparzeƒ
s∏onecznych dochodzi cz´sto, gdy podczas urlopu spo˝ywany jest alkohol, a noce sà niedosypiane,
7. jeÊli nie lubisz przebywaç na s∏oƒcu, a mimo to chcesz si´ opaliç, mo˝esz opalaç si´
pod parasolem, promienie s∏oneczne odbite od piasku i wody tak˝e opalajà,
8. jeÊli chcesz uniknàç pos∏onecznych przebarwieƒ na twarzy, stosuj wy˝sze filtry,
9. pami´taj o piciu wody, najlepiej niegazowanej, im wi´cej wypijesz wody, tym lepiej,
unikaj s∏odkich napojów, bo po nich jeszcze bardziej chce si´ piç,
10. w godzinach najwi´kszego nas∏onecznienia (godz. 11–15) staraj si´ nie przebywaç
bezpoÊrednio na s∏oƒcu, dotyczy to szczególnie osób chorych na serce i starszych,
a tak˝e ma∏ych dzieci.
Pakujàc walizk´, oprócz filtrów i balsamów
weê ze sobà:
• przewiewne i luêne ubrania, najlepsze sà
z bawe∏ny i lnu,
• nakrycie g∏owy, mo˝e byç kapelusz lub

czapka z daszkiem, dotyczy to tak˝e
m´˝czyzn (panowie z ∏ysinà powinni dodatkowo u˝ywaç filtrów),
• pami´taj o ochronie oczu,
okulary s∏oneczne powinny
zawieraç filtr ochronny,
• wod´ termalnà lub ró˝anà do
spryskiwania twarzy, rewelacyjnie odÊwie˝a i orzeêwia,
• D-panthenol (obowiàzkowe wyposa˝enie apteczki), to Êrodek silnie nawil˝ajàcy, ∏agodzàcy i gojàcy na wypadek poparzeƒ s∏onecznych, ∏agodzi podra˝nienia,
goi niewielkie uszkodzenia skóry,
• modny i dostosowany do figury strój pla˝owy,
• lekkie kosmetyki kolorowe, mogà to byç
kremy BB, zwyk∏e kremy koloryzujàce bàdê
lekkie nawil˝ajàce fluidy, ponadto wodoodporny tusz i balsam do ust; na pla˝y zrezygnuj z wi´kszego makija˝u, a szczególnie
z ci´˝szych podk∏adów i kolorowych cieni
do powiek; na popo∏udniowe lub wieczorne wyjÊcie muÊni´tà s∏oƒcem skór´ najlepiej podkreÊlisz bronzerem oraz ciep∏ymi
odcieniami bràzu i z∏ota na powiekach.
Odwa˝niejsze kobiety mogà zaszaleç z odcieniami niebieskiego lub turkusu.
˚ycz´ radosnych i s∏onecznych wakacji :-)

Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka, gosia@makeupart.pl
Nr 149 / Lipiec – Sierpieƒ 2013
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Wspomnienia o wielkim cz∏owieku – surdopedagogu
Dnia 31 maja 2013 r. odszed∏ do wiecznoÊci nasz ukochany Mà˝, Ojciec i Dziadek.
Â.P. mgr Zygmunt Bilbin
– surdopedagog – wieloletni
nauczyciel fizyki i chemii m∏odzie˝y g∏uchej w OÊrodku
Szkolno-Wychowawczym dla
G∏uchych im. J. Siestrzyƒskiego w Warszawie.
Wniós∏ du˝y wk∏ad w opracowanie programów nauczania fizyki, chemii, BHP, jak te˝ programów nauczania podstaw elektrotechniki oraz aparatów i urzàdzeƒ elektrycznych. By∏ recenzentem podr´cznika do chemii dla
kl. VIII szko∏y podstawowej dla g∏uchych. Praco-

P O D Z I ¢ KO WA N I E
S∏owa najwi´kszego podzi´kowania i staropolskie
„Bóg zap∏aç” sk∏adamy Ksi´dzu Proboszczowi Parafii
OpatrznoÊci Bo˝ej w Weso∏ej o. Mariuszowi T∏okiƒskiemu, Ksi´dzu Pra∏atowi Stefanowi Wysockiemu za pi´kne
nabo˝eƒstwo ˝a∏obne i godne po˝egnanie Zygmunta Bilbina. Przewodniczàcemu Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego Panu Longinowi Wàsowskiemu, Dyrekcji, Pracownikom i Uczniom Szko∏y Podstawowej nr 12 im. E. Bu∏haka w Weso∏ej, Gronu Nauczycieli i Przyjació∏ z Instytutu
G∏uchoniemych im. J. Falkowskiego w Warszawie
i OÊrodka Szkolno-Wychowawczego dla G∏uchych im. J.
Siestrzyƒskiego w Warszawie za pami´ç i obecznoÊç.
Rodzinie licznie przyby∏ej z ziemi suwalskiej, Rodzinie z ziemi warszawskiej, Przyjacio∏om, zaprzyjaênionym sàsiadom i wszystkim, którzy tak licznie przybyli
na t´ smutnà uroczystoÊç pogrzebu ukochanego Zygmunta Bilbina. Dzi´kujemy za pami´ç, okazane wsparcie dla nas w tym bardzo smutnym, trudnym dniu.
Dzi´kujemy PP. Jankowskim z zak∏adu „Dom Pogrzebowy Jankowscy” za profesjonalnà pomoc i doradztwo.
˚ona Krystyna z dzieçmi i wnukami.
Weso∏a 10.06.2013 r.

Kàcik seniora
W sobot´ 8 czerwca oficjalnie zakoƒczy∏ si´ kolejny rok
akademicki
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Weso∏ej.
W cz´Êci oficjalnej Zarzàd
UTW z∏o˝y∏ podzi´kowanie
wszystkim tym, którzy swój
czas poÊwi´cili tej organizacji.
Wyró˝nieni to: OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”, Janina Jagielska, Teresa Jedynak, Gra˝yna Weber, Anna Krzemiƒska, Bogus∏awa Pudelska, Andrzej Koziorowski, Zofia Czy˝kowska, Ewa
Lewandowska, grupa malarska pod kierunkiem
Marii Surawskiej, grupa „Rodondo” pod kierunkiem Doroty Czajkowskiej.
Burmistrz Edward K∏os podzi´kowa∏ Zarzàdowi
UTW w osobach prezes El˝biety Dani∏owicz,
wiceprezes Marii Surawskiej, wiceprezes Teresy
Polowczyk, sekretarza Józefa Jagielskiego.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

wa∏ w komisji programowej
przy Ministerstwie OÊwiaty
i Wychowania, gdzie by∏
wspó∏autorem programu
z fizyki dla szkó∏ podstawowych dla g∏uchych.
By∏ autorem publikacji do
pisma „Szko∏a Specjalna”.
Za∏o˝y∏ i przez wiele lat
opiekowa∏ si´ Spó∏dzielnià
Uczniowskà przy OSWG.
Przyczyni∏ si´ do jej rozwoju
i wyró˝nienia w grupie szkó∏
Êrednich warszawskich.
Lubiany kolega i wychowawca m∏odzie˝y. Zaanga˝owany w ˝ycie spo∏eczne i kulturalne placówki, Êrodowiska.
Za swojà prac´ odznaczony najwy˝szymi odznaczeniami paƒstwowymi, jak nagrody Dyrektora
OSWG, Kuratora OÊwiaty i Wychowania, Ministra
Edukacji Narodowej, Profesora Szko∏y Âredniej,
Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Kawalerskim Krzy˝em Zas∏ugi.
Po trzydziestu latach pracy w szkolnictwie specjalnym przeszed∏ na emerytur´. Po przejÊciu
na emerytur´ podjà∏ prac´ w niepe∏nym wymiarze
godzin w Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12
im. E. Bu∏haka w Weso∏ej, w której przepracowa∏ 8
lat, ceniàc bardzo wysoko kontakty z Dyrekcjà
Szko∏y, Gronem Pedagogów, M∏odzie˝à. By∏ zdolny, pomys∏owy i bardzo pracowity, „z∏ota ràczka”.
Pozostawi∏ po sobie trwa∏e Êlady swych osiàgni´ç.
Rozwija∏ pasj´ kolekcjonowania starych telewizorów, magnetofonów i odbiorników radiowych.
Naprawia∏ zepsuty sprz´t, który odzyskiwa∏ swojà
dusz´. Cieszy∏ si´ bardzo z ka˝dego okazu. Za∏o˝y∏
swoje w∏asne muzeum medialne w domku na terenie dzia∏ki. Sp´dza∏ tam ka˝dà chwil´ wolnego
czasu. Bardzo lubi∏ pokazywaç swoje zbiory, opowiadajàc o nich, w pewnym stopniu oddawa∏y
one obraz rozwoju radiotechniki w Polsce.

Burmistrz z∏o˝y∏ szczególne podzi´kowania
Iwonie Zió∏kowskiej-Passini za cykl wyk∏adów
„Podró˝e dooko∏a Êwiata”.
UroczystoÊci uÊwietni∏ poeta Robert Wyszyƒski oraz piosenkarka Dorota Czajkowska. Przy
s∏odkoÊciach wspominaliÊmy wycieczki do Krakowa i ¸odzi, oglàdaliÊmy kronik´ bogato ilustrowanà fotografiami Józefa Jagielskiego i snuliÊmy plany na przysz∏y rok akademicki.
14 czerwca odby∏o si´ walne zebranie, na
którym prezes UTW, El˝bieta Dani∏owicz zapozna∏a nas ze sprawozdaniem finansowym i programowym za rok 2012. Zarzàdowi nale˝à si´
szczególne s∏owa uznania, poniewa˝ przez
ostatnie miesiàce pracowa∏ w niepe∏nym sk∏adzie. Podczas zebrania do pracy w charakterze
skarbnika zg∏osi∏a si´ Gra˝yna Sikorska, co z ca∏à pewnoÊcià odcià˝y pozosta∏ych cz∏onków Zarzàdu. JednomyÊlnie stwierdziliÊmy, ˝e poziom
wyk∏adów i zaj´ç fakultatywnych podnosi si´
z roku na rok. Wycieczki, w których uczestniczy∏o ponad 100 osób, by∏y tanie i Êwietnie zorga-

Odszed∏ cicho i skromnie kontynuator s∏ów
prof. Marii Grzegorzewskiej:
„Nie ma kaleki, jest cz∏owiek, któremu nale˝y
si´ droga do osobistego ˝ycia, szcz´Êcia i w∏aÊciwe miejsce w spo∏eczeƒstwie”.
CzeÊç Jego Pami´ci!

