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W E S O ¸A

REFERENDUM 13 PAèDZIERNIKA
„Obudzona z biernoÊci”

Na wybory id´ za rok

(czyli o tym, dlaczego pójd´ na
referendum 13 paêdziernika)

(czyli czemu nie zamierzam iÊç
na referendum)

Jako prawnik móg∏bym zaczàç od „paragrafów”.
Od Konstytucji, a mo˝e i od prawa rzymskiego, od historii oraz filozofii, a skoƒczyç na politologii. Nie zrobi´ tego. Nie chc´ mieç tej (oczywistej) przewagi, chocia˝ sama Hanna
Gronkiewicz-Waltz jest prawnikiem, profesorem prawa.
Ten g∏os, ten felieton mieszkaƒca Warszawy nie b´dzie o drogiej komunikacji, nie b´dzie o wysokich czynszach, nie b´dzie o zalaniach ani te˝
o kolesiostwie w wielu miejskich spó∏kach czy urz´dach. Nie przeczytajà tutaj Paƒstwo tak˝e o kilkuset milionach z∏otych na nagrody dla urz´dników
i politycznych stronników. Nie napisz´ ani s∏owa o likwidacji szkó∏, braku
miejsc w ˝∏obkach i przedszkolach, fatalnej nawierzchni wielu ulic i chodników, którymi wspólnie przecie˝ chodzimy. Nie pisn´ nic a nic o ci´ciach
w kursowaniu autobusów ani te˝ o b∏´dach przy wprowadzeniu nowego
systemu Êmieciowego w mieÊcie. Mylà si´ ci z Paƒstwa, którzy myÊlà, ˝e
przeczytajà tutaj o tym, co myÊl´ o braku obwodnicy Êródmiejskiej czy braku spójnego programu rewitalizacji prawej strony Warszawy. A ju˝ na pewno nie skreÊl´ ani s∏owa o tym, ˝e Prezydent Warszawy nie prowadzi∏a ˝àdnego dialogu z miastem i mieszkaƒcami. O tym wszystkim milcz´ jak grób.

Od roku 1989 sumiennie uczestniczy∏em w ka˝dych wyborach, jakie si´ odbywa∏y w Polsce. Chodz´, choç wiem, ˝e
ten mój jeden g∏osik szali nie przewa˝y, ale zawsze mam
choç poczucie, ˝e zrobi∏em wszystko, co mog∏em. ˚e mam prawo do tego g∏osu
i z tego prawa korzystam. Jednak 13 paêdziernika na referendum si´ nie wybieram.
Mamy na szcz´Êcie w Polsce demokracj´, a demokracja ma swoje twarde
regu∏y. Podstawowa jest taka, ˝e w∏adz´ mo˝na powo∏aç i mo˝na jà odwo∏aç.
Najcz´Êciej w cyklach kadencji, ta samorzàdowa jest 4-letnia. Jest te˝ furtka na
sytuacj´ nadzwyczajnà, gdy ktoÊ w∏adzy nadu˝ywa, gdy pojawiajà si´ zarzuty korupcyjne czy gdy z powodu czyjeÊ nieudolnoÊci pozostawienie go u w∏adzy rodzi∏oby nieodwracalne negatywne skutki. W przypadku Hanny Gronkiewicz-Waltz mo˝na toczyç goràce spory o takà czy innà decyzj´, jednak powy˝sze przes∏anki absolutnie nie zachodzà. Mo˝na mieç pretensje o podwy˝ki cen
komunikacji, o zmiany w strukturze oÊwiaty, ceny za wywóz Êmieci czy zdarzajàce si´ czasem awarie. OsobiÊcie, choç szanuj´ poglàdy adwersarzy, zupe∏nie
si´ z nimi nie zgadzam. Jako samorzàdowiec z doÊç d∏ugim sta˝em jestem pewien, ˝e jakikolwiek prezydent przy wsparciu jakiejkolwiek si∏y politycznej rzàdzi∏by Warszawà, i tak nie mia∏by mo˝liwoÊci podejmowaç innych decyzji. Bo
cd. na str. 4 ➽

☛

Zbiórka Êmieci i liÊci

– str. 4

☛

Wywiad z dr Iwonà Wróbel, dyrektor ZS nr 94

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

Majdan
ul. Trasa Lubelska 38
05-462 Wiàzowna
tel. 607 41 22 31

SULEJÓWEK , 220 m 2 , 6-pok.
Dom z klimatem
po kapitalnym remoncie w 2008 r.
■

osobny gara˝

■

0% prowizji*

Cena

960 000 zł
* NOTABIL NIERUCHOMOÂCI pobiera wynagrodzenie tylko od władajàcego nieruchomoÊcià.

tel.

503 503 007, www.notabil.pl

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

1

WESO¸A

Z ca∏ego serca ∏àczymy si´ w bólu
z naszym kolegà

Miko∏ajem Rycakiem
i jego Rodzinà
po stracie Brata i Syna

Dominika
Wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia
sk∏adajà
dzieci, wychowawczyni i rodzice z kl. IIIc
Szko∏y Podstawowej nr 172
w Warszawie-Weso∏ej

Z ostatniej chwili
Budowa Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝ ulicy 1 Praskiego Pu∏ku nie jest ju˝ tylko w sferze marzeƒ
i domys∏ów, ale wkracza w faz´ realizacji.
Zarzàd Dróg Miejskich, b´dàcy inwestorem
odcinka od Traktu Brzeskiego do Urz´du Dzielnicy, ma w swojej dyspozycji 300 000 z∏ na rok
2013 i 600 000 z∏ na rok 2014. Fundusze te pozwolà na poszerzenie na tym odcinku ulicy
o 2,5 m, z czego Êcie˝ka b´dzie mia∏a 2 m szerokoÊci, a 0,5 m zajmie pas rozdzielajàcy. Odcinek
od Urz´du Dzielnicy do ulicy Armii Krajowej wykona Dzielnica Weso∏a, która ma w swoim bud˝ecie na ten cel przewidziane 130 000 z∏. Kolejny odcinek – od Armii Krajowej do stacji PKP doczeka si´ jedynie zmiany oznakowania. Nie b´dà
tutaj dokonane ˝adne istotne zmiany, istniejàce
miejsca parkingowe pozostanà.
Przewidywany czas zakoƒczenia budowy
Êcie˝ki to koniec czerwca 2014 r. Pozostaje mi
˝yczyç nam, rowerzystom, mi∏ych przeja˝d˝ek
w nast´pne wakacje.

Anna Ksi´˝opolska

XLVII sesja Rady Dzielnicy
odby∏a si´ 26 wrzeÊnia. Jej
wiodàcym tematem by∏o
spotkanie z przedstawicielami MPWiK na temat stanu
realizacji zaplanowanych na
bie˝àcy rok inwestycji.
Przedstawiona informacja
wprowadzi∏a nieco zamieszania, gdy˝ w wykazie zamieszczono wszelkie
planowane inwestycje, tak˝e te na lata 2014–
–2016, z adnotacjà, ˝e ich „nie wykonano”... Po
dodatkowych wyjaÊnieniach okaza∏o si´, ˝e z wywiàzywaniem si´ MPWiK z zak∏adanych planów
nie jest tak êle. Wi´kszoÊç inwestycji jest realizowana planowo, czasem jedynie ze wzgl´du na
problemy z w∏asnoÊcià gruntów nast´pujà drobne poÊlizgi. Szokujàca za to by∏a informacja, ˝e
standardowy czas, jaki otrzymujà wykonawcy nawet krótkich kilkusetmetrowych fragmentów wodociàgowych, to ok. 35 tygodni. OczywiÊcie nikt
nie potrzebuje tyle czasu na wykonanie prac, nawet gdyby wykopy robione by∏y r´cznie. Tyle czasu jest niezb´dne, by przeprowadziç procedury

Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady Dzielnicy

Nasze Êmieci odbierze firma Lekaro
Nowa ustawa Êmieciowa przysporzy∏a Warszawie du˝o problemów. Za z∏e przygotowanie pierwszego przetargu na wywóz sto∏ecznych Êmieci odwo∏any zosta∏ wiceprezydent Jaros∏aw Kochaniak.
Dzi´ki wprowadzeniu tzw. systemu pomostowego
Ratusz ma jeszcze co prawda cztery miesiàce na sfinalizowanie sprawy, jednak powoli widaç ju˝ koniec
zwiàzanych z tym perypetii. W∏aÊnie zosta∏ rozstrzygni´ty przetarg, kto od lutego przysz∏ego roku b´dzie wywozi∏ nasze Êmieci. Pretendentów by∏o pi´-

Zmiany w kolporta˝u „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
Szanowni Paƒstwo!
Od pierwszych numerów „WS” nasza gazeta kolportowana by∏a bezpoÊrednio do skrzynek pocztowych. W ostatnich latach systematycznie ulega∏o to
zmianie, ostatnio ju˝ tylko nieca∏e 20% by∏o kolportowane w ten sposób, reszta nak∏adu rozchodzi∏a si´
za poÊrednictwem sklepów i punktów us∏ugowych.
Obecnie zdecydowaliÊmy si´, aby poczàwszy od listopadowego numeru ujednoliciç system i ca∏oÊç nak∏adu kolportowaç za poÊrednictwem takich punk-

odbioru i wdro˝enia do
eksploatacji... Zostawi´
to bez komentarza.
W kolejnym punkcie Rada rozpatrywa∏a wniosek spo∏ecznoÊci szkolnej o nadanie Szkole Podstawowej nr 353 imienia „Wielkich Odkrywców”. Po prezentacji pomys∏u przez panià wicedyrektor Mariol´ Wróblewskà i krótkiej dyskusji
Rada Dzielnicy wystàpi∏a do Rady Warszawy
z wnioskiem o nadanie tego imienia.
Nast´pnie Rada pozytywnie zaopiniowa∏a pakiet poprawek w tegorocznym bud˝ecie dotyczàcy
przesuni´ç i zwi´kszenia Êrodków na funkcjonowanie placówek oÊwiatowych, zapozna∏a si´ z informacjami o przebiegu akcji Lato w MieÊcie, stanie
zaawansowania inwestycji, przygotowaniu projektów na potrzeby przysz∏orocznych inwestycji oraz
o funkcjonowaniu nowych zasad odbioru Êmieci.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy, której g∏ównym
punktem b´dzie zaopiniowanie projektu przysz∏orocznego bud˝etu, zaplanowana jest na
dzieƒ 17 paêdziernika br. o godz. 14.00 w sali
obrad Rady Dzielnicy w naszym Urz´dzie. Szczegó∏owy program b´dzie dost´pny na 7 dni przed
sesjà w Internecie.

Z prac Rady Dzielnicy

tów. Egzemplarze, które dotychczas trafia∏y do skrzynek pocztowych, zasilà pul´ trafiajàcà do sklepów
i punktów us∏ugowych na tym samym obszarze,
gdzie dotychczas roznoszone by∏y po domach i blokach, dzi´ki czemu nie powinno to spowodowaç
utrudnieƒ w dost´pie do „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
dla Paƒstwa. Mamy nadziej´, ˝e mimo powy˝szej
zmiany niezmiennie b´dziemy dla wszystkich Paƒstwa na wyciàgni´cie r´ki.

Hanna Kowalska

ciu, w wyniku przetargu Ratusz wybra∏ trzech z nich
– firmy, które zaoferowa∏y najkorzystniejsze warunki cenowe. Na terenie Pragi-Po∏udnie, Pragi-Pó∏noc,
Rembertowa, Wawra i Weso∏ej odpowiedzialna za
odbiór i przetworzenie odpadów b´dzie firma Lekaro. To du˝a, dzia∏ajàca na terenie województwa mazowieckiego od dwudziestu lat firma. Specjalizuje
si´ w us∏ugach z zakresu odbioru nieczystoÊci sta∏ych i p∏ynnych. Inne rejony Warszawy b´dà obs∏ugiwa∏y jeszcze spó∏ki MPO oraz SITA. Wielcy przegrani – firmy ByÊ oraz Remondis – zaskar˝yli rozstrzygni´cie przetargu, zarzucajàc konkurencji
„ra˝àce zani˝enie ceny” w z∏o˝onych ofertach.
Póki co, i tak do koƒca stycznia Êmieci odbierajà
dotychczasowi operatorzy na dotychczasowych zasadach. Warszawscy urz´dnicy przez ten czas b´dà
pracowaç nad ustaleniem harmonogramu odbierania Êmieci oraz zapowiadajà akcj´ informacyjnà dla
mieszkaƒców stolicy. Przypominamy, ˝e zgodnie
z nowymi zasadami gminy majà obowiàzek odbioru
nie tylko naszych Êmieci domowych, ale tak˝e mi´dzy innymi tzw. odpadów gabarytowych (np. stare
meble), zu˝ytego sprz´tu AGD czy nawet „odpadów
zielonych” (liÊci, trawy, ga∏´zi).

Olga ¸´cka

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a –

pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic

Zespó∏ redakcyjny: Karol Dziwiƒski, Ma∏gorzata Grabczyƒska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Nina Klejnowska, Hanna Kowalska (sekretarz redakcji, tel. 607-288-793),
Anna Ksi´˝opolska, Marian Mahor, Martyna Nowosielska, Urszula Religioni, Katarzyna Szaszkiewicz.
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Reklama: Konrad Skorupka – tel. 607-314-667, e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl.
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Adres do korespondencji: 03-936 Warszawa, ul. Zwyci´zców 20, lok. 2.
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Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów
i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach redakcja nie odpowiada.
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Zostaƒ wolontariuszem
Szlachetnej Paczki
Rekrutacja wolontariuszy do XIII edycji Szlachetnej Paczki ruszy∏a! To dzi´ki nim najbardziej potrzebujàce rodziny w okolicy w grudniu otrzymajà
konkretnà, màdrà pomoc. Wolontariusz Paczki,
czyli SuperW, dociera do prawdziwej biedy, wchodzi tam, gdzie inni nie chcà albo bojà si´ wejÊç.
W ciàgu roku SuperW sà potrzebni w wi´kszoÊci
dzielnic Warszawy, w tym tak˝e w Weso∏ej,
w Wawrze i na Pradze-Po∏udnie.
Poszukiwane sà osoby pe∏noletnie, odpowiedzialne, pragnàce realnie zmieniaç swoje otoczenie, czerpiàce radoÊç z bezinteresownego pomagania i potrafiàce nawiàzaç kontakt z drugim cz∏owiekiem. Do zadaƒ wolontariusza nale˝y m.in. spotkanie z rodzinami
w trudnej sytuacji materialnej i dobór tych, dla których
pomoc materialna mo˝e byç realnà szansà na popraw´ sytuacji; wspó∏praca z darczyƒcami przygotowujàcymi paczki oraz wspó∏praca z innymi wolontariuszami w rejonie, m.in. poszukiwanie darczyƒców, organizacja magazynu, transport paczek. Wolontariusze Paczki przechodzà specjalne
szkolenie, które ma ich przygotowaç do tej niezwykle wa˝nej roli. To oni sà pomostem mi´dzy osobami, które potrzebujà wsparcia, a tymi, którzy chcà je daç.
Dla 68% wolontariuszy udzia∏ w Szlachetnej Paczce by∏ jednym z najwa˝niejszych wydarzeƒ w ich ˝yciu. – Dla mnie Szlachetna Paczka to wyzwanie, ale takie, którego nikt przede mnà nie stawia, lecz którego podejmuj´ si´ sama. To
wyzwanie nie jest jednak po to, by udowodniç innym, ˝e coÊ potrafi´, lecz by
udowodniç to przede wszystkim samej sobie – mówi Kasia, wieloletnia wolontariuszka. Bycie wolontariuszem to nie tylko satysfakcja z pomocy innym, ale
te˝ rozwój cenionych na rynku pracy kompetencji, takich jak umiej´tnoÊç pracy
w zespole, dobre zarzàdzanie pracà i czasem, umiej´tnoÊci komunikacyjne.
– Gdy patrz´ na siebie teraz, po trzech latach bycia w Szlachetnej Paczce, to widz´, jak wiele da∏o mi takie „prze∏amywanie” samej siebie. Sta∏am si´ o wiele
bardziej Êmia∏a i otwarta, wiele radoÊci sprawia mi poznawanie nowych osób.
Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt, który co roku w przemyÊlany
sposób ∏àczy potrzebujàcych, wolontariuszy i darczyƒców przygotowujàcych
paczki. Tylko w 2012 roku Szlachetna Paczka dotar∏a do 13 235 rodzin, a ∏àczna liczba zaanga˝owanych w projekt si´gn´∏a 300 tys. osób. Liczba rodzin,
do których dotrzemy z pomocà w tym roku, zale˝y od tego, ilu wolontariuszy
zostanie zrekrutowanych. Zg∏oszenia przyjmowane sà do 15 paêdziernika
na www.superw.pl, gdzie wystarczy wype∏niç krótki formularz i wybraç rejon, w którym chce si´ dzia∏aç. Zapraszamy!

I Warszawski Festiwal PieÊni ˚o∏niersko-Patriotycznych

„Jak d∏ugo w sercach naszych”

W dniu 9 listopada 2013 r. w dzielnicy Weso∏a odb´dzie si´ I Warszawski
Festiwal PieÊni ˚o∏niersko-Patriotycznych „Jak d∏ugo w sercach naszych”.
Organizatorem konkursu jest OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy wraz z Urz´dem Dzielnicy Weso∏a oraz Gimnazjum nr 119 im.
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Weso∏ej.
Celem organizowanego festiwalu jest promowanie patriotyzmu poprzez Êpiew oraz popularyzacj´ walorów artystycznych i wychowawczych pieÊni i piosenek patriotycznych.
W festiwalu mo˝e wziàç udzia∏ ka˝dy. Kategorie, w jakich uczestnicy b´dà oceniani, to: soliÊci i duety oraz zespo∏y i chóry. Dodatkowo, aby zach´ciç wi´kszà liczb´ uczestników, proponujemy dwie kategorie wykonywanych utworów i sà to: „Patriotyzm wczoraj” – tradycyjne pieÊni patriotyczne
i ˝o∏nierskie, a tak˝e „Patriotyzm dziÊ” – w∏asne kompozycje, nowe pieÊni
i piosenki, ewentualnie utwory tradycyjne w nowoczesnych aran˝acjach.
Zg∏oszenia przyjmujemy do 25 paêdziernika 2013 r.
Szczegó∏owe informacje pod nr. 22 773 55 99. Regulamin Festiwalu
i karta zg∏oszenia znajdujà si´ na stronie www.domkulturywesola.net.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawujà „WiadomoÊci
Sàsiedzkie Weso∏a”.

OK Weso∏a

Piotr Wilczyƒski
Lider Regionu Warszawa-Weso∏a, Sulejówek projektu SZLACHETNA PACZKA

Pomó˝my ma∏ej Oldze
wygraç z nowotworem!
Olga ma obecnie 8 miesi´cy i jest bardzo chora. W marcu 2013 r. lekarze wykryli u niej z∏oÊliwy nowotwór oczu. Szansà na uratowanie ˝ycia i zdrowia Olgi
jest podanie bardzo drogiego leku w klinice w Londynie. W Polsce leczenie to
jest niedost´pne. Zalecono podanie Oldze 3 dawek: na poczàtku paêdziernika,
listopada i grudnia 2013 r. Koszt jednej dawki to ok. 100 tysi´cy z∏otych.
Zosta∏y nieca∏e 2 miesiàce na uzbieranie 300 tysi´cy z∏otych!!!!
Kwota ta przewy˝sza nasze mo˝liwoÊci finansowe, dlatego zwracam si´
do Was z proÊbà o pomoc. Czasu jest niewiele...
27 paêdziernika 2013 r. w niedziel´ w KoÊciele pw. Êw. Hieronima
(Stara Mi∏osna) po ka˝dej mszy odb´dzie si´ zbiórka pieni´dzy na pokrycie kosztów leczenia Olgi. Pieniàdze mo˝na te˝ przekazaç w postaci
darowizny przez Fundacj´ Dzieciom „Zdà˝yç z pomocà” na nr konta:
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 (Bank BPH S. A.), w tytule przelewu
wpisujàc: „20793, Kostka Olga – darowizna na pomoc i ochron´ zdrowia”.

Bogumi∏a Krzycka

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WESO¸A
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

Zbiórka odpadów gabarytowych

➽ cd. z I str. ok∏adki

Zespó∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e rozpoczyna akcj´ przyjmowania zg∏oszeƒ odpadów gabarytowych od mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a.
Nie b´dà odbierane nast´pujàce rodzaje odpadów:
1. ulegajàce biodegradacji (bytowe, spo˝ywcze,
roÊlinne itp.),
2. surowcowe podlegajàce segregacji (szk∏o,
papier, plastik),
3. zu˝yty sprz´t elektryczny i elektroniczny,
4. poremontowe (gruz, farby, lakiery itp.),
5. niebezpieczne,
6. opony.
Poni˝ej przedstawiamy planowane terminy odbioru z poszczególnych osiedli dzielnicy Weso∏a (po tych
terminach zg∏oszenia nie b´dà ju˝ przyjmowane):
■ 11 paêdziernika – Zielona, Grzybowa, Groszówka,
■ 18 paêdziernika – Wola Grzybowska, Centrum,
Plac Wojska Polskiego,
■ 25 paêdziernika – Stara Mi∏osna.
Odpady b´dà odbierane u êród∏a. GotowoÊç
wystawienia odpadów nale˝y zg∏osiç telefonicznie
lub osobiÊcie do Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców
(tel. 22 773-60-00). Prosimy o dokonywanie zg∏oszeƒ najpóêniej do godz. 14.00 w czwartek poprzedzajàcy dzieƒ zbiórki na danym osiedlu.

Zg∏aszajàcy b´dzie proszony o podanie nast´pujàcych danych: imi´ i nazwisko, adres êród∏a odbioru, numer telefonu kontaktowego, zwi´z∏y opis odpadu zg∏aszanego do odbioru.
Odpady b´dzie mo˝na wystawiç przed posesj´
tylko w ustalonym terminie.
O ewentualnej zmianie terminu odbioru zg∏aszajàcy b´dà powiadomieni telefonicznie.
Prosimy o demonta˝ wi´kszych odpadów w miar´ mo˝liwoÊci. Odpady niezg∏oszone, niekwalifikujàce si´ do odbioru lub zg∏oszone po zakoƒczeniu
akcji nie b´dà odbierane.

...i zbiórka liÊci:
Zespó∏ Ochrony Ârodowiska informuje, ˝e w listopadzie odb´dzie si´ zbiórka liÊci z terenu dzielnicy Weso∏a.
LiÊcie nale˝y zapakowaç w worki oraz zg∏osiç gotowoÊç oddania liÊci do Wydzia∏u Obs∏ugi Mieszkaƒców osobiÊcie lub pod numer telefonu 22 773
60 00. Przy zg∏oszeniu prosimy o podanie konkretnej
liczby worków oraz ich pojemnoÊci. Zbiórka na poszczególnych osiedlach odbywaç si´ b´dzie od poniedzia∏ku do piàtku. Prosimy o dokonywanie zg∏oszeƒ najpóêniej do godz. 15.00 w czwartek poprze-

To b´dà same emocje…
Od 6 lat Platforma Obywatelska na czele z Hannà Gronkiewicz-Waltz rzàdzi
najwi´kszym polskim miastem. Mieszkaƒcy obdarzyli jà w 2006 r. (a póêniej
w 2010 r.) du˝ym kredytem zaufania. Jako prawnik i by∏y prezes NBP powinna Hanna Gronkiewicz-Waltz znaç prostà prawd´. Dzisiaj kredyt – jutro sp∏ata. Obietnica i jej spe∏nienie. Uczymy tego nasze dzieci, uczymy si´ tego
w szkole, uczy nas tego ˝ycie. OdpowiedzialnoÊç za s∏owo, odpowiedzialnoÊç
za cz∏owieka, odpowiedzialnoÊç za naszà ma∏à lokalnà spo∏ecznoÊç. Niebywa∏a aktywnoÊç Pani Prezydent od kilkunastu tygodni tràci fa∏szem. Widzimy jà
na zdj´ciach w prywatnych (!) mieszkaniach (gdzie wczeÊniej nie bywa∏a), na
bazarkach (gdzie zapewne nie kupuje), czy te˝ za przys∏owiowym rogiem (której to okolicy najpewniej nie zna). KtoÊ powie – czepia si´ pan! A co ma robiç,
gdy sto∏ek, na którym siedzi, si´ chybocze? Odpowiem – teraz to ju˝ nic! Tylko co zrobi∏a z ponad szeÊciuset tysiàcami g∏osów, które jà popar∏y? Gdzie by∏a przez te wszystkie lata? Czy i gdzie mo˝na by∏o jà spotkaç? Jak cz´sto s∏ucha∏a mieszkaƒców? Jak cz´sto „chodzi∏a w miasto”? Co takiego odnalaz∏a
ostatnio na Facebooku czy Twitterze, ˝e zalewa nas co chwila nowymi (fantastycznymi) informacjami? Dlaczego wreszcie stara si´ podzieliç mieszkaƒców
Warszawy na tych prawdziwych i tych... No w∏aÊnie – jakich? Podrabianych,
gorszych, „innych”, tych ze s∏oikami w plecaku od mamy czy babci... Dziesiàtki tysi´cy Êniàcych swój „sen o Warszawie”. Warszawie ich, Twojej, mojej,
a wreszcie NASZEJ. Tych, którym odmawia si´ prawa do g∏osu, prawa do wpisania do rejestru wyborców. Hanna Gronkiewicz-Waltz przegra t´ bitw´. Nie
pisz´ tu o wojnie, bo moim zdaniem spo∏ecznoÊç Warszawy z nikim jej nie prowadzi. Nie prowadzà jej tak˝e si∏y polityczne zaanga˝owane w akcj´ referendalnà. Demokracja ma blaski i cienie. Jej blaskiem jest uczestnictwo. SkreÊlony r´kà (odwa˝ny czy te˝ ciàgle si´ wahajàcy) g∏os. To przy urnie wyborczej
czujemy si´ unikalnà cz´Êcià wielkiej sprawy. Mamy wp∏yw. JesteÊmy wa˝ni
i wielcy, bo wa˝na jest sprawa, w której si´ wypowiadamy. I jeszcze jedno,
horrendalne nagrody dla... Ach, prawda, obieca∏em, ˝e b´dà tylko emocje...
Mój przeÊwietny nauczyciel j´zyka polskiego z mokotowskiego liceum
Êw. Augustyna w podarowanej mi ksià˝ce Zbigniewa Herberta („Pan Cogito”) napisa∏ dwa s∏owa – Sapere aude (odwa˝ si´ byç màdrym). Czego
Paƒstwu i sobie przy okazji referendum ˝ycz´...
13 paêdziernika id´ na referendum bo „W” to moja Warszawa.
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do 18.00 – wszystkie grupy

• 16 paêdziernika 2013 r., od godz.