Po˝egnanie Wielkiego Przyjaciela
– Zygmunta Bilbina
Odszed∏eÊ od nas, Kolego mi∏y
Do dalszej walki z chorobà zabrak∏o Ci si∏y
Chocia˝ bardzo si´ stara∏eÊ
Z losem z∏owrogim nie wygra∏eÊ
By∏eÊ opokà Rodziny otaczajàcej Ci´ mi∏oÊcià
i oddaniem
Wszyscy bliscy Ci byli z Tobà na ka˝de wezwanie
Dobre przyk∏ady dawa∏eÊ
Dla potrzebujàcych czasu nie ˝a∏owa∏eÊ
Wprowadza∏eÊ wzór za wzorem
Jak nale˝y uczyç si´, pracowaç i ˝yç z honorem
JesteÊ dla nas przyk∏adem pracowitoÊci i m´stwa
Dà˝enia w ˝yciu do dobra i jego zwyci´stwa
Na brak zaj´ç nigdy nie narzeka∏eÊ
Do ukochanego muzeum medialnego cz´sto zaglàda∏eÊ
Cieszy∏eÊ si´ ka˝dym nowym eksponatem
Naprawia∏eÊ nabyte okazy zimà i latem
Brzmià w naszych uszach Twoje cenne rady
Bo Twoja màdra g∏owa nie by∏a tylko od parady
DziÊ ˝egnamy Ciebie z wielkim smutkiem i ˝alem
Pozostaniesz w naszej pami´ci i sercach bliskich
na trwale
Upraszaj dla nas ∏aski
abyÊmy mieli tyle ˝yczliwoÊci
pokory i radoÊci dla ludzi i Êwiata
Które Ty mia∏eÊ i zawsze swoim uczniom i bliskim
przekazywa∏eÊ!

Natalia Mroczek
Weso∏a, dn. 06.06.2013 r.

nizowane. Niezwykle wa˝nym punktem zebrania by∏o ustalenie, ˝e nale˝y wesprzeç prac´ Zarzàdu UTW, powo∏ujàc kilkuosobowe grupy tematyczne. Zajmà si´ one organizacjà wycieczek,
wyk∏adów, seminariów. Ze wzgl´du na niskà
frekwencj´ studentów, sk∏ad zespo∏ów zostanie
ustalony na jesieni.

Gra˝yna Weber

23

WESO¸A

I edycja Dzielnicowego Konkursu na
Mistrza Gramatyki klas IV–VI ju˝ za nami!
11 czerwca 2013 r. w Weso∏ej odby∏ si´ Dzielnicowy Konkurs na Mistrza Gramatyki klas IV–VI
szko∏y podstawowej. Wzi´li w nim udzia∏ uczniowie z pi´ciu szkó∏: SP nr 171, SP nr 172, SP nr 173,
SSP nr 12 oraz SP nr 353. Eliminacje dzielnicowe
poprzedzi∏y szkolne, w których koordynatorzy wy∏onili
zwyci´zców na poszczególnych poziomach. W etapie
dzielnicowym wzi´∏o udzia∏ 14 uczniów.
Mistrzami gramatyki j´zyka polskiego na poziomie
klasy czwartej zostali:
I miejsce – Jan Jagodziƒski ze SP nr 353
II miejsce – Julia Krupiƒska ze SP nr 172
Olga Wiaderek ze SSP nr 12
III miejsce – Alicja Wysocka ze SP nr 173

Wyniki na poziomie klasy piàtej przedstawiajà si´
nast´pujàco.
I miejsce – Saskia van den Bercken ze SP nr 171
II miejsce – Dominika Horaczy ze SP nr 353
III miejsce – Gabriela Marczak SP nr 172
A oto zwyci´zcy z klas szóstych:
I miejsce – Piotr Konopka ze SP nr 171
II miejsce – Jagoda Szmytkowska ze SP nr 173
III miejsce – Adam Sobieszek ze SP nr 353
Gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów!

nicowych zmaganiach, a nauczycielom polonistom zaprzyjaênionych placówek za wspó∏tworzenie konkursu.
Zapraszamy do udzia∏u w II edycji Dzielnicowego
Konkursu na Mistrza Gramatyki klas IV–VI szko∏y podstawowej w przysz∏ym roku szkolnym.

Mamy nadziej´, ˝e konkurs rozbudzi∏ motywacj´ do
zg∏´biania tajników gramatyki j´zyka polskiego. Dzi´kujemy wszystkim uczniom za wzi´cie udzia∏u w dziel-

Agnieszka Ska∏ba
nauczyciel SP nr 353

Czy moje dziecko ma dysleksj´?
Dysleksja rozwojowa to
termin okreÊlajàcy zespó∏
specyficznych trudnoÊci
w uczeniu si´ czytania i pisania przy prawid∏owym rozwoju umys∏owym. Dysleksja ma pod∏o˝e biologiczne, jest uwarunkowana genetycznie, mo˝e byç spowodowana zmianami
w centralnym uk∏adzie nerwowym wywo∏anymi nieprawid∏owym rozwojem w okresie cià˝y i w okresie
oko∏oporodowym.
Do wa˝nych czynników ryzyka dysleksji zaliczamy:
■ nieprawid∏owà cià˝´ i poród,
■ dysleksj´ rodzinnà,
■ opóênienie rozwoju ruchowego,
■ opóênienie rozwoju mowy,
■ dysharmonie rozwojowe.
Najcz´Êciej problemy w czytaniu i pisaniu rozpoznawane sà u dzieci dopiero w okresie szkolnym. Powinny
byç jednak dostrze˝one du˝o wczeÊniej, najlepiej
w przedszkolu lub w oddziale zerowym. Rodzice i na-

uczyciele powinni byç wyczuleni na wczesne rozpoznawanie ryzyka dysleksji, objawiajàcego si´ dysharmonià
rozwoju psychoruchowego dziecka.
Wczesne wykrycie u dzieci ryzyka dysleksji zapewni
im odpowiednià stymulacj´ i pozwoli na wyrównanie
braków jeszcze przed podj´ciem nauki szkolnej.
W wieku przedszkolnym na szczególnà uwag´ zas∏uguje obserwacja nast´pujàcych objawów:
■ niska sprawnoÊç ruchowa w zakresie du˝ej motoryki ca∏ego cia∏a, np. dziecko biega niezgrabnie, nie
lubi zabaw ruchowych, z trudem uczy si´ jeêdziç na
rowerku, hulajnodze, ma trudnoÊci z ∏apaniem pi∏ki;
■ niska sprawnoÊç ruchowa w zakresie motoryki
ma∏ej ràk, np. problem z zabawami manipulacyjnymi, czyli nawlekaniem koralików, zapinaniem
guzików, sznurowaniem butów;
■ obni˝ony poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. dziecko ma trudnoÊç z budowaniem konstrukcji z klocków, wykazuje niech´ç do rysowania, prezentujàc nieprawid∏owy chwyt o∏ówka,
kredki, rysuje za mocno lub za s∏abo, naciska przy-

WAKACJE Z „B U ¸HA C ZKI E M”
bli˝ajà si´ wakacje. Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-J´zykowe „Bu∏haczek” przygotowa∏o WAKACYJNÑ ofert´. Dzieci bu∏haczkowà lokomotywà b´dà mog∏y zwiedziç wybrane kontynenty Êwiata. Podczas w´drówki zostanà
zapoznane z tradycjami i zwyczajami rdzennych mieszkaƒców, charakterystycznymi daniami dla poszczególnych cz´Êci Êwiata. Niektóre potrawy zostanà przygotowane wspólnie z dzieçmi w przedszkolu. Nie zabraknie tak˝e muzyki, taƒców
oraz lokalnych legend, które przybli˝à dzieciom wybrane kraje. Zaj´cia plastyczne
podsumujà zdobytà wiedz´. A poznanie zabaw charakterystycznych dla innych
krajów poka˝e, ˝e bez wzgl´du na narodowoÊç czy kolor skóry, dzieci na ca∏ym
Êwiecie bawià si´ bardzo podobnie.
Szczegó∏owe informacje na stronie: www.przedszkole.szkolybulhaka.pl w zak∏adce „Wakacje”. Serdecznie zapraszamy!

Z

dyrektor przedszkola ˚aneta Grzechnik

■

■

■

■

rzàdem pisarskim na kartk´. Takim dzieciom trudnoÊç sprawia narysowanie ko∏a w wieku 3 lat,
kwadratu i krzy˝a w wieku 4 lat i kwadratu opartego na kàcie w wieku 5 lat;
zaburzenia w rozwoju spostrzegania wzrokowego
i pami´ci wzrokowej: dziecko ma trudnoÊci w sk∏adaniu obrazków poci´tych na cz´Êci, puzzli, uk∏adanek oraz mozaik. Rysunek jest ubogi w szczegó∏y;
opóêniony rozwój mowy – dziecko ma problem
z artykulacjà wielu g∏osek. Z trudem tworzy i rozpoznaje rymy. Ma k∏opot z zapami´tywaniem
i przypominaniem sobie sekwencji nazw: pór roku, dni tygodnia, pór dnia. TrudnoÊç sprawia mu
zapami´tanie krótkiego wiersza czy piosenki. Pos∏uguje si´ cz´sto prostymi zdaniami;
opóêniony rozwój lateralizacji – brak dominacji
jednej r´ki;
trudnoÊci z orientacjà w schemacie cia∏a i przestrzeni. U dziecka wyst´pujà trudnoÊci z jednoczesnym
wskazaniem na sobie cz´Êci cia∏a, okreÊleniem ich
oraz kierunków lewa, prawa strona cia∏a. K∏opoty
z orientacjà w czasie, dotyczàce okreÊlenia pory
dnia, roku czy nazwania dnia tygodnia.

Stwierdzenie dysleksji rozwojowej wymaga wielospecjalistycznej diagnozy, przeprowadzanej w poradni
psychologiczno-pedagogicznej przez zespó∏ sk∏adajàcy
si´ z psychologa, pedagoga, logopedy. Badanie w poradni jest bezp∏atne, nie wymaga skierowania, odbywa
si´ na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Post´powanie diagnostyczne koƒczy wydanie opinii, zawierajàcej stanowisko poradni i wskazania do pracy
z dzieckiem w domu i w przedszkolu, szkole. W celu
uzyskania odpowiedniej pomocy niezb´dne jest dostarczenie opinii do placówki, do której ucz´szcza dziecko.
Kochani rodzice i nauczyciele, im wi´cej powy˝szych objawów obserwujemy u dziecka, tym wi´ksze
jest prawdopodobieƒstwo, ˝e Paƒstwa dziecko ma
dysleksj´. W∏aÊciwa pomoc udzielona dziecku
w wielu przypadkach przyczyni si´ do wyrównania
dysharmonii rozwojowych, a w przysz∏oÊci b´dzie
przeciwdzia∏aç trudnoÊciom szkolnym.

mgr Agata Sekulska
pedagog pracujàcy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23 w Warszawie
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 3
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 8; 05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 22 760 03 87; tel/fax 22 773 40 84
e-mail: ppp23@edu.um.warszawa.pl
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Bu∏hak najlepszy w okolicy
Rewelacyjne wyniki z egzaminu gimnazjalnego osiàgn´li uczniowie Pierwszego Gimnazjum Autorskiego
im. Emanuela Bu∏haka. Nasi absolwenci sà najlepsi nie
tylko w dzielnicy, ale osiàgn´li Êrednià wy˝szà ni˝ Êrednia dla Warszawy i ca∏ego województwa mazowieckiego. I to ze wszystkich przedmiotów, bez wyjàtku.
Liczby mówià same za siebie: 86,7% – j´zyk polski;
81,1% – historia i wos; 81,6% – matematyka; 85,4%
– przedmioty przyrodnicze; 97,9% – j. angielski poziom
podstawowy i 90,6% – j. angielski poziom rozszerzony.

Cieszymy si´, ˝e do naszej szko∏y chodzà uczniowie
z pasjà, otwarci na Êwiat, z szerokimi zainteresowaniami. Mijajàcy rok szkolny by∏ szczególny, bowiem
wÊród gimnazjalistów jest a˝ oÊmiu laureatów konkursów przedmiotowych.
Wszystkim naszym uczniom serdecznie gratulujemy
i ˝yczymy sukcesów w dalszej nauce.

dr Izabela Wolaƒska-Zas´pa
dyrektor Gimnazjum Bu∏haka

Korzenie i skrzyd∏a
„Sà dwie rzeczy, które mo˝emy daç naszym dzieciom:
pierwsza – to korzenie, druga – to skrzyd∏a”.
1 wrzeÊnia 2012 ruszyliÊmy „pe∏nà parà”. To by∏
niepowtarzalny start w nowy rok szkolny – w Nowà
Szko∏´. Niewielu nauczycieli staje w takim miejscu
na swojej drodze zawodowej. Byç cz∏onkiem zespo∏u,
który „rozkr´ca szko∏´ od zera” to naprawd´ niepowtarzalne prze˝ycie. 1 wrzeÊnia 2012 sta∏ na ul. Cieplarnianej 23 budynek pn. „Szko∏a Podstawowa nr 353
w Warszawie”. Po ca∏ym roku wspólnej pracy, razem
z naszymi uczniami i rodzicami mo˝emy powiedzieç
„To jest nasza szko∏a”. Korzenie budowaliÊmy, pracujàc
przez ca∏y rok, i budowaç b´dziemy nadal. Skrzyde∏ dodawa∏y i dodajà nam sukcesy naszych uczniów w wielu konkursach przedmiotowych przeprowadzanych
na ró˝nych poziomach. Nie sposób wymieniç tutaj
wszystkie konkursy i nazwiska wszystkich laureatów,

dlatego czynimy to na „∏amach” naszej
strony internetowej www.sp353.pl.
Nasi uczniowie wspaniale reprezentowali szko∏´ w konkursach matematycznych („Ma∏y
Matematyk” oraz „Wzorowy Matematyk”), ortograficznych („Ma∏y Mistrz Ortografii” oraz „Z ortografià
za pan brat”), plastycznym („Jesienne duszki i leÊne
stwory”), wiedzy o muzyce (III Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy o Fryderyku Chopinie). Wyniki ogólnopolskich
konkursów j´zyka angielskiego Galileo 2013 i „Olimpus” równie˝ by∏y dla nas powodem do dumy.
W kwietniu wzi´liÊmy udzia∏ w I Ogólnopolskim
Konkursie J´zykowym „M∏ody Lingwista”. JesteÊmy bardzo dumni z wyników naszych uczniów. ByliÊmy jednà spoÊród 437 polskich szkó∏ bioràcych udzia∏
w konkursie i zaj´liÊmy II miejsce w kraju w kategorii j´zyk polski.
Ogromnych skrzyde∏ dodajà nam równie˝ sukcesy
naszych reprezentantów w zawodach sportowych:
w p∏ywaniu, w minipi∏ce no˝nej, w czwórboju LA, tenisie sto∏owym, w minipi∏ce r´cznej, w minipi∏ce siat-

bez dna, wielki lej ze znikajàcymi w Êrodku monetami. Sympatyczna by∏a zabawa z lewitujàcymi kulkami.
ZwiedziliÊmy tak˝e minimuzeum iluzji z lustrzanym
korytarzem, obrazkami 3D oraz samochodzikiem, który zdawa∏ si´ byç na wyciàgni´cie r´ki, ale dotkni´cie
go by∏o niemo˝liwe. Niektórzy z nas stracili g∏ow´
na farmie i prezentowali jà na talerzu. Najwi´kszà
jednak atrakcjà by∏a „Latajàca Chata Tajemnic” – domek, w którym nic nie by∏o oczywiste, a kule na sto-

www.B-DENTAL.com.pl

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny

Rozpoczynamy nabór do I edycji „Programu Stypendialnego” Dwuj´zycznej Szko∏y
Podstawowej nr 1.
„Program stypendialny” ma na celu umo˝liwienie kszta∏cenia w naszej szkole dzieciom zdolnym,
pokrywajàc im comiesi´czny koszt czesnego.
W ka˝dym roku szkolnym Szko∏a przyzna
jedno stypendium na ca∏y okres kszta∏cenia –
maksymalnie do ukoƒczenia klasy 6.
Do korzystania ze stypendium aplikowaç mogà dzieci z rodzin, w których dochód na ednego
cz∏onka rodziny nie przekracza 800 z∏ netto.
Warunkiem uzyskania stypendium jest uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej, na podstawie
której Szko∏a wy∏oni „najzdolniejszego” ucznia.
Wi´cej informacji: www.szkola-dwujezyczna.pl.

Agnieszka Nowicka
Dwuj´zyczna Szko∏a Podstawowa nr 1
kowej, w biegach prze∏ajowych. Dru˝yna z SP 353
zdoby∏a tytu∏ Mistrza Prawego Brzegu Warszawy
w Szachach w turnieju dru˝ynowym.
Osiàgni´te sukcesy pozwalajà naszej szkole „zapuÊciç korzenie”, a dla wszystkich cz∏onków spo∏ecznoÊci
szkolnej sà powodem do dumy i êród∏em si∏ i ch´ci
do dalszej pracy. Przys∏owiowà „wisienkà na torcie”
jest wynik naszych szóstoklasistów w sprawdzianie
zewn´trznym – najwy˝szy w dzielnicy (32,52 pkt.).

Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz
le bilardowym zdawa∏y staczaç si´... do góry.
W wielkim namiocie dzieci zjad∏y obiad oraz obejrza∏y pokaz sztuczek iluzjonistycznych.

Wycieczka na Farm´ Iluzji
Dnia 28.05 dzieci z naszego przedszkola
– oprócz „Kotków”, czyli naszej najm∏odszej
grupy – pojecha∏y na Farm´ Iluzji.
Na miejscu, po ma∏ej bananowej przekàsce, ruszyliÊmy do oglàdania ró˝nych dziwów. W poruszaniu
si´ po obiektach pomaga∏a nam Pani przewodnik
i wyjaÊnia∏a niektóre „czary”. Od samego wejÊcia
swoim widokiem intrygowa∏ nas kran z lecàcà wodà... zawieszony w powietrzu. ObejrzeliÊmy studni´

Zawalcz o stypendium!
Kszta∏ç si´ w DSP nr 1!

Na farmie by∏o jeszcze sporo innych atrakcji, np. gigantyczne szachy, zatoka piratów, wiklinowy labirynt
i choç aura nie by∏a sprzyjajàca do zabawy w plenerze, to
dzieci Êwietnie wyposa˝one w przeciwdeszczowe stroje
mog∏y suche i zadowolone wracaç do przedszkola.

Ola Dzier˝a
Dwuj´zyczne Przedszkole abc

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm

dr n. med. Wojciech Bzd´ga

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców i kandydatów na
kierowców kat. A, B, C, D, E, T oraz poj. uprzywilejowanych

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

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
• profilaktyka
• wybielanie z´bów
• laseroterapia
• leczenie zachowawcze • protezy, naprawa
• leczenie chirurgiczne
leczenie
dzieci
protetyka:
korony,
mosty
•
• RTG z´bów – cyfrowo
•

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

tel.