9.00 – Grupa Osiedlowa „Centrum”

• 23 paêdziernika 2013 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
• 30 paêdziernika 2013 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”

dzajàcy zakoƒczenie akcji na danym osiedlu.
Worki mo˝na wystawiç przed posesj´ tylko w wyznaczonym terminie odbioru. Nie b´dà odbierane
worki z liÊçmi zmieszanymi z odpadami komunalnymi, a tak˝e worki niezg∏oszone do Urz´du Dzielnicy.
Poni˝ej przedstawiamy terminy odbioru liÊci
z poszczególnych osiedli dzielnicy Weso∏a:
■ 4–8 listopada – Zielona, Grzybowa, Groszówka,
■ 18–22 listopada – Stara Mi∏osna,
■ 25–29 listopada – Centrum, Plac Wojska Polskiego, Wola Grzybowska.

Zespó∏ Ochrony Ârodowiska
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

scheda, jakà odziedziczy∏a stolica po poprzednim systemie, wymaga ca∏ych lat
nadganiania zaleg∏oÊci. A nie pomaga w tym polskie prawo, które zamiast
wspierania rozwoju stolicy (w koƒcu to wizytówka kraju), nak∏ada na nià dodatkowe zobowiàzania finansowe choçby w postaci „janosikowego”.
MyÊl´ tak˝e, ˝e nawet najzagorzalsi przeciwnicy Pani Prezydent obiektywnie
przyznajà, ˝e pod jej rzàdami Warszawa zmienia si´ i unowoczeÊnia. ˚e sprawnie
i systematycznie realizowane sà najniezb´dniejsze inwestycje, ˝e wymieniono
tabor komunikacyjny, ˝e rozbudowano i wyremontowano baz´ edukacyjnà, sportowà i kulturalnà... Zmiany w Warszawie zauwa˝ono na Êwiecie. W rankingu ONZ
na najprzyjaêniejsze do ˝ycia miasto Warszawa zaj´∏a wysokie 19. miejsce.
O co wi´c chodzi, co takiego dramatycznego si´ dzieje, ˝e na rok przed koƒcem kadencji chce si´ odwo∏aç prezydenta stolicy? ˚e nie prowadzi dialogu spo∏ecznego? ˚e nie pokazuje si´ publicznie wÊród warszawiaków? ˚e jest arogancka? No przepraszam, ale ja od prezydenta mojego miasta raczej wymagam, ˝eby
to miasto dobrze funkcjonowa∏o, ˝eby autobusy jeêdzi∏y, a ulice by∏y przejezdne.
To, czy ma aktualny profil na Facebooku, czy jest mi∏a, elegancka i sympatyczna,
jest mi zupe∏nie oboj´tne. Ma byç sprawnym, uczciwym gospodarzem, który
swojej funkcji nie obejmuje jako szczebla do dalszej politycznej kariery. I wreszcie od 7 lat takiego prezydenta w osobie Hanny Gronkiewicz-Waltz mamy.
No wi´c o co chodzi? Odpowiedê jest stara jak Êwiat. Ju˝ w staro˝ytnym
Rzymie mawiano, ˝e kto rzàdzi w stolicy, ten rzàdzi imperium. Na przestrzeni wieków wszyscy wielcy najeêdêcy zawsze ruszali w kierunku stolicy.
A i w polskiej wspó∏czesnej polityce ukszta∏towa∏a si´ zale˝noÊç, ˝e kto wygrywa wybory samorzàdowe w stolicy, potem wygrywa w ca∏ej Polsce. Nic
wi´c dziwnego, ˝e na czele referendalnej inicjatywy obok lokalnej partii, jakà jest Warszawska Wspólnota Samorzàdowa, znaleêli si´ najzacieklejsi polityczni przeciwnicy rzàdu – Ruch Palikota i Prawo i SprawiedliwoÊç.
Drodzy politycy, chcecie, ˝eby w Warszawie dzia∏o si´ lepiej, a ludziom ˝y∏o
∏atwiej i wygodniej? Prosz´ bardzo, nic trudnego. PodnieÊcie w sejmie ràczki za
zniesieniem „janosikowego”, przeg∏osujcie dodatkowe fundusze na wyp∏aty odszkodowaƒ nale˝nych z tytu∏u Dekretu Bieruta, stwórzcie mechanizmy dajàce
Warszawie równe prawa w dost´pie do funduszy europejskich. W ten sposób
bardziej przys∏u˝ycie si´ warszawiakom, ni˝ burzàc system zarzàdzania miastem.
I dlatego, po raz pierwszy w wolnej Polsce, 13 paêdziernika na referendum nie id´. Wezm´ dzieci do kina lub pójd´ na spacer. Na wybory pójd´
za rok. Wtedy spoÊród kilku kandydatów wybierzemy tego, któremu zaufamy, ˝e przez kolejne 4 lata b´dzie dobrym gospodarzem naszego miasta.
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mà˝ i ojciec, radca prawny,
radny z Goc∏awia w Radzie Dzielnicy Praga Po∏udnie

• 7 paêdziernika 2013 r., od godz. 9.00
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Plac Wojska Polskiego

Informacje bie˝àce
Majàc na wzgl´dzie bezpieczeƒstwo mieszkaƒców naszego osiedla dotyczàce ciàgu pieszego przy rondzie
„Okuniewska”, skierowa∏em do Pani Gra˝yny Lendzion
– Dyrektor Zarzàdu Dróg Miejskich stosowny wniosek
w tej sprawie, przedstawiam go poni˝ej.
WNIOSEK
Uprzejmie prosz´ Panià Dyrektor o spowodowanie zwi´kszenia bezpieczeƒstwa ruchu pieszego przy rondzie „Okuniewska” poprzez zniwelowanie i zmniejszenie jego wysokoÊci (przyci´cie drzewek- iglaków i innych krzewów etc).
Przedmiotowe rondo zosta∏o wybudowane jako pierwsze, jeszcze w mieÊcie Weso∏a, a pomys∏odawcà i zlecajàcym jego wykonanie by∏ burmistrz
miasta – obecny wiceprezydent m. st. Warszawy Pan Jacek Wojciechowicz.
Od czasu wybudowania tego˝ ronda do chwili obecnej ruch pieszy i samochodowy wzrós∏ kilkakrotnie a mo˝e i wi´cej?
Sprawa jest o tyle istotna, ˝e ruch pieszy z Osiedla Plac Wojska Polskiego
(ponad dwa tysiàce mieszkaƒców) do centrum dzielnicy jak i przystanków
kolejowych i autobusowych skanalizowany jest tylko w jednym ciàgu pieszym przechodzàcym przez ul. Okuniewskà w bezpoÊrednim sàsiedztwie
ronda z jego wschodniej strony.
Przedstawiona wy˝ej sytuacja ruchu pieszego uniemo˝liwia obserwacj´
ruchu samochodowego na kierunku Rembertów – Sulejówek, co jest zagro˝eniem dla mieszkaƒców korzystajàcych z tego˝ przejÊcia, a ju˝ doprowadzi∏a do kilku potràceƒ pieszych.
Jeszcze pozwol´ sobie zwróciç uwag´ na jego estetyk´ – na kilkanaÊcie
rond usytuowanych w naszej dzielnicy w∏aÊnie to rondo jest najbardziej zaniedbane (zachwaszczone etc).
OczywiÊcie ten wniosek pisz´ nie tylko z swoich w∏asnych obserwacji i doÊwiadczeƒ, ale g∏ównie pod wp∏ywem postulatów mieszkaƒców naszego osiedla.
Uprzejmie prosz´ Panià Dyrektor o pozytywne rozpatrzenie niniejszego
wniosku, co na pewno poprawi bezpieczeƒstwo przechodniów i to w sposób bezinwestycyjny.

Zag∏osuj na lokalizacj´
si∏owni plenerowej
Projekt „Warszawa w dobrej kondycji” rozkr´ca si´ z zawrotnà
pr´dkoÊcià. Po zweryfikowaniu zg∏oszeƒ z lokalizacjami dla 100 nowych si∏owni plenerowych warszawscy urz´dnicy wy∏onili 200 propozycji. Jednak to my, mieszkaƒcy stolicy, wybierzemy miejsca najbardziej nam odpowiadajàce. Do 10 paêdziernika br. trwa g∏osowanie na
najbardziej dogodne lokalizacje miejskich stref do çwiczeƒ.
Urz´dnicy dokonali wst´pnej selekcji miejsc na podstawie kryterium wielkoÊci terenu dla jednej si∏owni, która musi wynosiç ok. 150
m2. Brali równie˝ pod uwag´ integracj´ lokalnych spo∏ecznoÊci, dost´pnoÊç komunikacyjnà oraz prawa dysponowania terenem.
G∏osowaç mo˝na za poÊrednictwem strony internetowej:
www.wdobrejkondycji.waw.pl oraz w dzielnicowych Wydzia∏ach
Obs∏ugi Mieszkaƒców w dost´pnych tam ankietach.

Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
dr Stefan S∏owikowski
Wniosek ten powsta∏ nie tylko z mojej inicjatywy, ale z Paƒstwa postulatów,
a szczególnie na ten problem zwraca∏a mojà uwag´ Pani Wies∏awa Galon.
Mam nadziej´, ˝e sprawa zostanie za∏atwiona po naszej myÊli.
***
Zgodnie z zaleceniami Centrum Komunikacji Spo∏ecznej m.st. Warszawy
w dniu 17.09.2013 r. przeprowadzi∏em konsultacje spo∏eczne (o czym wczeÊniej
informowa∏em Paƒstwa we wrzeÊniowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” –
nr 150) w sprawie wyboru miejsca zamontowania elementów si∏owni plenerowej na terenie naszego osiedla. Po dyskusji i ró˝nych propozycjach ustalono jednoznacznie, ˝e ze wzgl´du na prawo dysponowania gruntem wybraç nale˝y lokalizacj´ w parku od strony zachodniej naszej Szko∏y Podstawowej nr 174.
Szkoda, ˝e w powy˝szych konsultacjach nie wzià∏ udzia∏u tak przecie˝ dbajàcy o nasze osiedle, a zamieszkujàcy w nim od kilku lat pan J. C., który to – nie
wiem na jakiej podstawie – wysuwa wnioski „kto mia∏by w tym niez∏y interes?”.
Dla wiadomoÊci tego pana: to, co si´ buduje i remontuje na osiedlu od kilkunastu lat, to sà koncepcje moje i zarzàdów poszczególnych Wspólnot Mieszkaniowych, a tak˝e sugestie mieszkaƒców osiedla (powstawa∏y i powstajà w dyskusjach), zmaterializowane przez projektantów w stosownych projektach. Ciekawe
jest to, ˝e pan J. C. nie figuruje w spisie mieszkaƒców naszego osiedla, choç mog´ si´ myliç, a mo˝e ktoÊ si´ podszywa pod to nazwisko? Ale do rzeczy – przewidywany termin monta˝u urzàdzeƒ si∏owni plenerowych – jeszcze w tym roku.
Serdecznie pozdrawiam!

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

Proponowane lokalizacje dla Weso∏ej, w których majà powstaç
3 si∏ownie sfinansowane przez Urzàd m.st. Warszawy:
• park w rejonie placu zabaw przy ul. Akacjowej,
• park w okolicy Placu Wojska Polskiego,
• rejon parku z placem zabaw przy ul. Âwierkowej,
• rejon ul. Granicznej,
• okolice palcu zabaw przy ul. Jeêdzieckiej,
• rejon placu zabaw przy ul. Warszawskiej.
Zach´camy Paƒstwa do wzi´cia udzia∏u w g∏osowaniu!