602-174-916
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Jak „RobuÊ” Êwi´towa∏ 20-lecie
Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ” 20 czerwca
obchodzi∏o swoje 20 urodziny.
Podczas uroczystoÊci by∏y obecne pierwsze „Robusiaki”. Robert WiÊniewski – to dla niego powsta∏o
przedszkole i nosi jego imi´ – oraz Piotr Kruczek, jeden
z pierwszych podopiecznych. Swojà obecnoÊcià zaszczycili nas równie˝ goÊcie honorowi
stale wspó∏pracujàcy z „Robusiem”: Pani Dorota Gellner – ulubiona autorka ksià˝ek, piosenek dla dzieci i hymnu przedszkola – „Robusie”, honorowy patron przedszkola, Pani Alicja
Twardowska – wydawca i autorka ksià˝ek, Pani Barbara Ciemska – autorka ksià˝eczek dydaktycznych dla dzieci, nasz ulubiony przyrodnik – zoolog Roman Persona przyby∏y na uroczystoÊç z kozà TuÊkà, zaprzyjaêniony z przedszkolem podró˝nik Pan Bogumi∏ Rzucid∏o oraz
opowiadacz afrykaƒskich bajek Pan Gwidon
Cybulski. WÊród goÊci nie zabrak∏o wszystkich wspó∏pracujàcych z przedszkolem instruktorów i terapeutów
oraz rodziców, dziadków, przyjació∏, jak równie˝ absolwentów, którzy przez wiele lat ucz´szczali do „Robusia”. Burmistrz Dzielnicy Weso∏a Edward K∏os z∏o˝y∏
na r´ce Pani Dyrektor Bogus∏awy WiÊniewskiej serdeczne gratulacje i podzi´kowania oraz wyrazy uznania
za poÊwi´cenie i zaanga˝owanie w codziennej pracy

z dzieçmi, za wyrabianie nale˝ytych postaw i przygotowanie do dalszej edukacji, za stworzenie bardzo dobrych warunków do pracy i nauki, dzi´ki którym przedszkole „RobuÊ” zyska∏o wielu przyjació∏, wspierajàcych
dzia∏alnoÊç placówki. Pan Burmistrz w imieniu ca∏ego

Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a ˝yczy∏ ca∏ej spo∏ecznoÊci placówki kolejnych wspania∏ych osiàgni´ç i pomyÊlnoÊci
w wykonywaniu nie∏atwego zadania, zadowolenia
z sukcesów wychowanków oraz dalszych wyrazów
wdzi´cznoÊci Rodziców, które sà najlepszym podzi´kowaniem dla pracowników przedszkola „RobuÊ”.
„Robusiaki” wystàpi∏y na scenie z wieloma piosenkami i taƒcami oraz miniteatrzykiem w j´zyku angiel-

„Enjoy my Origin” w SP 174
W dniach 20–25 maja nasza szko∏a goÊci∏a studentów z mi´dzynarodowej organizacji AIESEC z zaj´ciami
„Enjoy my Origin”. Jest to innowacyjny projekt edukacyjny AIESEC Polska skierowany do szkó∏ podstawowych na terenie Polski.
Trenerzy przeprowadzili warsztaty j´zykowo-kulturowe zapoznajàce dzieci z kulturà, tradycjà i zwyczajami innych krajów, wskazujàce na ró˝nice, ale jednoczeÊnie uczàce tolerancji. Zaj´cia prowadzone by∏y

w j´zyku angielskim, umo˝liwiajàc rozwijanie podstawowych kompetencji j´zykowych.
Uczniowie klas IV–VI przez pi´ç dni (30 godzin zaj´ç) mogli odbyç „wycieczk´ dooko∏a Êwiata”, nie
opuszczajàc sal lekcyjnych. Zapoznali si´ z kulturà
Brazylii, Wietnamu i Azerbejd˝anu. W wielu przypadkach by∏y to pierwsze spotkania z obcokrajowcami. Ciekawe prezentacje multimedialne, konkursy, zabawy, oglàdanie oryginalnych strojów i rekwizytów,

skim. Dzieci zaprezentowa∏y równie˝ swoje umiej´tnoÊci, które zdobywa∏y przez ca∏y rok szkolny na takich
zaj´ciach jak judo i taniec towarzyski.
Po wspania∏ych wyst´pach przyszed∏ czas na podzi´kowania od dyrekcji i rodziców dla kadry przedszkola oraz osób wspó∏pracujàcych na sta∏e z „Robusiem”. Pyszny tort z logo przedszkola oraz kosz kwiatów i lizaków ufundowa∏a firma cateringowa Pana ¸ukasza Królikowskiego „Papaja”. Atrakcjom nie by∏o
koƒca: po wspólnie zjedzonym torcie, lodach i wielu
∏akociach przyszed∏ czas na wspólnà zabaw´ i rozmowy, oglàdanie kronik przedszkolnych i wpisy do ksi´gi
pamiàtkowej przedszkola.
Dzieci mia∏y mo˝liwoÊç malowania buziek, wykonania balonowych cudów, a tak˝e uczestniczenia
w pokazie du˝ych baniek mydlanych. Podczas uroczystoÊci panowa∏a bardzo mi∏a i rodzinna atmosfera,
dzi´ki czemu tak pi´kny jubileusz b´dziemy wszyscy
wspominaç przez wiele lat.
Pragniemy w tym miejscu podzi´kowaç wszystkim
Rodzicom, GoÊciom, Przyjacio∏om „Robusia” za ˝yczenia, pomoc, pyszne wypieki i uÊwietnienie obecnoÊcià
i swoimi wyst´pami naszego urodzinowego festynu.
Zapraszamy na naszà stron´ www.robus.pl do
oglàdania zdj´ç z uroczystoÊci, którà utrwali∏ zaprzyjaêniony i wspó∏pracujàcy z nami od lat Pan Adam
Kielczyk z Foto-Oskar.

Ewelina Dobosz
Beata Chalecka

s∏uchanie muzyki i nauka taƒca charakterystycznego
dla danego regionu pozwoli∏y uczniom dostrzec ró˝norodnoÊç kulturowà naszej planety. Poprzez zabaw´
dzieci mog∏y dowiedzieç si´ wielu ciekawostek o rodzinnych krajach studentów.

Bardzo wa˝nym elementem warsztatów by∏ ich
wymiar j´zykowy. Wolontariusze, prowadzàc je
w j´zyku angielskim, wplatali w nie minirozmówki, przydatne s∏ówka i zwroty, które pomagajà rozwinàç umiej´tnoÊci lingwistyczne dzieci, a tak˝e prze∏amaç bariery j´zykowe. Warsztaty z obcokrajowcami
sà te˝ silnà motywacjà do dalszej nauki j´zyka
– dzieci zauwa˝ajà praktyczne zastosowanie swojej
wiedzy i umiej´tnoÊci.
Uczniowie z zainteresowaniem czekali na kolejne
warsztaty, chcàc dowiedzieç si´ jak najwi´cej.
W ostatnim dniu wielu uczniów przygotowa∏o po˝egnalne kartki, a klasa VI niespodziank´ – zaprosi∏a studentów do nauki poloneza.
Cieszymy si´, ˝e przeprowadzone warsztaty spotka∏y si´ z takim zainteresowaniem, a zaanga˝owanie
uczniów zach´ca do tego, aby cz´Êciej korzystaç z takiej formy wzbogacania szkolnych zaj´ç.

Marzena Delak
SP 174 z Oddzia∏ami Integracyjnymi
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PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych

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

Specjalista medycyny rodzinnej

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.

Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

RODZINNY DOM OPIEKI
Stara Mi∏osna, tel. (22) 773 17 86, kom. 502 866 525
✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych

✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci
✓ równie˝ krótkie pobyty

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.geostar.waw.pl

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
PRACE WYSOKOÂCIOWE

„PO LINIE”

Faktura VAT

☎ 606-808-358
• WYSOKOCIÂNIENIOWE MYCIE ELEWACJI
• ALPINISTYCZNE MYCIE OKIEN
• NAPRAWA ORAZ CZYSZCZENIE RYNIEN

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej), tel. 505 099 069
Warszawa Wesoła-Stara Miłosna
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Potyczki matematyczne 2013

Czerwiec w SP 17 3

O tym, ˝e matematyka jest królowà nauk, wiedzà wszyscy.
Starsi mieli okazj´ si´
o tym przekonaç niejeden raz w swoim doros∏ym ˝yciu. M∏odych
nale˝y w tym przekonaniu skutecznie. Nauka matematyki po∏àczona z przyjemnoÊcià
wspó∏zawodnictwa
i nagrodami dla najlepszych wydaje si´
jednà z najskuteczniejszych metod. Wiedzà o tym organizatorzy I edycji
Potyczek Matematycznych, konkursu zainicjowanego przez dyrektora Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej im. Emanuela Bu∏haka panià Ma∏gorzat´
Or∏owskà i doÊwiadczonego matematyka panià
Martyn´ G´bskà. 14 czerwca w Bu∏haku odby∏o
si´ uroczyste og∏oszenie wyników i rozdanie nagród dla matematycznych arcymistrzów dzielnicy.
Potyczki organizowane w tym roku po raz
pierwszy skierowane by∏y do uczniów klas 1–3 ze
szkó∏ podstawowych. Ch´tnych do udzia∏u zg∏aszali nauczyciele ze szkó∏ podstawowych zlokalizowanych w dzielnicy Weso∏a. W pisemnym kon-

Ostatni miesiàc roku szkolnego 2012/2013 obfitowa∏
w wiele ciekawych wydarzeƒ, inicjatyw i sukcesów. Szko∏a 173 w tegorocznym sprawdzianie szóstoklasisty jest w elitarnym gronie 4% najlepszych szkó∏ w Polsce (9 stanin).

kursie, który odby∏ si´ 24 maja, wzi´∏o udzia∏ ponad stu uczestników. Przez 45 minut rozwiàzywali oni test sk∏adajàcy si´ z 10 pytaƒ, sprawdzajàcy
umiej´tnoÊci rozwiàzywania zadaƒ logicznych, ∏amig∏ówek, rebusów i sudoku. Niekonwencjonalna formu∏a konkursu umo˝liwia∏a trening logicznego myÊlenia niezb´dnego w matematyce.
Uroczyste rozdanie nagród, na które zaproszono wszystkich uczestników, uÊwietni∏ swojà obecnoÊcià burmistrz Weso∏ej pan Marian Mahor, który objà∏ Potyczki Matematyczne swoim patronatem. Spotkanie rozpocz´∏o si´ programem artystycznym przygotowanym przez uczniów klas
trzecich i zespó∏ wokalny Studio Art dzia∏ajàcy
w Bu∏haku pod okiem pani Renaty Struzik. Najwa˝niejszym momentem by∏o rozdanie nagród.
Tytu∏ Arcymistrza I Potyczek Matematycznych
otrzyma∏ Marcel Terelak z klasy 2c, uczeƒ SSP
nr 12. Tytu∏y Mistrzów przypad∏y Natalii Nalborczyk z 3a i Angelice Szor z 3b, uczennicom SP
nr 172. Ekspertami tegorocznych potyczek matematycznych zosta∏y: Alicja Kazimierczyk z kl. 3a
i Klara Twardowska z kl. 3b, równie˝ ze SP nr 172.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uznania
i drobne upominki. Organizatorzy zapewniajà, ˝e
kolejne Potyczki Matematyczne ju˝ za rok.