Olga ¸´cka
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 Listy do redakcji
Cyklamenowa – Kolejny przekr´t
Jak si´ ostatecznie okaza∏o, po raz kolejny pieniàdze przeznaczone na budow´ ul. Cyklamenowej
w Starej Mi∏oÊnie przeznaczono na inne cele. Wed∏ug ostatnich informacji w 2013 roku ma zostaç
wybudowany tylko niewielki odcinek tej ulicy.
Historia tej inwestycji liczy sobie ju˝ kilka ∏adnych
lat. Ju˝ w planie na 2007 rok przewidziano niewielkà
kwot´, aby „zaczepiç si´” do planu i rozpoczàç prace w 2008 roku. Niestety wkrótce okaza∏o si´, ˝e
wi´kszoÊç Êrodków bud˝etu Warszawy zosta∏a przekazana na budow´ Stadionu Narodowego i metra.
Liczni mieszkaƒcy codziennie korzystajàcy z tej ulicy
musieli si´ z tym pogodziç w imi´ wy˝szych celów.
Przyj´cie przez Rad´ Gminy w 2012 roku bud˝etu,
w którym znalaz∏a si´ budowa ulicy Cyklamenowej,
spotka∏o si´ ze zrozumia∏ym zadowoleniem. Zapisany
na 2 lata plan tej inwestycji przewidywa∏ wydatkowanie w tym roku 1 miliona z∏otych i dokoƒczenie prac
w 2014 roku z wydatkami w wysokoÊci 400 tys. z∏otych.
Jak si´ okazuje, z jednego miliona z∏otych na przedmiotowà budow´ zostanie wydane oko∏o 200 tys.
W ww. kontekÊcie rodzi si´ pytanie, kto i kiedy
dokona∏ zmiany planu inwestycji przewidzianych
do wykonania w 2013 roku?
Jak to jest mo˝liwe, ˝e bez poinformowania zainteresowanych przekazuje si´ Êrodki na inne cele?
Ignorancja w∏adzy?
Jak przeczytaliÊmy w lokalnej gazecie, przed budowà
Cyklamenowej ma byç budowany chodnik na ul. Pogodnej. Nie kwestionujemy potrzeby jego budowy. Wydaje
si´ jednak, ˝e zamiast poprawiaç coÊ, co jest dobre, lepiej wybudowaç coÊ, co zupe∏nie nie nadaje si´ do u˝ytku. Po opadach deszczu lub mokrego Êniegu przejÊcie
piesze ul. Cyklamenowà jest wr´cz niemo˝liwe, a jak dotàd piesi bez problemu korzystajà z ulicy Pogodnej.
Nazwisko do wiadomoÊci redakcji

Poniewa˝ powy˝szy list, jak sàdz´, powsta∏ w wyniku lektury mojego artyku∏u nt. rozpocz´cia budowy
ul. Cyklamenowej, pozwol´ sobie wyjaÊniç kilka powsta∏ych wàtpliwoÊci.
Po pierwsze, w roku 2007 sytuacja bud˝etowa naszej
dzielnicy by∏a wr´cz kapitalna, na inwestycje otrzymywaliÊmy kwoty bliskie 30 mln z∏ rocznie. Niestety rok
póêniej zaczà∏ si´ kryzys i wiele wczeÊniejszych planów
trzeba by∏o od∏o˝yç na póêniej. W jakiÊ sposób na pewno Euro 2012 wp∏yn´∏o na alokacj´ Êrodków inwestycyjnych m.st. Warszawy, ale akurat Stadion Narodowy
nie by∏ inwestycjà miejskà, tylko rzàdowà i ani jedna
z∏otówka z bud˝etu miejskiego na ten cel nie by∏a wydana. Wi´kszym „winowajcà” drastycznego spadku dochodów bud˝etu Warszawy by∏o obni˝enie wp∏ywów
z PIT oraz zastój na rynku mieszkaniowym (wp∏ywy
z podatku PCC, czyli 2% ka˝dej transakcji cywilno-prawnej, w ca∏oÊci trafiajà do bud˝etu gminy). Do tego
dosz∏a koniecznoÊç p∏acenia daniny na rzecz biedniejszych samorzàdów, czyli tzw. „janosikowe”, i w efekcie
nasza dzielnica na bie˝àcy rok ma zaledwie 14 mln z∏
na inwestycje, czyli po∏ow´ tego co pi´ç lat temu.
Mimo tego, uda∏o si´ w cyklu dwuletnim 2013/2014
zarezerwowaç Êrodki na budow´ ul. Cyklamenowej, bo
rzeczywiÊcie to spora i wa˝na ulica, rozprowadzajàca
ruch po ca∏ym po∏udniowo-wschodnim kraƒcu osiedla
Stara Mi∏osna. Ulica ta ma byç wykonana w docelowym
standardzie, czyli z chodnikami, oÊwietleniem i, co najwa˝niejsze, z kanalizacjà deszczowà. A poniewa˝ g∏ówne po∏àczenie ul. Cyklamenowej z ul. Jana Paw∏a II, czyli ul. Pogodna, by∏o przed laty wybudowane w standardzie tymczasowym, w szczególnoÊci bez kolektora
deszczowego, od samego poczàtku plany tej inwestycji
zak∏ada∏y niezb´dnà przebudow´ ul. Pogodnej. Bo jak to
sobie autor powy˝szego listu wyobra˝a: budowana jest
ul. Cyklamenowa z odwodnieniem, a odwodnienie koƒczy si´ Êlepà rurà nigdzie nie pod∏àczonà? I co z tà wo-

dà? Ju˝ teraz nadmiar wody z lasu czasem przelewa si´
wierzchem po ul. Pogodnej. Wylejemy jej wi´cej, to zimà
b´dzie bezp∏atne, choç diabelnie drogie w eksploatacji
lodowisko, a wiosnà czy latem ma∏o malownicze jeziorko, skutecznie odcinajàce mieszkaƒców rejonu ulicy Cyklamenowej od ich miejsca zamieszkania. A skoro ju˝
i tak trzeba zdjàç cz´Êç nawierzchni, aby zakopaç rury
kanalizacyjne, to zdecydowanie bardziej ekonomicznie
jest odbudowaç ca∏à ulic´ w docelowym standardzie, by
za rok czy dwa nie trzeba by∏o jej rozkopywaç ponownie.
Co do zmian w bud˝ecie inwestycyjnym, to nie wiem,
skàd autor listu czerpie takie informacje. Co prawda,
formalnie bioràc, Rada Warszawy, która uchwala bud˝et, w ka˝dej chwili ma prawo go zmieniç i trudno tu
mówiç o jakimkolwiek przekr´cie, bo takie sà jej ustawowe kompetencje. Ale w tym przypadku nic takiego
nie mia∏o miejsca! Zapisane na inwestycje kwoty nadal
pozostajà aktualne, a wr´cz przeciwnie, Zarzàd Dzielnicy poszukuje oszcz´dnoÊci, aby kwoty te zwi´kszyç, gdy˝
na niezb´dny zakres prac zapisane 1,4 mln z∏ to i tak za
ma∏o. MyÊl´, ˝e tak na wszelki wypadek, czasem warto
ostro˝niej artyku∏owaç tezy o przekr´tach, bo nikt nie
zmienia∏ planu inwestycyjnego na 2013 rok i nikt nie
przesuwa∏ przyznanych na t´ inwestycj´ Êrodków na jakikolwiek inny cel, a ulica Cyklamenowa zgodnie z tym˝e planem zostanie w roku 2014 dokoƒczona.
Rozumiem oczywiÊcie niecierpliwoÊç mieszkaƒców, którzy chcieliby nareszcie doczekaç si´ porzàdnego dojazdu do swoich posesji. Majà do tego pe∏ne
prawo. Pragn´ jednak zwróciç uwag´, ˝e i tak sà
w o wiele lepszej sytuacji ni˝ mieszkaƒcy ponad setki
innych nieutwardzonych ulic. U nich prace w∏aÊnie
si´ zaczynajà i w przysz∏ym roku zakoƒczà. Inni, przy
obecnym stanie warszawskiego bud˝etu, na swoje ulice niestety b´dà czekaç jeszcze kilka lat.
Z powa˝aniem
Marcin J´drzejewski

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
1213 57
1/2
2
1186 80
2/2
3
1184 34
0/3
1
685
85
1/3
4
575
55
0/1
2

Nr
Pow.
oferty
1425
512
1501
462
1342
325
1448
814
1354 1000

Rejon

Cena
w PLN
Stara Mi∏osna
320.000
Stara Mi∏osna
499.000
Stara Mi∏osna
210.000
Wynajem osiedle
1.200
Wynajem osiedle
1.300

Rejon
Stara
Stara
Stara
Stara
Stara

Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna
Mi∏osna

Cena
w PLN
471.000
520.000
200.000
252.000
399.000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
776
310
2500
775
252
319
750
275
200
679
160
230

Rejon
Cena w PLN
WiÊniowa Góra 2.200.000
Stara Mi∏osna
720.000
Stara Mi∏osna
770.000
Wynajem osiedle
2.700

Rodzaj domu
wolnostojàcy
segment naro˝ny
segment
segment naro˝ny

Rok
2008
2012

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
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W nowy rok szkolny z nowà dyrekcjà
Rozpocz´cie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkó∏ nr 94 w Zielonej by∏o dla jego uczniów
i grona pedagogicznego wydarzeniem szczególnym. Od 2 wrzeÊnia br. obowiàzki dyrektora przej´∏a bowiem pani dr Iwona Wróbel, natomiast nowà wicedyrektor zosta∏a pani Joanna Radomyska.
Na uroczystoÊci rozpocz´cia roku oraz inauguracji rocznej kadencji nowej dyrekcji stawili si´
przedstawiciele w∏adz dzielnicy oraz wielu placówek i oÊrodków oÊwiatowych z Warszawy.
O opraw´ artystycznà uroczystoÊci zadbali uczniowie Gimnazjum nr 118, którzy wraz ze swoimi
nauczycielami przygotowali akademi´ oraz krótkà prezentacj´ dotyczàcà minionych wakacji oraz
szkolnych wycieczek zorganizowanych w poprzednich latach w zielonowskiej szkole.
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z nowà dyrektor Zespo∏u Szkó∏ nr 94, który przedstawiamy poni˝ej.

Przekroczyç
punkt krytyczny
Wywiad z dr Iwonà Wróbel
dr Iwona Wróbel – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, od 2011 r. ekspert i cz∏onkini
zespo∏u badawczego w Instytucie Badaƒ
Edukacyjnych w Warszawie, nauczyciel
j´zyka polskiego w Gimnazjum nr 118;
od 2 wrzeÊnia 2013 r. pe∏ni obowiàzki
dyrektora Zespo∏u Szkó∏ nr 94.
Karol Dziwiƒski: Na poczàtek naszej rozmowy przybli˝my mo˝e czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, jak wyglàda proces wyboru
nowego dyrektora w placówce oÊwiatowej.
dr Iwona Wróbel: W moim przypadku sytuacja jest nietypowa, gdy˝ jestem osobà pe∏niàcà
obowiàzki dyrektora, a zatem nie bra∏am udzia∏u w konkursie. Zosta∏am nominowana na najbli˝szy rok i równie˝ kwestia ostatecznego konkursu powinna zostaç w tym czasie rozwiàzana.
Moja kandydatura musia∏a jednak˝e znaleêç si´
wÊród tych wybranych przez grono pedagogiczne, a nast´pnie równie˝ zostaç pozytywnie zaopiniowana przez rad´ rodziców. Ostateczny
wybór nowego dyrektora placówki oÊwiatowej
powinien byç efektem consensusu trzech podmiotów zbiorowych: rady pedagogicznej, rady
rodziców oraz organu prowadzàcego, w naszym
przypadku – w∏adz dzielnicy.

na prze∏omie maja i czerwca. Chcia∏abym, ˝eby
impreza ta by∏a zwiàzana z Dniem Matki przypadajàcym pod koniec maja i by∏a swego rodzaju
dniem rodziny, tak aby wszyscy mogli przyjÊç,
poznaç nas, spojrzeç ˝yczliwym okiem. Do czasu
pikniku chcemy przeprowadziç rekonesans
w kwestii ewentualnej pomocy i wsparcia przy
organizacji. Na ca∏y rok szkolny zaplanowaliÊmy
wiele innych imprez, jak choçby te zwiàzane
z promocjà zdrowego stylu ˝ycia, które mogà
przyciàgnàç i zainteresowaç du˝à cz´Êç spo∏ecznoÊci lokalnej. Ponadto b´dziemy uczestniczyç
w kilku projektach i spróbujemy swych si∏
w konkursach. Natomiast jeÊli chodzi o szczegó∏y dotyczàce niedalekiej przysz∏oÊci, zajmiemy
si´ kwestiami zwiàzanymi ze Êlubowaniem
pierwszych klas szko∏y podstawowej i gimnazjum. Uwa˝am, ˝e ˝ycie w szkole to nie tylko
nauka, ale w∏aÊnie tego rodzaju przedsi´wzi´cia
– przyj´cie czegoÊ na siebie i przeprowadzenie
tego od poczàtku do koƒca, choçby by∏a to najmniejsza akcja.