Piotr Szostak

„Teatr na stra˝y”
Od wielu lat Szko∏a Podstawowa nr 171
i Szko∏a Podstawowa nr 174 wspó∏pracujà ze
Stra˝à Miejskà, realizujàc programy profilaktyczne.
Tym razem uczniowie klas drugich obydwu
szkó∏ mieli przyjemnoÊç wziàç udzia∏ w interaktywnym spektaklu przygotowanym przez zaprzyjaênionych stra˝ników. Z zapartym tchem Êledzili losy
swojej rówieÊniczki – „Florki, która chcia∏a zostaç
pi∏karzem”. Dzi´ki tej historii mogli wczuç si´ w sytuacj´ dziecka, którego ufnoÊç i ∏atwowiernoÊç
chcia∏ wykorzystaç nieuczciwy nieznajomy.
To bardzo wa˝ny temat w dzisiejszych czasach,
gdy dzieci cz´sto padajà ofiarà przest´pców.
Ogromnym atutem spektaklu by∏a jego interaktywna forma. Dzieci bawi∏y si´ i uczy∏y jednoczeÊnie. Wszystkie chcia∏y obroniç Flork´ przed
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czarnym charakterem. Przy okazji wykaza∏y si´
znajomoÊcià numerów alarmowych i umiej´tnoÊciami odpowiedniego reagowania w sytuacjach
zagro˝enia.
Projekt „Teatr na Stra˝y” sta∏ si´ Êwietnym dope∏nieniem zaj´ç, jakie prowadzone sà w naszych szko∏ach zarówno przez nauczycieli, jak
i stra˝ników.

Beata Bielska-Karwot

Maksymalny wynik uzyska∏o 6 uczniów: Jagoda Szmytkowska, Kacper Grzymkowski, Jakub Kamiƒski, Eliza Kmiecicka, Zuzanna Niewiadomska i Wiktoria Szafraƒska. Rok 2013 jest rokiem Juliana Tuwima, dlatego w szkole odby∏ si´ happening „Entropia s∏owa”. Festiwal Teatrzyków Uczniowskich i Festiwal Piosenki Polskiej – to kolejne inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców. Stawiamy na ekologi´ – zapraszamy do obejrzenia naszego szkolnego ogródka z altankà edukacyjnà. Mo˝emy tak˝e poszczyciç si´ projektem „Ratujmy stare odmiany drzew owocowych”. Nasze drzewka sà ju˝ du˝e i w tym roku zakwit∏y. Czekamy na smaczne jab∏uszka. Corocznie zapraszamy dru˝yny z weso∏owskich szkó∏ do ekologicznej zabawy. W czerwcowym turnieju wzi´∏y udzia∏ SP 171, 172, 173, 174, 353 i 12. Wszystkie
dru˝yny wykaza∏y si´ wspania∏à wiedzà ekologiczno-przyrodniczà. Uczniowie ko∏a wokalnego wystawili przedstawienie musicalowe dla edukacji wczesnoszkolnej pod tytu∏em „Âwiniopas”.
Niezapomnianych wra˝eƒ dostarczy∏ nam „Astropark” – obwoêne planetarium, które odwiedzi∏o dzieci z edukacji wczesnoszkolnej. Wspania∏à lekcj´ o tym, skàd historycy czerpià wiedz´
o dawnych czasach i jak wyglàda praca historyka – przygotowa∏
pan p∏k dr hab. Tomasz KoÊmider, Dyrektor Instytutu Bezpieczeƒstwa Paƒstwa Akademii Obrony Narodowej. Dzieci z ogromnym
zainteresowaniem uczestniczy∏y w zaj´ciach. Ciekawe lekcje odbywa∏y si´ w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek historia”,
a nasza szko∏a otrzyma∏a patronat Mazowieckiego Kuratora
OÊwiaty na wspó∏prac´ z Ko∏em Sybiraków. Koordynatorem
wspó∏pracy jest pani Alicja Napiórkowska, nauczyciel historii.
˚yczymy wszystkim wspania∏ych wakacji i zapraszamy
do odwiedzania naszej szko∏y.

W imieniu spo∏ecznoÊci szkolnej SP 173

Bernadetta Gierczycka
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Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.
Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

Szanowni Paƒstwo! Zgodnie z pierwotnymi za∏o˝eniami rubryki og∏oszeƒ drobnych sà one bezp∏atne jedynie dla osób prywatnych bàdê do og∏aszania
informacji niekomercyjnych. Wszystkich przedsi´biorców zapraszamy do skorzystania ze stworzonego specjalnie dla firm modu∏u p∏atnych og∏oszeƒ filigranowych (wymiar 43 x 20 mm) w atrakcyjnej cenie, publikowanych w dziale og∏oszeƒ
drobnych, ale jako wyraêne og∏oszenia komercyjne. Zainteresowanych prosimy
o kontakt z redakcjà, tel. 22 810 26 04.

REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

GARDEN & PLEASURE
Pracownia Sztuki Ogrodowej
OGRODY – Projektowanie i realizacja
Architektura Krajobrazu

w w w. g a r d e n a n d p l e a s u r e . p l

535-152-585

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlanà 364 m2.
Osiedle Stara Mi∏osna. Tel. 534 943 830
◗ Dzia∏ki budowlane w Zakr´cie (1km od os. St. Mi∏osna)
Sprzedam bezpoÊrednio pow: 1000, 1159, 1880 m2, b.
∏adna okolica, cena 250 z∏/m2 do negocjacji. Media gaz
i pràd. Tel. 509 944 748

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I HYDRAULICZNE oraz
naprawy, fachowo i solidnie.
Stara Mi∏osna i okolice.
Tel. 509-358-336.
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◗ Sprzedam mieszkanie w Starej Mi∏osnej 54m 2pokoje ∏adne przestronne, s∏oneczne + piwnica + miejsce parkingowe. Do zamieszkania od zaraz. Cena do uzgodnienia.
Tel 694-303-877, 885-308-888.
◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà w D´be Wielkie, 765 m2,
naro˝nà z mediami na osiedlu domków jednorodzinnych, 15 km od Warszawy tel. 608 736 503
◗ Sprzedam 2,5 ha lasu w Kownatkach ko∏o ¸ukowa,
100 km od Warszawy. Media, bdb dojazd, sàsiedztwo leÊniczówki, bogactwo jagód i grzybów. Cena do negocjacji. tel. 608 736 533.
◗ Sprzedam dwupoziomowe mieszkanie na os. zamkni´tym
w Starej Mi∏osnej – 86 m2 – 4 pokoje, kuchnia, 2 ∏azienki, lo˝a, piwnica, dwa miejsca parkingowe. Cena do
uzgodnienia. tel. 22 773 34 11; 608 736 533.

TEL. 536 920 306

◗ Sprzedam dom: 1/2bliêniaka Zakr´t, stan surowy otwarty na
dzia∏ce 650 m2, media, droga asfaltowa, okolica nowych domów, bezpoÊrednio sprzedam 310tys. z∏. Tel. 504 078 195
◗ Sprzedam bliêniak (320 m2) na dzia∏ce 1800 m2, Zakr´t,
stan surowy otwarty, media, asfalt, okolica nowych domów, bezpoÊrednio, cena 650tys. z∏. lub mo˝liwoÊç
sprzeda˝y 1/2 bliêniaka. Tel. 601 620 890
◗ Sprzedam dzia∏k´, Zakr´t, 1220m, WZ, ogrodzona, pràd,
gaz, mo˝liwoÊç budowy bliêniaka, atrakcyjna cena,
tel. 508 10 10 75, basia@jjs.pl
◗ Sprzedam ekonomiczny dom Wola Grzybowska 135 m2
p. u˝ytkowej,, kominek z obiegiem, zadbana dzia∏ka
1190 m2; gara˝ 70 m2 ew. zamieni´ na mieszkanie w stanie deweloperskim kontakt:anaryb126@gmail.com
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◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ budowlano-us∏ugowà
w starej mi∏osnej 1200 m2, wszystkie media miejskie w drodze, w∏asnoÊç hipoteczna, 605 981 175 dzohar1@wp.pl
◗ Sprzedam segment w Starej Mi∏osnej. ¸adnie wykoƒczony. W rozliczeniu dzia∏ka lub mieszkanie – kierunek Miƒsk
lub Lublin, inne propozycje – 0 692 977 947
◗ Sprzedam mieszkanie St. Mi∏osna – 80 m, 3 pok., 1pietro, 2 piwnice 410.00oz∏ tel. 506131004
◗ Sprzedam segment- kanadyjczyk 180 m, dzia∏ka 190m
520.000z∏ tel. 606 22 44 58

TANIE MALOWANIE
ELEWACJI I MIESZKA¡, NAPRAWY
RYNIEN, BRAM, MONTA˚ ÂNIEGO¸APÓW, PRACE NA WYSOKOÂCI
www.alpin-spaw-bud.pl
tel. 519-836-734
144

Remonty A–Z
Sprzàtanie A–Z
Prace w ogrodzie A–Z
Inne nietypowe prace
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◗ Sprzedam dzia∏k´ budowlanà 1 km od Piaseczna.
tel. 22 468 80 80 po godz. 19.00.
◗ Sprzedam budk´ handlowà przy cmentarzu Marysin Wawerski ul. Korkowa tel. 506 859 985.
◗ Sulejówek, dzia∏ka rolna przed przekszta∏ceniem. WielkoÊç
3000 m2 + 1000 m2. ¸àcznie 750.000 z∏. tel. 508 549 374.
◗ Sprzedam mieszkanie dwupoziomowe 100 m2 w Aninie
na strze˝onym osiedlu. 4 pokoje, 2 ∏azienki z podgrzewanà
pod∏ogà, 2 balkony, miejsce gara˝owe, piwnica. 2 minuty
od stacji PKP Anin. Cena: 615 tys.. Kontakt: 501-620-701

◗ Ma∏à lodówk´ indesit; wys/84cm. stan b. dobry sprzedam. cena 290z∏.
◗ Sprzedam sukni´ Êlubnà, kolor ecru, rozm 36/38. Przód
wyszywany, tu˝ pod piersiami plisa. Ty∏ g∏adki zapinany na
suwak. Sukienka jest na podszewce, ma halk´ na gumk´
z tiulem. d∏. 138 cm, szer. w biuÊcie 70 cm. Suknia jest bardzo wygodna i Êwietnie sprawdza si´ w taƒcu. Jest w bardzo dobrym stanie. Cena do negocjacji. tel. 509-807-157

US¸UGI
PODNOÂNIKIEM KOSZOWYM
MYCIE I MALOW. ELEWACJI/DACHÓW
PRZYCINKA/WYCINKA DRZEW ITP.
MALOWANIE WN¢TRZ – DOMÓW, BIUR,
MIESZKA¡ – MYCIE TARASÓW, KOSTKI

Tel. 792 077 071
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ul. Diamentowa 20
501 75 75 42, 22 773 16 62
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◗ Sprzedam miód – prawdziwy, naturalny, zdrowy, prosto
z Podlasia. Atrakcyjna cena, do wyboru ró˝ne smaki. Dostawa gratis. Tel. 782 381 550.
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257.
◗ Oddam za niewielkà op∏atà drzewo na opa∏ (dàb).
Tel: 601 257 594
◗ Sprzedam prawie nowe meble, wyposa˝enie du˝ego pokoju: szafka tv, szafka wiszàca wyposa˝ona w oÊwietlenie, ∏awa; kolor jab∏oƒ locarno. Cena do uzgodnienia,
tel. 513046180

DAWBRUK
Sprzeda˝ i uk∏adanie kostki
brukowej, drena˝e, odwodnienia.
Posesje, chodniki, parkingi, place.
Tanio i solidnie! Tel.: 502 404 196.

◗ Sprzedam pianino Seiler zabytkowe. Cena 5.000 z∏
do uzgodnienia. tel. 508 549 374
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek, Weso∏a. tel 503 812 131
◗ Sprzedam podk∏ady w formacie MP3 dla zespo∏ów
na wesela, dancingi, zabawy itp. Dynamiczne, profesjonalne brzmienie. 3.500 szt + du˝o tekstów na 4 p∏ytach DVD. Cena 99,00 z∏ tel: 603-313-938.
◗ Sprzedam suknie Êlubnà (kszta∏t rybka, z podczepianym
trenem) firmy Sposabella. Do sukni do∏àcz´ welon, kwiat
na g∏ow´ oraz futerko. Na ˝yczenie mog´ udost´pniç
zdj´cia. Tel; 510-618-518, mail:olgasu@op.pl
◗ Materia∏y po likwidacji stolarni tanio sprzedam,
tel 22 615-30-60
◗ Kupi´ Chiƒskie znaczki pocztowe, przesy∏ki pocztowe
z Chin i Korei Pó∏nocnej, stare koperty listów, stare widokówki i karty pocztowe z Polski i krajów sàsiadujàcych,
tel. 602 511 582.

◗ Torebki, kolczyki, buty, ubrania (gotowe stylizacje) dla Paƒ
rozmiar 36/38/40. Wyprzeda˝ ze Studia Stylizacji.
tel. 502 600 775 (ch´tnie sprzedam wszystko 1 osobie
np. do sklepu vintage).
◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach
100x200 cm tel. 22 615 30 60.
◗ SUKNIA ÂLUBNA sprzedam, rozm. 36, wzrost ok. 160cm,
bia∏a, cena salonowa 2800z∏, sprzedaje w cenie 490z∏.
zdj´cia wyÊle na e-mail. natka233@gmail.com
◗ Sprzedam piec gazowy do c. o. tanio! tel. 22 615 30 60

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY
◗ Zostajesz w wakacje w domu? Masz ch´ç nauczyç si´ czegoÊ nowego? Zapraszam na NAUK¢ GRY NA GITARZE!
Jeszcze tego lata b´dziesz graç na ogniskach, bo
od pierwszej lekcji gramy i Êpiewamy fajne piosenki!
Tel. 695-622-848
◗ Skrzypce – udzielam lekcji i gram na Êlubach 515-34-94-60.
◗ Pedagog-terapeuta pomo˝e dzieciom w trudnoÊciach
szkolnych: dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Tel.
22 872 96 31, kom. 604 753 455.

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 76
w Warszawie-Mi´dzylesiu
przyjmie uczniów do klasy 1, 2 i 3.
Tel: 22 615-25-67, 502-643-761

◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie, sympatycznie – nauka,
przygotowanie do matury, egzaminów, pracy, wyjazdów,
j´zyk biznesu, prawniczy i in., t∏umaczenia – doÊwiadczony lektor i t∏umacz jez. ros. Tel. 504 69 79 18.
◗ Francuski z dojazdem – tylko Stara Mi∏osna, 602 276 202.
◗ J¢ZYK POLSKI – pomoc przy problemach z j´z. polskim
na ka˝dym poziomie, korepetycje, analiza i interpretacja
tekstu, testy, gramatyka, przygotowanie do matury i prezentacji, Weso∏a, tel. 22 773 40 87.
◗ Business/General English – lektorka akademicka
tel: 604 433 728.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego. Wszystkie stopnie nauczania. Tel. 22 773 28 07.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, dla osób STARSZYCH promocja! Zaj´cia indywidualne prowadzone przez
studenta. Efektywna, spokojna nauka korzystania z INTERNETU oraz podstawowych funkcji komputera. 533 404 404

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Zak∏adanie trawników, koszenie
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
◗ J¢ZYK ANGIELSKI – licencjonowany amerykaƒski nauczyciel ch´tnie pomo˝e osobom uczàcym si´ angielskiego.
Wszystkie poziomy, konwersacje i przygotowanie do egzaminów. Indywidualne metody i materia∏y dla ka˝dego
ucznia. Tel. 667-774-878
◗ MATEMATYKA (TAK˚E PO ANGIELSKU) – nauczycielka
matematyki wszystkich poziomów szkolnych, pomo˝e
z trudnoÊciami, nadrobieniem zaleg∏oÊci oraz rozszerzeniem wiedzy. Indywidualne sposoby nauczania dostosowane do ka˝dego ucznia. Tel. 667-774-878

SPRZEDAM DZIA¸K¢
bez poÊredników, atrakcyjna cena,
bardzo dobra lokalizacja.
Szczegó∏owe informacje na stronie
www.dzialka-wiazowna.pl
lub 504-595-550
125
◗ Zamieni´ dzia∏k´ budowlano-mieszkaniowà 1000 m2 w Starej Mi∏osnej ok. ul. Topolowej, wszystkie media w ulicy (jest
aktualny MPZP) na dzia∏k´ us∏ugowà ok. 1500 m2–2000 m2
w okolicy Starej Mi∏osnej do 3 km. Tel. 601-244-777.
◗ Sprzedam ∏adnà kawalerk´ z widnà, du˝à kuchnià w Weso∏ej. Media, K. W., bardzo dobra komunikacja. Mieszkanie bardzo ciche i ciep∏e, blok po generalnym remoncie.
tel. 22 773 41 75 po godz. 17.

REMONTY MIESZKA¡
I DOMÓW JEDNORODZINNYCH
– glazura, terakota, hydraulika,
elektryka, malowanie itp.
Fachowo i solidnie. Tel. 505 630 513.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY, SPRAWY SÑDOWE:
CYWILNE ( SPADKI , ZASIEDZENIA ,
NIERUCHOMOÂCI ),
RODZINNE , ROZWODY,
ADMINISTRACYJNE .
TEL.

22 745-55-00

138

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

68

◗ Sprzedam wspó∏udzia∏ 29/2791 z dzia∏ki nr 110/4, obecnie jako miejsce parkingowe przy ul. Pogodna oddzielna KW. 19000 PLN do negocjacji. Tel. 501057364
◗ Sprzedam dzia∏k´ Zakr´t o pow. 1140 m2 (rozpocz´ta budowa bliêniaka), media, asfalt, okolica nowych domów,
szko∏a, przychodnia, sklepy, bezpoÊrednio cena 270tys.
z∏. Tel. 601620890

WWW.KAMIENIARSKI-SKLEP.ABC24.PL

Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
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◗ SPRZEDAM lub zamieni´ MIESZKANIE – 49 m , 2 pokoje
Sulejówek nowe bloki Pi∏sudskiego (1,5km od Weso∏ej),
stan developerski, termin oddania sierpieƒ 2013r.
– 249 000 z∏. Zamieni´ na mieszkanie w Zielonej lub Starej Mi∏osnej. MO˚LIWA DOP¸ATA Z MOJEJ STRONY.
tel 535-635-635 informatykwesola@gmail.com
2

chemia do kamienia
akcesoria na nagrobki

◗ Sprzedam pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej,
w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà.
tel 503 730 158
◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96 m2, 4950 z∏ za m2.
Tel: 504-102-544.
◗ Sprzedam dom (Stara Mi∏osna) w zabudowie szeregowej,
skrajny, z pomieszczeniem us∏ugowym, pow. dzia∏ki 319
m2, domu 252 m2, cena 800.000 z∏ (do negocjacji)
tel. 502 600 775.

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

NIERUCHOMOÂCI

Sklep Kamiks

Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, tapicerki maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 h.

85

OG¸OSZENIA DROBNE
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WESO¸A

Zaczarowane Przedszkole „Pod D´bami”

Aktywni rodzice

Ju˝ po raz czwarty rodzice z Przedszkola „Pod D´bami” wystàpili na Dzieƒ Dziecka w sztuce wyre˝yserowanej przez wychowawczyni´ Agnieszk´ Ptak-Mo∏ek. Tym razem by∏a to „Prawdziwa historia Królewny Ânie˝ki”. Mo˝na sobie wyobraziç, jak trudno

Wiedzàc, jakim corocznym wysi∏kiem finansowym dla rodziców jest zakup podr´czników dla
dzieci, Rada Rodziców w Zespole Szkó∏ nr 94
w Warszawie-Weso∏ej zdecydowa∏a si´ zorganizowaç hurtowy zakup podr´czników na nast´pny rok
szkolny dla wszystkich ch´tnych rodziców.
– Liczymy, ˝e dzi´ki du˝emu zamówieniu otrzymamy atrakcyjne oferty cenowe. Uda∏o nam si´ ju˝
nawiàzaç wspó∏prac´ z du˝à hurtownià ksià˝ek
– mówi Agata Bo˝ek-Raczyƒska, pomys∏odawczyni i koordynatorka projektu, cz∏onek Rady Rodziców, a prywatnie mama trójki dzieci.
Koszty zwiàzane z rozpocz´ciem roku szkolnego
oraz bieganie po ksi´garniach w poszukiwaniu najtaƒszych podr´czników by∏y zawsze dla rodziców du˝ym obcià˝eniem. Rada Rodziców uzna∏a, ˝e zorganizowanie procesu zakupu podr´czników zaoszcz´dzi
czas, nerwy i pieniàdze w portfelach rodziców. Zamówienia b´dzie mo˝na sk∏adaç na specjalnie przygotowanych drukach do 16 sierpnia br. Szczegó∏owe informacje sà dost´pne na tablicach og∏oszeniowych
w Szkole. Mo˝na je te˝ uzyskaç w drodze kontaktu
mejlowego pod adresem: radarodzicow94@o2.pl.