K. Dz.: Wiemy zatem, ˝e b´dzie pe∏ni∏a Pani obowiàzki dyrektora przez najbli˝szy rok
szkolny. Jakie dzia∏ania, o których realizacji
w ciàgu jednego roku mo˝na myÊleç, chcia∏aby Pani podjàç?
I. W.: JeÊli chodzi o dzia∏ania krótkofalowe,
chcia∏abym przede wszystkim, by zauwa˝ono, ˝e
szko∏a to jest bardzo wa˝ne miejsce, i to nie tylko ze wzgl´du na kszta∏cenie. Chcia∏abym, ˝eby
zacz´to postrzegaç szko∏´ jako miejsce przyjazne, gdzie si´ wiele dzieje, i myÊl´, ˝e jest to do
zrealizowania w ciàgu najbli˝szego roku. Nasz
szkolny piknik, dotychczas odbywajàcy si´ jesienià, tym razem zostanie zorganizowany wiosnà,

K. Dz.: Jak rozumiem, chce Pani, ˝eby szko∏a
otworzy∏a si´ na spo∏ecznoÊç lokalnà, nie tylko
na dzieci i m∏odzie˝ do niej ucz´szczajàce?
I. W.: Zdecydowanie tak. Uczniowie sà wpisani niejako w plan dydaktyki, ale chcia∏abym, ˝eby szko∏a funkcjonowa∏a jako jednostka wa˝na
dla wszystkich, czyli te˝ dla seniorów, dla absolwentów, jak i dla innych. Obecnie takich spo∏ecznych dzia∏aƒ jest ma∏o. Chcia∏abym ponadto,
˝eby wszyscy poczuli si´ bardziej zwiàzani
z miejscem, w którym pracujà, bo tego typu
wi´ê tworzy odpowiednià atmosfer´ i jest podstawà dobrej, efektywnej pracy. Gdy analizujemy potrzeby zarówno spo∏eczeƒstwa, jak i peda-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

gogów, widzimy, ˝e chcemy, by nasza m∏odzie˝
by∏a jak najlepiej wyedukowana. Pytanie jednak, w jaki sposób to osiàgnàç i do jakich dzia∏aƒ mo˝na si´ uciec, aby cel ten zrealizowaç.
MyÊl´, ˝e naszej szkole potrzebne jest swego rodzaju przekroczenie „punktu krytycznego” i poprawienie ogólnych nastrojów, zracjonalizowanie potrzeb wszystkich stron.
K. Dz.: A jak wyglàdajà plany, tak Pani, jak
i ca∏ego grona pedagogicznego, w perspektywie d∏ugofalowej? Co nale˝y zrobiç w naszym zespole szkó∏ w ciàgu kilku najbli˝szych lat?
I. W.: Przede wszystkim zabiegamy o podniesienie jakoÊci kszta∏cenia i to jest nasze naczelne zadanie,
do którego realizacji b´dziemy potrzebowali wiele si∏ i zaanga˝owania, nie tylko ze strony nauczycieli,
ale te˝ ze strony rodziców. W tym
roku planujemy prace nad nowym
programem wychowawczym i profilaktycznym, które zostanà poprzedzone badaniami potrzeb wychowanków, rodziców i nauczycieli.
Ostatni program straci∏ ju˝ na swej
aktualnoÊci, dlatego chcemy przeprowadziç wst´pne rozpoznanie
i zobaczyç, czy i jak zmieni∏y si´ potrzeby oraz wartoÊci. Licz´ tutaj na pomoc rodziców, którzy mogà we w∏asnym gronie dokonaç
tego rodzaju badania.
K. Dz.: Ma Pani wcià˝ dosyç Êwie˝e spojrzenie na spo∏ecznoÊç naszej szko∏y, tak na grono
pedagogiczne, jak i na uczniów. Czy równie˝
na tym polu widzi Pani mo˝liwoÊç poprawy?
I. W.: MyÊl´, ˝e tak. JeÊli chodzi o sk∏ad personalny naszej placówki, to od poczàtku zapowiada∏am, ˝e chc´ pracowaç z takim zespo∏em, jaki
mam. Wierz´, ˝e jeÊli cz∏owiek ma du˝e doÊwiadczenie w swojej dziedzinie i zna niuanse
Êrodowiskowe, to mo˝e wiele zrobiç. Pytanie tylko, czy chce – jeÊli chce, to na pewno te˝ mo˝e.
Uwa˝am, ˝e ka˝dy stan mo˝na ulepszyç i nigdy
nie jest na tyle dobrze, ˝eby nie mog∏o byç lepiej.
K. Dz.: Na koniec chcia∏bym zapytaç, jak
odnalaz∏a si´ Pani w nowych warunkach. Jak
min´∏y pierwsze tygodnie sprawowania obowiàzków dyrektora zespo∏u szkó∏?
I. W.: Zmian´ oczywiÊcie oceniam pozytywnie, zakres obowiàzków jest dla mnie pewnà nowoÊcià, ale to bardzo pasuje do mojego temperamentu i sposobu bycia. Wszystko jest niezmiernie ciekawe i pasjonujàce. Mog´ liczyç na
wsparcie i ˝yczliwoÊç organu prowadzàcego, by∏ej dyrekcji, a tak˝e nowej pani wicedyrektor Joanny Radomyskiej. Mog´ wi´c powiedzieç, ˝e
moje pierwsze wra˝enia sà bardzo optymistyczne. Ciep∏e przyj´cie ze strony spo∏ecznoÊci powoduje, ˝e mam motywacj´ do pracy.
K. Dz.: ˚ycz´ zatem, ˝eby tej motywacji nie
zabrak∏o przez najbli˝szy rok, i dzi´kuj´ za
wywiad.
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Mi´dzywojewódzkie Mistrzostwa M∏odzików w Judo

– dwa z∏ota, srebro i bràz!!!
Pierwszy turniej w nowym sezonie
i niemal˝e optymalny wynik. Zawody
odby∏y si´ 15.09.2013 r. w hali sportowej w Starej Mi∏oÊnie. W zawodach
wzi´∏y udzia∏ wszystkie liczàce si´ kluby regionu warszawsko-mazowieckiego ∏àcznie w 16 kategoriach wagowych ch∏opców i dziewczàt. Pi´cioro
naszych zawodników z Weso∏ej spisa∏o si´ wyÊmienicie, kolejno: I m-ce Zuzanna Siejka – kat. wag. 52 kg, zaraz
za nià jej kole˝anka klubowa Anita
Krawczyk (II m-ce), panowie: I m-ce
¸ukasz Dàbrowski – 50 kg, III m-ce

Mariusz D´bski

Razem dla bezpieczeƒstwa!
Z koƒcem wrzeÊnia podsumowujemy akcj´
prowadzonà w dzielnicy Weso∏a oraz okolicach
przez instruktorów WOPR i trenerów z naszej
sekcji ratowniczej.
„Razem dla bezpieczeƒstwa” to autorski program dru˝yny Sto∏ecznego WOPR i O.S.R. Sportteam, skierowany do dzieci i rodziców oraz
przedszkoli i szkó∏ podstawowych zainteresowanych rozwojem wiedzy i umiej´tnoÊci z zakresu pierwszej pomocy.
Tym razem ponad 500 dzieci
wzi´∏o udzia∏ w naszych warsztatach. Spotkania, prezentacje
i çwiczenia by∏y bezp∏atne,
a akcja od poczàtku finansowana by∏a tylko ze Êrodków klubu.
Naszym za∏o˝eniem jest
kszta∏towanie odpowiedzialnych zachowaƒ w sytuacjach
zagra˝ajàcych ˝yciu i zdrowiu
oraz nauka w∏aÊciwego post´powania w chwili udzielania
pomocy.
„Ratownictwo jest naszà pasjà i od zawsze dbamy o bezpieczeƒstwo – wiedzà i umiej´tnoÊciami warto si´ dzieliç”
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Kacper Banaszek – 46 kg oraz V m-ce Krystian
Zawolik – powy˝ej 81 kg. Dla naszych m∏odych sportowców to nie tylko medale i dyplomy, ale równie˝ punkty do liceum, które mogà si´ niektórym przydaç jak znalaz∏. Sukces
naszych zawodników by∏ wypadkowà treningów na obozach letnich, a zw∏aszcza na drugim obozie przygotowujàcym do sezonu
w drugiej po∏owie sierpnia. Dziewi´ç dni çwiczyliÊmy z klubem
z Pomorza na Mazurach, a potem
kolejne 4 dni trenowaliÊmy w COS-ie w Cetniewie wraz z Kadrà Narodowà Juniorów M∏odszych. W∏aÊciwa praca i w∏aÊciwy wynik. Gratulacje dla zawodników i trenera.

– mówià zgodnie ratownicy z kadry instruktorskiej klubu.
Akcj´ rozpocz´liÊmy w po∏owie maja. Podczas
imprez sportowych i pikników, rodzinnych dni
w szko∏ach oraz na specjalnie przygotowanych
lekcjach dzieci i doroÊli pod okiem profesjonalistów çwiczyli BLS na fantomach, brali udzia∏

w scenkach pokazowych oraz mogli dowiedzieç
si´, jak zadbaç o bezpieczeƒstwo podczas letniego wypoczynku.
Z uwagi na wakacje i aktywnoÊci nad wodà
szeroko promowaliÊmy has∏o „Wear it!” – zach´caliÊmy do stosowania kamizelek asekuracyjnych i ratunkowych w turystyce wodnej.
Wszystkim uczestnikom dzi´kujemy za udzia∏
w akcji. Serdeczne podzi´kowania kierujemy do
dyrekcji przedszkola Our Preschool w Sulejówku
i Zakr´cie oraz dyrekcji Dwuj´zycznej Szko∏y Podstawowej nr 1 w Weso∏ej i przedszkola ABC.
Zbli˝a si´ zima – dla dzieci to wiele radoÊci,
dla rodziców obaw, a dla nas czas, by rozpoczàç II edycj´ „Razem dla bezpieczeƒstwa”. Przed
bia∏ym szaleƒstwem przypomnimy si´ z pierwszà
pomocà, opowiemy o zagro˝eniach w górach
i zwrócimy uwag´, jak zadbaç o swoje bezpieczeƒstwo podczas ró˝nych zimowych aktywnoÊci. Relacj´ z naszych dotychczasowych dzia∏aƒ
znajdà Paƒstwo na stronie www.sportteam.pl.

Tomasz Urbanek
Trener UKS Sportteam

ZAPISY do Grup Początkujących
wt-czw – 16:30–17:30 (ur. 2008)
wt-czw-pt – 17:30–18:45 (ur. 07/06)
wt-czw-pt – 18:45–20:00 (ur. 05/04)
pn-śr-pt – 18:15–19:30 (ur. 03/02/01)

Zapraszamy chłopców i dziewczynki!
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Turnieje Szachowe w SP 353
Wakacje ju˝ za nami, rozpocz´liÊmy nowy rok szkolny, a wraz
z nim nowy cykl turniejów szachowych w SP 353. Pierwszy
z edycji Grand Prix SP 353 zosta∏ rozegrany w sobot´ 21 wrzeÊnia. Zawody te skierowane sà do dzieci i m∏odzie˝y w wieku
od 5 do 19 lat, zarówno do zawodników zaawansowanych, jak
i tych, którzy rozpoczynajà swojà przygod´ z szachami. Rozgrywki sk∏adaç si´ b´dà z 4 turniejów. Do punktacji Grand Prix
wliczaç si´ b´dà najlepsze wyniki z 3 turniejów. Organizatorem
zawodów jest dzia∏ajàcy przy SP 353 Uczniowski Klub Sportowy „Gambit” – Weso∏a oraz Szko∏a Podstawowa nr 353.
Najlepszymi zawodnikami I Turnieju Grand Prix SP 353 okazali si´:
I miejsce – Krystian Furmaƒski – KSz Polonia Warszawa, II miejsce – Micha∏ Bazan – KSz Polonia Warszawa, III miejsce – Tomasz Woênica – KSz Polonia Warszawa (uczeƒ Gimnazjum nr 119).
Najlepszymi w poszczególnych kategoriach rankingowych zostali:
III kategoria szachowa – Maciej Groszyk – KK „Anin”, IV kategoria szachowa – Marcin
Wasylewski – KK „Anin”, V kategoria szachowa – Bartosz Sobieraj – UKS MDK Otwock.
Najlepszym zawodnikiem bez kategorii okaza∏ si´ Wojciech Lechowski – UKS „Gambit”
– Weso∏a (uczeƒ SP 174).
Na zakoƒczenie turnieju Wicedyrektor SP 353 Mariola Wróblewska mia∏a przyjemnoÊç pogratulowania i wr´czenia nagród tym, którzy osiàgn´li najwy˝sze wyniki.
Na kolejny II Turniej Grand Prix SP 353 zapraszamy 19 paêdziernika 2013 r. Natomiast
5 paêdziernika wszystkich mi∏oÊników „królewskiej gry” zapraszamy do SP 353 na coroczny ju˝ VI Turniej Szachowy im. Jana Brustmana. Do zobaczenia.

Teresa Osypiuk

Pe∏niç S∏u˝b´...
Pewnego dnia nasza dru˝yna (420 Warszawska
Dru˝yna Harcerek „Anemon”) mia∏a zbiórk´ na nowo wybudowanych wiatach mi´dzy Urz´dem Dzielnicy a Ochotniczà Stra˝à Po˝arnà w Weso∏ej. Pami´tam, ˝e a˝ roi∏o si´ tam od Êmieci. Na ten widok
wzi´∏yÊmy worki i postanowi∏yÊmy zostawiç to miejsce troch´ lepszym, ni˝ je zasta∏yÊmy.