by∏o zgromadziç na próbach 17 pracujàcych, doros∏ych osób. Ile by∏o Êmiechu i pomys∏ów podczas
przygotowywania kostiumów! Tylko dzi´ki cierpliwoÊci i ogromnemu zaanga˝owaniu naszej pani re˝yser sztuka okaza∏a si´ prawdziwym sukcesem.
Agnieszka sama wykona∏a bajeczne dekoracje i po-

Êwi´ca∏a prywatny czas na próby ju˝ po godzinie 17.
Najwi´kszà nagrodà by∏y spontaniczne reakcje
i radoÊç dzieci. Mi∏o, ˝e co roku na widowni zasiadajà burmistrzowie Edward K∏os i Marian Mahor. Po
spektaklu dzieci objada∏y si´ zdrowymi s∏odyczami.
Innym ciekawym projektem tej niezwyk∏ej nauczycielki jest tradycja sp´dzania nocy w przedszkolu najstarszej grupy
dzieci. Przygotowania do tego wydarzenia by∏y niezwykle emocjonujàce. Ka˝dy
uczestnik przyniós∏ swojà ulubionà usypiank´, Êpiwór, pid˝amk´ oraz latark´.
Có˝ to by∏a za noc – pe∏na zabaw, taƒców i Êpiewów. Tego wieczoru obowiàzkowe by∏o tylko mycie z´bów. Na jednej
sali spa∏y wszystkie dzieci wraz z opiekunami. Poniewa˝ sama uczestniczy∏am
w tej zabawie, jestem pod ogromnym
wra˝eniem Agnieszki Ptak-Mo∏ek, która
jest uosobieniem spokoju i ciep∏a.
Mam nadziej´, ˝e ta noc zostanie w pami´ci dzieci na d∏ugo, a moim wnukom zazdroszcz´, bo ja nie
chodzi∏am do takiego zaczarowanego przedszkola.

Gra˝yna Weber

Katarzyna Seweryniak,
cz∏onek Rady Rodziców

Integracja uczniów z Gimnazjum 119 im. Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego i Gimnazjum Schleiden / Niemcy
Gimnazjum 119 w Starej Mi∏oÊnie oraz Gimnazjum w Schleiden ju˝ 6 rok organizujà projekt
wymiany m∏odzie˝y szkolnej. W wymianie finansowo wspomog∏a nas organizacja PNWM (Polsko-Niemiecka Wspó∏praca M∏odzie˝y).
W Êrod´ 22 maja przyjechali do nas uczniowie ze
szko∏y niemieckiej. Ju˝ pierwszego dnia zintegrowaliÊmy si´, mimo i˝ dzieli∏a nas bariera j´zykowa. Nast´pnego dnia pojechaliÊmy zwiedzaç Warszaw´ (Stare Miasto, Centrum Nauki Kopernik). W ¸azienkach

Królewskich zorganizowano gr´ terenowà, w której
mieliÊmy okazj´ jeszcze lepiej poznaç nowych przyjació∏, prze∏amaç si´, by mówiç w j´zyku obcym.
Trzeciego dnia (by∏ to piàtek) wybraliÊmy si´
na wycieczk´ do Torunia. Zaj´cia w Muzeum Kopernika prowadzone by∏y po angielsku, natomiast po mieÊcie oprowadza∏ nas przewodnik, który mówi∏ po niemiecku i po polsku. Taka ró˝norodnoÊç sprawi∏a, ˝e
mogliÊmy doskonaliç j´zyki, których na co dzieƒ uczymy si´ w szkole.

W sobot´ zwiedziliÊmy Sochaczew oraz Muzeum
Chopina w ˚elazowej Woli. G∏ównà atrakcjà by∏ przejazd kolejkà „Retro” do Tu∏owic, gdzie przy ognisku mogliÊmy odpoczàç, zjeÊç upieczone przez nas kie∏baski
i sp´dziç cudowne chwile z niemieckimi rówieÊnikami.
Niedziela by∏a dniem wolnym, sp´dzonym w rodzinie
goszczàcej. Czas sp´dziliÊmy bardzo mi∏o, a nasi partnerzy mogli bardziej poznaç rodziny, u których przebywali.
Kolejnego dnia z∏o˝yliÊmy wizyt´ w Zespole Szkó∏
Licealnych w Sulejówku. Nast´pnie zwiedziliÊmy Milusin – Muzeum Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.
Ostatniego dnia (28.05) uczestniczyliÊmy w zaj´ciach lekcyjnych w naszej szkole.
Po obiedzie podsumowaliÊmy ca∏y projekt robiàc
plakaty w grupach. åwiczyliÊmy j´zyk angielski i niemiecki. Wspólnie sp´dziliÊmy bardzo mi∏o ostatni
dzieƒ. Po po∏udniu odwieêliÊmy uczniów ze szko∏y
w Schleiden na dworzec, gdzie ostatecznie po˝egnaliÊmy si´ z ca∏à grupà niemieckà.
Atmosfera podczas wymiany by∏a bardzo przyjazna,
uczestnicy byli kulturalni i wszyscy czuli si´ wyÊmienicie. NawiàzaliÊmy przyjaênie, które z pewnoÊcià b´dà
trwa∏y przez d∏ugie lata. Niektórzy z˝yli si´ na tyle, ˝e
zamierzajà sp´dziç wspólnie wakacje.
JesteÊmy wdzi´czni organizacji Polsko-Niemiecka
Wspó∏praca M∏odzie˝y, która dofinansowa∏a projekt.
Dzi´kujemy nauczycielom i dyrekcji naszych szkó∏ oraz
rodzicom, dzi´ki którym prze˝yliÊmy cudownà przygod´ i zyskaliÊmy nowych przyjació∏.
Z niecierpliwoÊcià czekamy na wrzesieƒ, kiedy to
my pojedziemy do Niemiec.

Uczestnicy wymiany: Patrycja Korycka,
Aleksandra Wàsowska, Jakub Dyƒski
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US¸UGI OGRODOWE

Us∏ugi – PRANIE DYWANÓW
I TAPICEREK. Wyk∏adziny,
dywany, kanapy, fotele, tapicerki
samochodowe. Dojazd do klienta.

DOÂWIADCZONA

ANTENY satelitarne i naziemne,
DEKODERY, monta˝ naprawa,
ustawienia. Trwam, Cyfra, Polsat, N.
oraz zestawy bez op∏at, 30 kana∏ów po polsku. www.lemag-tvsat.waw.pl, ul. B. Czecha 29, tel: 22 815-47-25, 501-123-566. 80

ROLETY MATERIA¸OWE I ZEWN¢TRZNE
* ˚ALUZJE * SIATKI PRZECIW OWADOM *
OKNA PVC * ÂLUSARKA ALUMINIOWA

◗ J¢ZYK ANGIELSKI – Absolwentka filologii angielskiej UW
ze specjalizacjà nauczania j´zyka angielskiego, udzieli korepetycji na ka˝dym szczeblu nauczania, tel. 663-770-774.
◗ J´zyk polski – korepetycje. Wszystkie poziomy nauczania.
Tel. 534 943 830.

◗ NIANIA zaopiekuje si´ dzieckiem! Mam 44 lata, mieszkam
i pracuj´ (jako niania) na os. Stara Mi∏osna. Z zawodu jestem
pedagogiem. Szukam pracy w pe∏nym wymiarze godzin. Posiadam referencje, prawo jazdy kat. B. -Tel. 509-533-103
◗ Ch´tnie podejm´ si´ pracy jako niania na weekendy i wybrane dni tygodnia, posiadam referencje i uwielbiam
dzieciaki tel. 606 44 77 07.
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje
tel. 600 432 140.

116

Tel. 601 262 086.

K S I ¢ G O WA
• Dojazd po dokumenty • Konsultacje
• Certyfikat Min. Fin.
• Referencje
13
3

◗ Nauczycielka z doÊwiadczeniem pomo˝e nadrobiç zaleg∏oÊci w nauce, odrobiç lekcje, poszerzyç wiedz´. Dostosowanie zaj´ç do potrzeb ucznia. Przedszkole i kl. 0-III
◗ ANGIELSKI na WAKACJE – Udziel´ korepetycji z j´zyka
angielskiego, na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum (matura podstawowa). 40z∏/godzina lekcyjna, dojazd GRATIS na terenie Weso∏ej. Pierwsza lekcja
próbna – GRATIS. tel. 502-238-740.

Stara Mi∏osna, tel. 606-482-555,
698-422-928, 22-773-10-88

◗ CHEMIA!!! Nadrabianie zaleg∏oÊci, przygotowanie do poprawek oraz testu gimnazjalnego z cz´Êci przyrodniczej.
Dojazd do ucznia! Korepetytorka z doÊwiadczeniem
w edukacji. Kontakt: 503410723
◗ Business/General English/konwersacje z profesjonalnym
Native Speaker tel: 787 144 743

DIETETYK
147

Dostarczaj organizmowi niezb´dnych
witamin, popraw trawienie i podnieÊ
odpornoÊç pijàc czysty mià˝sz
aloesowy Forever Living Products.
tel. 505 286 747
e-mail: aloesowa@gmail.com

oczyszczanie organizmu dietà, leczenie grzybic,
alergii, oty∏oÊci, skuteczne odchudzanie
◗ Terapia – pomoc w wyjÊciu z uzale˝nienia: alkohol, narkotyki, hazard, inne. Spotkania, oÊrodki. Bezp∏atnie. Teen
Challenge, www.teenchallenge.pl, tel. 601 620 890
◗ HISZPA¡SKI – Poprowadz´ korepetycje, nauk´ od podstaw, przygotowanie do egzaminów DELE oraz matur. Posiadam doÊwiadczenie w nauczaniu j´zyka na ró˝nych
poziomach. Telefon 794 680 940

◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI native speaker ze znajomoÊcià j´z. polskiego, wszystkie poziomy, dzieci m∏odzie˝ i doroÊli, mo˝e byç z dojazdem, 795 549 347.