Gdybym w tym miejscu skoƒczy∏a t´ opowieÊç,
by∏aby to za bardzo „lukrowana” wersja. Harcerki
„Anemonu” potrafià byç ci´te w uwagach.
„Druhno, przecie˝ to nie sà nasze Êmieci! Niby
dlaczego mamy je sprzàtaç?”. Moja argumentacja
by∏a zwi´z∏a i skuteczna, a co najwa˝niejsze, oby∏a
si´ bez dalszych wyjaÊnieƒ.
Dlaczego? Poniewa˝ opiera∏a si´ na Prawie Harcerskim, które jest kompasem wszystkich naszych dzia∏aƒ.
Dla nas jest to wzór postaw, do którego nieustannie
dà˝ymy – idea∏. Realizujàc te wartoÊci, idziemy naprzód
i ciàgle pniemy si´ wzwy˝ zgodnie ze s∏owami obrz´dowej piosenki Êpiewanej podczas z∏o˝enia Przyrzeczenia Harcerskiego. Jako dru˝ynowa sama nie jestem
w stanie wyt∏umaczyç, jak to si´ dzieje, ˝e ma∏e dzieciaki ju˝ w szkole podstawowej potrafià zastàpiç swoje „ja” s∏u˝bà na rzecz innych – spo∏eczeƒstwa, najbli˝szego otoczenia. Dopiero niedawno zda∏am sobie
spraw´, ˝e b´dàc instruktorkà, jestem Êwiadkiem cze-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

goÊ wielkiego, co zaczyna si´ od ma∏ych postanowieƒ. Wed∏ug misji Zwiàzku Harcerstwa Polskiego to
jest nasz wychowawczy cel. Dopiero dalej stojà umiej´tnoÊci czy te˝ wiedza, które zdobywamy.
S∏u˝ba to swojego rodzaju wyzwanie, dlatego realizujàc jà, harcerze czerpià radoÊç – nie tylko z pomocy drugiemu cz∏owiekowi, ale tak˝e ze swojego
w∏asnego rozwoju, który idzie naprzód poprzez takie
wyzwania. Gdy s∏u˝ba jest ci´˝ka czy sprawia nam
trudnoÊci, to tym bardziej jest ona êród∏em szcz´Êcia,
realizacji. KiedyÊ na zaproszenie ks. Stefana Wysockiego uczestniczyliÊmy z kadrà szczepu w uroczystoÊci nadania imienia Stanis∏awa Broniewskiego „Orszy” Domowi Seniora „Gniazdo rodzinne”. Odby∏o
si´ to w formie wieczornicy (wielu pensjonariuszy
jest kombatantami, kiedyÊ dzia∏ali harcersko), na
której s∏uchaliÊmy gaw´dy o „Orszy” oraz ÊpiewaliÊmy piosenki. Wielu z nich nie znaliÊmy – by∏o to troch´ niezr´czne, lecz chwil´ póêniej nie mia∏o to zna-

czenia. Ci starsi, wspaniali ludzie radowali si´ samà
naszà obecnoÊcià. ZostaliÊmy jeszcze d∏ugo po uroczystoÊci, a˝ do czasu pójÊcia pensjonariuszy spaç.
Jeden z nich – „Lupus” (tak nam si´ przedstawi∏, po
czym zawy∏ jak wilk ☺ ) zaprosi∏ nas do siebie, opowiedzia∏ swojà histori´. MyÊl´, ˝e gdyby nie póêna
godzina, siedzielibyÊmy tam jeszcze bardzo d∏ugo.
¸atwiej teraz zauwa˝yç interesujàcy mechanizm naszej s∏u˝by – dzia∏a on z korzyÊcià dla obu stron. My
dajemy coÊ z siebie, ale przy okazji mo˝emy mieç
z tego troch´ radoÊci czy nowych doÊwiadczeƒ.
Mo˝e to, co tu jest napisane, brzmi troch´ górnolotnie czy nierealnie, lecz tak w∏aÊnie jest i zaczyna
si´ to od ma∏ych spraw. Wszystko rozpoczyna si´,
gdy ma∏y cz∏owiek konfrontuje swoje post´powanie
z Prawem Harcerskim czy te˝ Prawem Zucha, kiedy
postanawia byç lepszym i zaczyna to realizowaç.

pwd. Marysia Kwiatkowska H.O.

Rozpoczynamy kolejny sezon narciarski
Choç lato dopiero co si´ skoƒczy∏o,
proponujemy powoli myÊleç o zimie. To
ju˝ szósty rok, kiedy jedziemy wspólnie
na narty. Jak co roku b´dziemy jeêdziç
na Kotelnicy, kàpaç si´ w basenach termalnych w Bia∏ce i w Bukowinie Tatrzaƒskiej, grzaç si´ przy ognisku w Poroninie.
Ten wyjazd to doskona∏y pomys∏ na oderwanie si´ od codziennej rutyny, to mo˝liwoÊç aktywnego sp´dzenia weekendu
w towarzystwie przyjació∏ i sàsiadów.
Serdecznie zapraszamy. Szczegó∏y poni˝ej, a zapisy za poÊrednictwem naszej
stronie internetowej www.pttkwesola.pl.
Anna Lato
PTTK Weso∏a

Termin: 12–15 grudnia 2013
Wyjazd: 12 grudnia 2013, zbiórka na parkingu pod halà sportowà przy ul. Pogodnej
o godz. 16.00
Powrót: w to samo miejsce w niedziel´ ok.
godz. 24.00
Wpisowe: doroÊli – 340 z∏, dzieci do lat 15 –
300 z∏. Wymagana zaliczka rezerwacyjna
p∏atna w ciàgu 7 dni od zg∏oszenia w wysokoÊci 100 z∏. Cena nie obejmuje ski-passów
Wy˝ywienie: Êniadania i obiadokolacje, prowiant na drog´ powrotnà
Noclegi: pensjonat „Litworówka” w Poroninie
Zg∏oszenia: do 2 grudnia 2013 r.
Kierownik wyjazdu: Anna Lato, kontakt
tel. 726 051 206
Miejsc: 54
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RJnO w Weso∏ej i Wawrze
O
statnie dwie rundy tegorocznych Mistrzostw
Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie
na Orientacj´ zostanà rozegrane w znacznej cz´Êci
na terenach wokó∏ dzielnic Weso∏a i Wawer.
12 paêdziernika (pierwszy dzieƒ rundy XI) rywalizowaç b´dziemy na trasie dystansu klasycznego
na terenach lasów miejskich w okolicach Zielonej.
Start i meta od godziny 11.00 przy Zespole Szkó∏
nr 94 na ul. Krótkiej 1 w Weso∏ej. W nast´pnym
dniu, tj. 13 paêdziernika, rywalizacja przeniesie si´
do M∏ocin (Przystanek M∏ociny, ul. ˚ubrowa 17),
gdzie zostanà rozegrane zawody na dystansie scorelauf (polega to na tym, ˝e zawodnik otrzymuje

map´ z narysowanymi punktami kontrolnymi
i musi w dowolnej kolejnoÊci odnaleêç wszystkie
punkty). Dwa tygodnie póêniej, w dniach 26–27
paêdziernika, odb´dzie si´ runda fina∏owa. W sobot´ 26 paêdziernika start i meta znajdowaç si´
b´dà na terenie Szko∏y Podstawowej nr 124 przy
ul. Bartoszyckiej 45/47 w Falenicy. Nast´pnego
dnia rywalizacj´ rozpoczniemy od strony Wiàzowny. Start i meta zostanà usytuowane przy parkingu
Karczmy ˚ywieckiej w Wiàzownie, ul. Parkingowa 20. W oba dni start od godziny 11.00.
Podczas ka˝dego wyÊcigu uczestnicy majà do
wyboru cztery kolory tras: zielonà, niebieskà,
czerwonà i czarnà.
Ka˝da trasa jest dostosowana do umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci fizycznych uczestnika. I zaczynajàc od trasy
zielonej – jest to naj∏atwiejsza i najkrótsza
trasa dla osób poczàtkujàcych oraz dla ca∏ych rodzin. Nast´pnie

Tajniki ∏ucznictwa – cz. 3
Tarcze ∏ucznicze
Tarcza z polami punktowanymi od 1
do 10 oraz najmniejszym polem „X”

Tarcza ∏ucznicza sk∏ada si´ z 10 pól
w pi´ciu kolorach:
- ˝ó∏tym (punkty 10 i 9),
- czerwonym (punkty 8 i 7),
- niebieskim (punkty 6 i 5),
- czarnym (punkty 4 i 3),
- bia∏ym (punkty 2 i 1).
Wewnàtrz pola punktowanego 10 umieszczany jest dodatkowy,
mniejszy okràg (tzw. „X”). Trafienie w to pole jest liczone w kategorii ∏uków bloczkowych w zawodach halowych za 10 pkt, zaÊ pozosta∏a cz´Êç
˝ó∏tego pola to 9 pkt. Liczba trafieƒ w pole „X” jest u˝ywana do okreÊlenia zwyci´zcy w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów
oraz liczby trafieƒ w pole 10.
Tarcze mogà mieç Êrednice 122, 80, 60 i 40 cm. W czasie zawodów
na torach otwartych u˝ywa si´ tarcz o Êrednicy 80 cm z usuni´tymi polami – pozostajà strefy punktowane 10-6 lub 10-5. W czasie zawodów
halowych stosuje si´ tarcze w uk∏adzie po 3 na jednym arkuszu.

Zbigniew Koz∏owski
Instruktor Sportu w ∏ucznictwie

Miejsce spotkania: skrzy˝owanie ulicy W∏adys∏awa Sikorskiego z ulicà Jana Karola
Chodkiewicza.
12 paêdziernika b´dziemy spacerowaç po
osiedlu Wola Grzybowska. Jest ono „przytulone” do osiedla Weso∏a-Centrum i niejednokrotnie zwiàzane z nim wspólnà historià. Pod-
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Jan Cegie∏ka
Fot. Lena Lewandowska, czerwcowe
zawody w okolicach RadoÊci.
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ZAPRASZA NA TRENINGI
dzieci, młodzież i dorosłych!
Zajęcia poszerzone o elementy tzw. samoobrony i walki w parterze,
prowadzi mgr AWF Zbigniew Ostrowski – 4 DAN.
WESOŁA:
● SP 174, pl. Wojska Polskiego 28
środa (tylko dzieci) 13.30.

●

SP 173, Trakt Brzeski 18
wt. 18.00 i sob. 11.30
oraz śr. (tylko dzieci) 14.45.

www.ukskaratewesola.pl Tel.

Wola Grzybowska i Groszówka
S
12 paêdziernika 2013, godz. 11.00

trasa niebieska – d∏u˝sza, dla osób Êredniozaawansowanych i poczàtkujàcych. Trasa czerwona
i czarna sà przeznaczone dla osób ju˝ z doÊwiadczeniem startowym i przygotowaniem fizycznym
do ich pokonania, z tym ˝e trasa czerwona jest
o oko∏o 35–40% krótsza od trasy czarnej.
Serdecznie zapraszamy do spróbowania swoich
si∏ w orientacji sportowej, w której wysi∏ek fizyczny
musimy skorelowaç z wysi∏kiem intelektualnym.
Regulaminy i informacje na temat Rowerowej
Jazdy na Orientacj´ mo˝na znaleêç na stronach:
www.orienteering.waw.pl oraz www.mtbo.pl.

UK S

Spacery po Weso∏ej:

erdecznie zapraszamy na paêdziernikowe spacery w ramach cyklu wycieczek z przewodnikiem. Odb´dà si´ w soboty 12 i 26 paêdziernika, start o godzinie
11.00. Szczegó∏y poni˝ej.

Patrycja Lejk i Tomasz Nitsch

czas w´drówki us∏yszymy historie z czasów II wojny Êwiatowej, wspomnienia o bohaterach tamtych dni. Dowiemy si´, kto by∏
pierwszym ekologiem w tym rejonie i jaki mia∏
wp∏yw na dzisiejszy wyglàd Woli Grzybowskiej. Odwiedzimy miejsca urokliwe i b´dàce
pod ochronà. Spróbujemy dowiedzieç si´,
o co chodzi z nasionami i kto ∏apie k∏usowników. A tak˝e odkryç tajemnice oÊwiatowe,
kulturalne i sportowe osiedla. Zapraszamy!

26 paêdziernika 2013, godz. 11.00
Miejsce spotkania: przystanek autobusowy
REJTANA 02, niedaleko skrzy˝owania uli-

604 107 118

cy Juliana Ursyna Niemcewicza z ulicà Gabriela Narutowicza.
26 paêdziernika zaprosimy Paƒstwa na
w´drówk´ po osiedlu Groszówka – najm∏odszym w ca∏ej dzielnicy Weso∏a.
B´dziemy dochodziç, co mog∏o utrudniaç rozwój osadnictwa na tym terenie
i skàd jego nazwa. Podziwiajàc przyrod´
i ukszta∏towanie terenu, sprawdzimy
podczas spaceru, co robi∏ w Groszówce
Gomu∏ka. Choç brak tu zabytków klasy
„0”, udowodnimy, ˝e sà tu miejsca pi´kne, ciekawe, a nawet zaskakujàce. Poszukamy pozosta∏oÊci z czasów II wojny
Êwiatowej i dotrzemy do miejsca, gdzie
mo˝na oddaç si´ w r´ce medyków. Serdecznie zapraszamy!