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI

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

www.dogadajciesie.pl

◗ Fajna mata dla dziecka. Doskona∏a przy le˝eniu na brzuszku:). Sà elementy szeleszczàce, piszczàce, które sprawiajà, ˝e dziecko jest bardzo nimi zaciekawione:). Na pa∏àkach mo˝na zaczepiç zabawki. W kpl. poduszka
pod g∏ówk´. tel. 509-807-157
◗ Sprzedam Nosid∏o oryginalne ERGObaby szaro-niebieskie
w b. dobrym stanie, cena do negocjacji, tel. 508 101 075.
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◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI na wakacje!!! Zapraszam wszystkich ch´tnych na wakacyjny kurs j´zykowy.
Zaj´cia indywidualne lub w grupach. Dojazd do ucznia.
Wszystkie poziomy. Tel: 0-518-339-517
◗ HISZPA¡SKI z NATIVE SPEAKER z Hiszpanii-udziel´ korepetycji na wszystkich poziomach nauczania, przygotuje
do egzaminów. Nie mowie po polsku, dojazd do
ucznia, 40 zl/h, tel. 663-770-774.

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ M∏oda i sumienna mieszkanka Starej Mi∏osnej bardzo lubiàca dzieci ch´tnie umili im letni czas zabawà bàdê spacerem (równie˝ z ma∏ym pieskiem;) 507 200 496.
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, doÊwiadczenie zawodowe, referencje, w∏asny samochód. Od wrzeÊnia. Mieszkanka
Starej Mi∏osnej. tel. 501 806 549.

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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NAJWY˚SZA JAKOÂå
Tel. 502 028 554, maxim.az@op.pl
warszawskieokna.com.pl 120

OGRODY
7

◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI na wakacje!!! Zapraszam wszystkich ch´tnych na wakacyjny kurs j´zykowy.
Zaj´cia indywidualne lub w grupach. Dojazd do ucznia.
Wszystkie poziomy. Tel: 0-519-186-285
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. 10 lat doÊwiadczenia. 500 720 523.
◗ MATEMATYKA. Korepetycje na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Profesjonalnie i skutecznie. DoÊwiadczony MATEMATYK zaprasza ch´tnych z dzielnicy
Weso∏a. tel. 505.329.323.
◗ MATEMATYKA – student piàtego roku PW udzieli korepetycji uczniom gimnazjum i liceum, przygotowanie do egzaminu poprawkowego. 508-529-094
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tel. 606 483 222

Tel. 22 783 24 85
501 80 50 46

Lek. wet. Izabela Rupiƒska

Warszawa i okolice 24h na dob´.
Dojazd do pacjenta!

mgr ˝ywienia cz∏owieka

8

HOTEL DLA KOTÓW I MA¸YCH ZWIERZÑT
STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA ZWIERZÑT

US¸UGI PIEL¢GNIARSKIE

Te l . 5 0 4 - 1 0 4 - 3 2 8

PROFESJONALISTA
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601 05 32 62

GLAZURNIK
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• PROJEKTOWANIE • REALIZACJA •
• NAWADNIANIE •
DO KO¡CA CZERWCA PROJEKT NAWADNIANIA GRATIS!!!

tel. 504-167-731 www.greenpartner.pl
◗ Animatorka czasu wolnego oraz nauczycielka wf i przysz∏a fizjoterapeutka ch´tnie poprowadzi zaj´cia sportowe (gry i zabawy ruchowe) dla dzieci w ka˝dym wieku. Obecnie prowadz´ nabór do grup. Szczegó∏owe informacje tel. 606 44 77 07.

WYNAJM¢
◗ Wynajm´ budynek (gara˝, magazyn) 60 m2+300 m2 placu, Warszawa Weso∏a (blisko Traktu Brzeskiego) teren
ogrodzony cena 800 z∏+media tel. 601 620 890.
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938.
◗ Do wynaj´cia bezpoÊrednio od w∏aÊciciela 2-pokojowe
mieszkanie 50 m, ul. Nowogrodzka przy Kruczej, III pi´tro, winda. Cena 2000 z∏ miesi´cznie + media. Wolne
od lipca. Tel. 513-838-057
◗ Poszukuj´ domku do wynaj´cia dla dwóch osób i dwóch
psów okolice Sulejówek, Halinów, Weso∏a. 798 269 061.

US¸UGI KRAWIECKIE, KALETNICTWO
poprawki, przeróbki • szycie na miar´
przeszycia • szycie firan, zas∏on, obrusów
wyprzeda˝ biustonoszy (koƒcówki serii) 70
Weso∏a, Trakt Brzeski 68 (przystanek Nizinna)
pon.-pt. 9-17, sob. 9-13, tel. 609-711-754
◗ Wynajm´ mieszkanie: Weso∏a Plac Wojska Polskiego blok
nr 11, pow. 100 m2 cztery pokoje. Kontakt tel. 609 564 863.
◗ Wynajm´ stanowisko gara˝owe w Weso∏ej-Zielonej w celu zmagazynowania np. mebli lub przechowania rzadko
u˝ywanego pojazdu. Tel. 530 441 596.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ DoÊwiadczona osoba z udokumentowanym wykszta∏ceniem pedagogicznym poszukuje pracy jako opiekunka lub
niania. Referencje. Praktyka krajowa i zagraniczna. Opieka nad osobami chorymi, niepe∏nosprawnymi, starszymi
i dzieçmi. Tel: 22 813 24 14, 794 999 829.

• WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
• SPRZÑTANIE GA¸¢ZI I LIÂCI
• POMOC W PRACACH OGRODOWYCH
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Konserwator zabytków, artysta plastyk z wieloletnim doÊwiadczeniem wykona konserwacj´ dzie∏
sztuki (obrazów, rzeêby, ramy), mo˝liwoÊç namalowania obrazów na zamówienie (w tym kopii)
oraz wykonania projektów dekoracji i aran˝acji
wn´trz. Szybko i na bardzo wysokim poziomie.
Tel. 510 516 204, czajkowska.a@gmail.com.

Tel. 508 348 728, 501 256 908

KOLEKCJONER KUPI
stare ksià˝ki, pocztówki, monety,
zegarki, bi˝uteri´, militaria

TEL: 502-011-257
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◗ Absolwentka kursu ksi´gowoÊci i studiów podyplomowych podejmie prac´ w ksi´gowoÊci. Forma zatrudnienia
dowolna najch´tniej elastyczne godziny pracy w niepe∏nym wymiarze. yaguutka@wp.pl.
◗ Posiadam Êwiadectwa kwalifikacyjne do eksploatacji i dozoru urzàdzeƒ instalacji i sieci gazowych. Oczekuj´ propozycji. tel. 723 745 118.

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22 78328-37, 606-752-724.
◗ Z∏ota ràczka 503 150 991.
◗ M∏oda, energiczna, przyjmie sprzàtanie. Dom lub mieszkanie. Raz lub dwa razy w tygodniu. tel. 88 99 701 58
◗ Rozbiórki kucie betonu 503 150 991.
◗ Z∏ota ràczka drobne naprawy, remonty, wszystkie
tel. 665 764 456.
◗ „Z∏ota Ràczka” wykonuje wszelkie us∏ugi hydrauliczno-gazowe tel. 503583568
◗ Poszukuj´ pracy biurowej najch´tniej jako pomoc w ksi´gowoÊci, biurze rachunkowym, opiekun, doradca klienta,
rejestratorka w pe∏nym wymiarze czasu pracy. Wykszta∏cenie Êrednie, technik handlowiec. Tel. 513 087 996.

KSI¢GOWOÂå DLA FIRM
PE¸EN ZAKRES US¸UG
mgr Ma∏gorzata Matysiak

Tel. 501 652 831.

131

◗ Szukam pracy – sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie
okien tel. 513 687 421, 511 210 315
◗ Z∏ota ràczka, drobne remonty, solidnie, tanio – 692 977 947
◗ Z∏ota ràczka Malowanie, tapetowanie, g∏adê, zabudowy K-G,
uk∏adanie paneli. szybko, tanio, solidnie. Tel: 504-153-936
◗ Zaopiekuj´ si´ twoim ogrodem, tel. 507 952 121
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje.
Tel. 507 542 645.
◗ Drobne naprawy i remonty, z∏ota ràczka - tel. 601313561.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 507 097 028
◗ Szukam pracy – koszenie trawy, prace w ogrodzie: pielenie, usuwanie chwastów, sadzenie, podlewanie tel.
513 687 421, 511 210 315.
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920.

REKLAMA
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod
adresem e-mailowym reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub od naszego przedstawiciela handlowego:
Konrad Skorupka – 607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach:
•
•
•
•

Wawer – Konrad Skorupka, kontakt powy˝ej
Grochów – Micha∏ Wituszyƒski, tel. 607-288-348
Saska K´pa – Artur Pawlak, tel. 605-297-200
Goc∏aw – Micha∏ Wituszyƒski, tel. 607-288-348
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WESO¸A

Biuro Księgowe
Ewa Gadomska
05-077 Warszawa
ul. Mahoniowa 4
tel. 22 773 15 68
535 333 753
licencja nr 0513/06

UGA
BSŁ
O
NA
PEŁ

• Nowe NIŻSZE CENY SOCZEWEK KONTAKTOWYCH *
• Oprawy korekcyjne od 29 zł. Bogata oferta światowych marek,
m.in.: RayBan, Davidoﬀ, Carrera, Gucci, Dolce&Gabbana,
Bvlgari, Marc by Marc Jacobs, Jaguar...
• Kup 2 opakowania soczewek dwutygodniowych
lub 3 opakowania soczewek jednodniowych ACUVUE,,
a kolejne opakowanie otrzymasz GRATIS!
• Szeroki wybór soczewek okularowych wiodących producentów,
m.in.: Hoya, Essilor, Zeiss, Jzo...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
* szczegóły w
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WESO¸A

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

535 000

AUTO BARTOSZ
MECHANIKA POJAZDOWA
KOMPLEKSOWE NAPRAWY
SZYBKO
WULKANIZACJA FACHOWO
SOLIDNIE TANIO
- SILNIKI, ROZRZÑDY, SPRZ¢G¸A
- SKRZYNIE BIEGÓW, ZAWIESZENIA
- HAMULCE, PRZEGLÑDY, OLEJE
- DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WSZYSTKIE MARKI

05-077 Warszawa-Weso∏a
UL. JEèDZIECKA 4
Tel. 693 84 22 84 – 24 h
(22) 773 18 61 – 9-17
E-mail: autobartosz@o2.pl
www.autobartosz.prv.pl

do 5% zniżki!
Podpisując umowę do wakacji
d
kacji dostaniesz

BIURO RACHUNKOWE
DORADCY PODATKOWEGO
Licencja Min. Fin. 9131/98

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

• 20 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej

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

Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 22 773 37 67, tel./fax 22 773 24 63
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