Renata Miros
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Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Weso∏a w paêdzierniku
OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A
M.ST. WARSZAWY
Warszawa-Weso∏a, ul. Starzyƒskiego 21,
tel.: 22 773 61 88, 22 773 55 99
www.domkulturywesola.net
■

5 paêdziernika (sobota),
godz. 15.00

INIS AN RINCE – WYSPA TA¡CA. Pokaz
taƒca irlandzkiego i warsztaty w 55-lecie istnienia Klubu Seniora dzia∏ajàcego przy
PKPS w Weso∏ej. Organizatorzy: OÊrodek
Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
oraz Klub Seniora PKPS.
Inis An Rince (czytaj: inisz en rinky), co
znaczy w j´zyku gaelic „Wyspa Taƒca”, to
warszawski zespó∏ taƒca irlandzkiego. Grupa
taƒczy autorskie choreografie inspirowane

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

„POGODNA”
FILIA OÂRODKA KULTURY W DZIELNICY WESO¸A

os. Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74
pogodna@domkulturywesola.net

duchem Zielonej Wyspy, w baletkach oraz
butach do stepu irlandzkiego, a tak˝e tradycyjne „set dances” i taƒce céili. Zespó∏ prowadzi Joanna Renc∏awowicz.
■ 6 paêdziernika (niedziela),
godz. 16.00

MA¸Y CZARODZIEJ. Przedstawienie dla
dzieci w wykonaniu Teatru Urwis.
Spektakl autorski o m∏odym czarodzieju,
który próbuje zg∏´biç tajemnice magii i staç
si´ mistrzem w swojej dziedzinie. Przekonuje
si´ jednak, ˝e najwi´kszà magià jest dobro,
które ze zdwojonà si∏à do nas powraca.
■

18 paêdziernika (piàtek),
godz. 16.00
BAL SENIORA. (Zaproszenia do odbioru
w OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21a).

1. Pielgrzymka do grobu Jana Paw∏a II –
z Krakowa do Rzymu – przez Ljubljan´,
Zagrzeb i Wenecj´
2. Trzy stolice – Bratys∏awa, Wiedeƒ, Budapeszt.
■

18 paêdziernika (piàtek),
godz. 10.50

■ 13 paêdziernika (niedziela),
godz. 17.00

WYPRAWY ROWEROWE PO EUROPIE.
Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y ¸ukasza
Sacharczuka.
Podczas spotkania autor opowie o swoich
rowerowych wyprawach, podczas których odwiedzi∏ 16 krajów Europy, pokonujàc dziennie
po 140–165 km. Podczas spotkania dowiemy
si´, jak to si´ wszystko zacz´∏o. Skàd ten pomys∏? Jak przygotowaç si´ na takà wypraw´,
co zabraç, a na co nie zwracaç uwagi? Co
z kondycjà – czy taka wyprawa rowerowa to
wyzwanie tylko dla najsprawniejszych?
G∏ównymi tematami pokazu b´dà:

JAK GRA POWIETRZE? Koncert z cyklu
„Filharmonia Narodowa dla dzieci” na flet,
obój, klarnet, fagot i róg.
Mali s∏uchacze przekonajà si´ na w∏asne
uszy, jak gra powietrze. Poznajàc sekrety budowy instrumentów, dowiedzà si´, gdzie powstaje dêwi´k i co znaczà w fachowym j´zyku
okreÊlenia takie jak „stroik”, „es” i „stopa”.
■

19 paêdziernika (sobota),
godz. 18.00
ALL YOU NEED IS LOVE. Koncert w wykonaniu „polskich Beatlesów” – grupy THE
POSTMAN. W programie najwi´ksze przeboje czwórki z Liverpoolu.

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog
Lekarz uprawniony do badaƒ kierowców i kandydatów na
kierowców kat. A, B, C, D, E, T oraz poj. uprzywilejowanych
ul. S∏owackiego 33
05-075 Warszawa-Weso∏a

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Miejsce: sala Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej,
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31.
Organizatorzy: OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej dla
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy i OÊrodek
Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
■ 19 paêdziernika (sobota),
godz. 19.00

JEST CUDNIE. Koncert w wykonaniu teatru muzycznego Niebieskie Migda∏y dzia∏ajàcego przy OÊrodku Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy.
■ 20 paêdziernika (niedziela),
godz. 17.00

Z FORTEPIANEM PRZEZ WIEKI I KRA JE. Recital fortepianowy Katarzyny Pietroƒ. W programie kompozycje F. Chopina,
L. van Beethovena, W. A. Mozarta oraz
s∏ynne arie operowe.

■ 24 paêdziernika (czwartek),
godz. 19.00

WERNISA˚ WYSTAWY zbiorowej prac
malarskich s∏uchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Obrazy powsta∏y w Pracowni SURREAL pod kierunkiem mgr sztuki Marii Surawskiej.
■ 27 paêdziernika (niedziela),
godz. 16.00

PRZYGODY NIEBIESKIEGO SMOKA.
Przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu Teatru Echooo.
Pewnego razu z wielkiego jaja wykluwa si´
ma∏y smok. Nie pluje ogniem, nie straszy dzieci i nie zjada biednych owieczek. S∏owem – bardzo ró˝ni si´ od swoich braci. Poza tym jest ca∏kowicie i kompletnie... niebieski! Wyrusza wi´c
w magiczny Êwiat bajek, by znaleêç odpowiedê
na pytanie: dlaczego jestem inny? A mo˝e odpowiedê znajdzie zupe∏nie gdzie indziej?

OK Weso∏a

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
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Dobrze rockujàca m∏odzie˝ :-)
Rok szkolny w Weso∏ej ju˝ po raz piàty rozpoczà∏ si´ muzycznym mocnym uderzeniem. W sobot´ 7 wrzeÊnia na terenie OSP w Weso∏ej odby∏a si´ piàta edycja konkursu amatorskich zespo∏ów rockowych ROCK ON. Jak co roku
organizacjà konkursu zajà∏ si´ OÊrodek Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Urzàd
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy oraz Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej.
W tym roku do konkursu zg∏osi∏y si´ 24 kapele
z ca∏ej Polski. Podczas eliminacji do fina∏u zosta∏o
zakwalifikowanych 8 zespo∏ów: Naked Brown, Artrage, Stereotypy, Portland Rum Riot, Stonnard, Rooster, Sun Makers i Dreamspace. Finalnie na ROCK
ON-owej scenie zaprezentowa∏o si´ 6 z nich.
Jury w sk∏adzie: Andrzej Frajndt – przewodniczàcy (muzyk, wokalista w zespole Partita), Piotr
Wiliƒski (basista w zespole Syndrom Kreta) i Ryszard Rutkowski (perkusista) przyzna∏o nagrody
dla najlepszych zespo∏ów oraz zdecydowa∏o
o wyró˝nieniach.

By∏o o co powalczyç – pierwszà nagrod´ stanowi∏o nagranie singla w studiu Winicjusza
Chrósta, a pozosta∏e nagrody g∏ówne – sprz´t
muzyczny. Pierwsze miejsce zajà∏ zespó∏ DREAMSPACE, drugie miejsce – zespó∏ ARTRAGE,
a trzecie przypad∏o zespo∏owi ROOSTER. Burmistrz Dzielnicy Weso∏a – pan Edward K∏os wr´czy∏ laureatom dyplomy.
Dodatkowo jury przyzna∏o trzy wyró˝nienia:
dla najlepszego gitarzysty, którym zosta∏ Krzysztof Ajchsztet z zespo∏u STONNARD, dla najlepszego basisty, za którego zosta∏ uznany Piotr
Grzegrzó∏ka z zespo∏u STEREOTYPY, oraz dla najlepszego perkusisty, które przypad∏o Andrzejowi
Ruszkowskiemu z zespo∏u PORTLAND RUM RIOT.
Dodatkowà nagrod´ jury postanowi∏o przyznaç
za najlepszy debiut w konkursie najm∏odszemu
uczestnikowi, perkusiÊcie zespo∏u ARTRAGE
– Benjaminowi Jonathanowi Ko∏akowskiemu.
Nagrody dla wyró˝nionych ufundowa∏ sponsor
konkursu – sklep muzyczny Music Expert.

QLTURKA

Lirycznie i magicznie
tak pojemny, ˝e mo˝na by by∏o równie dobrze nie
przypisywaç im ˝adnego gatunku). Dla mnie najbardziej trafne wydaje si´ porównanie ich z Kings
Jak zauwa˝yliÊcie, w ostaof Convenience – tylko uzutnim numerze zabrak∏o „Qlturki”. Wszystko z pope∏nionym o kilka kobiecych
wodu mojego wyjazdu do Holandii na par´ mieg∏osów i bez klawiszy. Mamy
si´cy i zwiàzanych z tym formalnoÊci. Skoro jedtutaj wi´c delikatne plumkanie
nak ju˝ tu jestem, wypada∏oby poleciç jakàÊ
gitarek oraz ∏agodny wokal.
niderlandzkà kapel´. Wolf in Loveland to zespó∏,
Muzyka „wilków” (jak sami
który pozna∏am na w´drujàcym po ca∏ej Holandii
siebie potocznie nazywajà) jest
festiwalu Popronde. Grali w sklepie z ubraniami.
bardzo ∏agodna, ∏atwa do przeMimo doÊç nietypowego otoczenia stworzyli bar∏kni´cia i z grubsza – dla ka˝dedzo intymnà atmosfer´, która sprawi∏a, ˝e od rago. Pasuje zarówno do romanzu postanowi∏am pos∏uchaç ich w domu.
tycznego wieczoru, jak i samotWolf in Loveland to zespó∏ bardzo m∏ody – manej nocy z ksià˝kà, kocem
jà na swoim koncie póki co tylko jeden album
i kubkiem herbaty (oraz
o zaskakujàcym tytule „Wolf in Loveland”. Przez
– opcjonalnie – deszczem za oknem). Wszystko jest
niektórych zaliczani sà do nurtu folkowego, przez
bardzo przyjemne, intymne, ale niestety wià˝e si´
niektórych do indie (ale ustalmy – ten worek jest
to z wadami – muzyka Wolf in Loveland ginie
w oceanie podobnych
do nich wykonawców,
którzy aspirujà do bycia nast´pnymi Simon
and Garfunkel. Brakuje
tutaj czegoÊ, co by ich
wyró˝nia∏o, tak jak
ul. LeÊnych Zió∏ 12, Stara Mi∏osna
w przypadku Kings of
Tel. 698 42 42 41, 604 23 50 76
Convenience jest to
§ sprawy sàdowe i administracyjne, porady prawne
urocze poczucie humo§ rozwody, alimenty, podzia∏ majàtku
ru oraz u˝ycie innych
§ spadki, prawo budowlane, nieruchomoÊci
instrumentów ni˝ gita§ wypadki komunikacyjne, odszkodowania zdrowotne
ra. Tutaj nie ma nic, co
§ prawo pracy i ubezpieczenia
sprawia∏oby, ˝e ∏ódka
§ BHP
wilków wyp∏ynie na
Bezp∏atne porady prawne
oceanie indie nieco da(po uzgodnieniu tel.) – poniedzia∏ek 18.00–19.00
lej ni˝ granice Niderlan-

Wolf in Loveland,

„Wolf in Loveland”

US¸UGI PRAWNE

MEC. ANDRZEJ KRYSZY¡SKI
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Podczas gdy jury obradowa∏o, czas zebranej
publicznoÊci umila∏ ubieg∏oroczny zwyci´zca konkursu ROCK ON, zespó∏ C.O.D. Po jego wyst´pie
i wr´czeniu nagród scenà zaw∏adn´∏a gwiazda
wieczoru – zespó∏ PROLETARYAT. Ich godzinny
koncert by∏ ogromnà dawkà energii w ostrym rockowym wydaniu i z pewnoÊcià stanowi∏ prawdziwà uczt´ muzycznà dla fanów tej grupy.
Impreza z roku na rok zyskuje na popularnoÊci, zajmujàc coraz wa˝niejsze miejsce w kalendarzu ogólnopolskich przeglàdów muzycznych.
Zarówno Êwietna organizacja konkursu, jak
i wysoki poziom muzyczny wykonawców sprawiajà, ˝e Weso∏a Êmia∏o mo˝e równaç do tych
wielkich krajowych imprez.

Hanna Kowalska
dów. Jednak ju˝ na ca∏kiem nied∏ugo zespó∏ zapowiada premier´ nowej p∏yty, wi´c mam nadziej´, ˝e
tym razem wykorzystajà drzemiàcy w nich potencja∏. Szczególnie widoczny na koncercie, kiedy intymnà atmosfer´ ich piosenek pot´guje bliskie spotkanie z artystami oraz ˝ywe instrumenty.
Teksty bardzo pasujà do muzyki, sà bardzo liryczne, mówià g∏ównie (o, zaskoczenie!) o uczuciach, takich jak przyjaêƒ czy
mi∏oÊç, czy iÊcie hipsterskich
podró˝ach w nieznane (niejednokrotnie te dwa wàtki sà
po∏àczone w jednej piosence). Wszystkie utwory to
osobne, doÊç szczegó∏owe historyjki, ca∏y album wyglàda
jak spis krótkich opowiadaƒ.
Wyró˝nia si´ piosenka „Tattoos” o ró˝nych typach dziewczàt z ró˝nymi rodzajami tatua˝y (na koƒcu podmiot liryczny spotyka mi∏oÊç swojego ˝ycia – dziewcz´ bez
˝adnego malunku na skórze). Ale wszystkie sà
warte dok∏adnego pos∏uchania, poniewa˝ mo˝na w nich nieraz odnaleêç wi´cej wartoÊci ni˝
w wi´kszoÊci kawa∏ków zespo∏ów tego nurtu.
Tak ja wspomina∏am, Wolf in Loveland to zespó∏ dla ka˝dego. Dla du˝ych, ma∏ych, fanów alternatywy, jak i g∏ównego nurtu. Mo˝e byç to muzyka do s∏uchania w tle, jak i muzyka, nad którà
mo˝na si´ skupiç. Podobnie do polsko-holenderskiej formacji Tr¯s-B, „wilki” mo˝na by puÊciç
w polskim radiu jako przyjemny easy-listening,
podczas gdy w Holandii stanowià oni reprezentacj´ sceny alternatywnej. Mimo kilku gorzkich s∏ów
w tej recenzji naprawd´ polecam ten holenderski
zespó∏. Po prostu za∏ó˝cie s∏uchawki, spójrzcie
w gwiazdy i poddajcie si´ tej delikatnej magii.

Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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Oto nasi kolejni najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom,
a tak˝e rodzicom wszystkich innych weso∏owskich maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy,
Drogie Maleƒstwa, witajcie wÊród nas! RoÊnijcie
zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla
swoich rodziców. Mieszkacie w malowniczo po∏o˝onej dzielnicy, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na
Was spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

INFORMACJA
W SPRAWIE NABORU
DO ZESPO¸U DS. BUD˚ETU
PARTYCYPACYJNEGO
Trwa nabór do Zespo∏u
ds. bud˝etu partycypacyjnego
w Dzielnicy Weso∏a
Micha∏ Sebastian Woldan
Urodzi∏ si´ 31 maja 2013 r.
Waga: 3320 g, wzrost 54 cm.

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 e-mail: redakcja.wesola@wiadomosci
sasiedzkie.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 paêdziernika 2013 r.

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

Biblioteka zaprasza:
SPOTKANIE
Z EL˚BIETÑ
CHEREZI¡SKÑ
Zapraszamy na
spotkanie z El˝bietà
Chereziƒskà i promocj´ jej najnowszej
ksià˝ki „Legion” –
22.10.2013, godz.
18.30 w Bibliotece
G∏ównej. Dla tych,
którzy znajà twórczoÊç naszego goÊcia, b´dzie to niezwyk∏a gratka. Ci, którzy nie mieli w r´ku ksià˝ek El˝biety
Chereziƒskiej, po spotkaniu z pewnoÊcià
po nie si´gnà!

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

El˝bieta Chereziƒska przyzwyczai∏a
nas do pasjonujàcych powieÊci historycznych, dotyczàcych przede wszystkim Êredniowiecznej Skandynawii (saga „Pó∏nocna droga”). Nie tak dawno zachwyci∏a rewelacyjnà „Koronà Êniegu i krwi”
i „Grà w koÊci”, udowadniajàc, ˝e równie
dobrze odnajduje si´ w Êredniowiecznej
Polsce. Tym razem autorka postawi∏a na
II wojn´ Êwiatowà i po raz kolejny pokaza∏a, ˝e nie ma sobie równych.
Autorka zadebiutowa∏a literackà biografià Szewacha Weissa „Z jednej strony, z drugiej strony”, potem stworzy∏a
fikcj´ na podstawie autentycznego dziennika „By∏am sekretarkà Rumkowskiego.
Dzienniki Etki Daum”. W∏aÊnie ukaza∏a
si´ jej najnowsza ksià˝ka „Legion” – powieÊç o nieugi´tych i zwyci´skich.

JesteÊ dzia∏aczem organizacji pozarzàdowej dzia∏ajàcej na terenie dzielnicy Weso∏a albo mieszkaƒcem Weso∏ej? Chcesz mieç wp∏yw
na kszta∏t bud˝etu partycypacyjnego w naszej
dzielnicy? Zg∏oÊ si´ do Zespo∏u ds. bud˝etu
partycypacyjnego Dzielnicy Weso∏a.
Bud˝et partycypacyjny to proces, w trakcie
którego mieszkaƒcy decydujà o wydatkowaniu
cz´Êci bud˝etu dzielnicy: zg∏aszajà projekty
z obszaru kultury i sportu, dyskutujà nad nimi,
a potem oddajà na nie swój g∏os. Zespó∏ ten
b´dzie mia∏ za zadanie wypracowywanie zasad
bud˝etu partycypacyjnego w dzielnicy na
rok 2015 oraz b´dzie monitorowa∏ i wspiera∏
wdro˝enie tego procesu w dzielnicy. W sk∏ad
zespo∏u wejdzie: 5 mieszkaƒców, 5 przedstawicieli organizacji pozarzàdowych, radni dzielnicowi (po 1 z ka˝dego klubu) i 5 urz´dników
wskazanych przez burmistrza. Prace zespo∏u
potrwajà do po∏owy wrzeÊnia 2014 roku. B´dzie to co najmniej 14 spotkaƒ. Zg∏oszenia
przyjmujemy do 6 paêdziernika br. mailem na
adres wesola.budzetpartycypacyjny@um.warszawa.pl lub osobiÊcie w Punkcie Informacyjnym Urz´du Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy,
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33. SpoÊród zg∏oszonych
mieszkaƒców na otwartym spotkaniu wylosowanych zostanie 5 osób. Je˝eli zg∏osi si´ wi´cej ni˝ 5 organizacji pozarzàdowych, wybiorà
one spoÊród siebie 5 przedstawicieli na otwartym spotkaniu. O terminach spotkaƒ b´dziemy
informowaç na stronie Urz´du oraz bezpoÊrednio wszystkich zg∏oszonych.
Wi´cej informacji na stronie Urz´du Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy www.wesola.waw.pl
i www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Justyna Kwiatkowska
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Zielony P∏omieƒ

Rok harcerski
czas zaczàç
Witajcie, wracamy po wakacyjnej przerwie
i od razu zasypiemy Was ca∏à masà informacji.
Chocia˝ czas wakacyjnych wyjazdów ju˝ dobieg∏
koƒca, na pewno warto opowiedzieç, co dzia∏o
si´ na tegorocznym obozie letnim.
Harcerze i harcerki z 44 Szczepu Mazowieckich Dru˝yn Harcerskich i Zuchowych sp´dzili lipiec nad Jeziorem Âwi´tym po∏o˝onym w po∏owie drogi mi´dzy P∏ockiem a W∏oc∏awkiem. To
malownicze miejsce sta∏o si´ na prawie miesiàc
teatrem dzia∏aƒ warszawskich dru˝yn. Trzeba
przy tym pami´taç, i˝ obóz to nie zwyk∏a kolonia, tylko podsumowanie ca∏orocznej, wyt´˝onej
harcerskiej pracy.
Tak wi´c dziewczyny z 44 WDH-ek „Archandraja” im. E. Zawackiej „Zo” wcieli∏y si´ w „Indianki”. By∏o to zwieƒczenie ca∏orocznej obrz´dowoÊci podró˝niczej, w której to na ka˝dej, comiesi´cznej zbiórce dru˝yny harcerki „odwiedza∏y”
jakiÊ kraj, poznawa∏y go i jego kultur´, by na koƒcu zbiórki znaleêç fragment mapy. Zbierane przez
ca∏y rok kawa∏ki mapy doprowadzi∏y Archandraj´
do Ameryki Pó∏nocnej, którà na pewno pozna∏y
znacznie dok∏adniej ni˝ inne kontynenty.

Natomiast 44 WDH-y
„Stanica” jest w trakcie
zdobywania partona.
Dla dru˝yny harcerskiej
zawsze to szczególny
moment, a wi´c i praca
Êródroczna si∏à rzeczy
obraca∏a si´ wokó∏ sylwetki króla Kazimierza III
Wielkiego. Tegorocznà obrz´dowoÊcià ch∏opaków by∏a „Stanica Króla Kazimierza III Wielkiego”. Polski w∏adca wiedzia∏, jak wa˝ne jest fortyfikowanie granic i czuwanie nad bezpieczeƒstwem wa˝nych szlaków. Za∏ogi stanic, czyli
stra˝nic wojskowych na pograniczu kraju, sk∏ada∏y si´ z dzielnych wojowników i musia∏y byç
dobrze wyszkolone, by w razie niebezpieczeƒstwa móc broniç ojczyzny. Takie szkolenie przeszli w tym roku ch∏opcy ze sto∏ecznej Stanicy.
Koƒcówka sierpnia to okres wyt´˝onej pracy
kadry i czas odbywania si´ kursów metodycznych. To w∏aÊnie na nich przyszli dru˝ynowi

REKLAMA w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
Informacje o zasadach reklamowania mo˝na uzyskaç pod adresem e-mailowym
reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl lub od naszego przedstawiciela handlowego:

Konrad Skorupka – tel. 607-314-667
e-mail: konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
Zapraszamy tak˝e do reklamowania si´ w innych wydaniach:
• Wawer – Konrad Skorupka, • Grochów, Saska K´pa, Goc∏aw – Artur Pawlak, tel. 605-297-200,
kontakt powy˝ej
e-mail: reklama.pragapoludnie@wiadomoscisasiedzkie.pl

i dru˝ynowe kszta∏cà si´ w technikach harcerskich i w prowadzeniu
jednostek, by w przysz∏oÊci jak najsprawniej wychowywaç metodà harcerskà nast´pne pokolenia.
W tym roku Stanica wys∏a∏a na
kursy a˝ trzech ludzi, którzy
wrócili z patentami kursów
przedinstruktorskich, a sà to:
Rafa∏ Poliszkiewicz i Bernard
Zakrzewski (kurs Agricola) i Jakub Matyas (kurs En garde!).
Serdecznie gratulujemy!
Podczas kiedy pisany jest ten
artyku∏, harcerze i harcerki na
pewno nie pró˝nujà, poniewa˝
wrzesieƒ i paêdziernik to szczególnie pracowite miesiàce. Wiedzà to przecie˝
wszyscy uczniowie i nauczyciele, ale co takiego
dzieje si´ w harcerstwie?
Ju˝ 6 paêdziernika harcerki z Archandrai wyruszà na Dzieƒ Polskiej Harcerki (DPH), by tego
dnia braç udzia∏ w przeró˝nych obchodach.
Przez kilka godzin Stare Miasto stanie si´ arenà
walk pomi´dzy dru˝ynami Mazowieckiej Choràgwi Harcerek, a gry wy∏onià najlepszà. Nadane
zostanà równie˝ kategoryzacje.
Skoro ju˝ mowa o kategoryzacjach, Stanica
w tym roku otrzyma∏a najwy˝szà kategori´ –
Puszczaƒskà – która dopuszcza dru˝yn´ do Turnieju Dru˝yn Puszczaƒskich (TDP) o miano Dru˝yny Rzeczypospolitej, czyli najlepszej dru˝yny
w Polsce. Tegoroczny turniej odby∏ si´ w weekend 20–22 wrzeÊnia (po zamkni´ciu numeru
„WÂ”), a Stanica bra∏a w nim udzia∏ jako jedna
z zaledwie pi´tnastu w kraju.
Poczàtek jesieni to równie˝ niezwykle wa˝ne dla
nas nabory. Archandraja jest ju˝ wi´ksza o nowe
harcerki, natomiast ch∏opcy z klas 5 i 6 wkrótce b´dà mieli szans´ do∏àczyç do Stanicy – kiedy przyjdzie pora naborów, na pewno si´ o tym dowiecie!
Wszystkich zainteresowanych naszà dzia∏alnoÊcià zapraszamy na nasze facebookowe strony lub prosimy o kontakt z dru˝ynowymi.

pwd. Hubert Zieliƒski HO
SZCZEP ZIELONY P¸OMIE¡
Stara Mi∏osna
ARCHANDRAJA (dziewcz´ta)
www.facebook.com/Archandraja
dru˝ynowa: pwd. Agnieszka Koz∏owska,
tel.: 606 391 735

■

STANICA (ch∏opcy)
www.facebook.com/44WDHy
dru˝ynowy: pwd. Hubert Zieliƒski,
tel.: 696 297 094, 730 16 50 16

■

Weso∏a-Centrum
KEDYW (ch∏opcy)
www.facebook.com/44kedyw
dru˝ynowy: pwd. J´drzej Kozak, tel.: 510 381 863

■

Sulejówek
SOKÓ¸ (ch∏opcy)
www.facebook.com/44sokol
dru˝ynowy: pwd. Micha∏ Filipowicz, tel.: 668 843 735
■
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Kàcik stylistki

Pos∏oneczny przeglàd skóry
Wakacje dobieg∏y koƒca,
a wraz z nimi pi´kne, s∏oneczne dni. Âwiat∏o s∏oneczne kojarzy si´ nam
z dobroczynnym dzia∏aniem na zdrowie i samopoczucie. Korzystnie wp∏ywa
na funkcjonowanie organizmu, no i oczywiÊcie daje
nam pi´knà opalenizn´, na którà co roku czekamy. Ekspozycja skóry na dzia∏anie promieni s∏onecznych ma te˝ swoje ujemne strony. Mo˝e si´
przyczyniç do pojawienia si´ zmian i przebarwieƒ na skórze oraz przedwczesnego starzenia.
Skóra wi´kszoÊci Polaków jest wra˝liwa na promienie UV, stosunkowo szybko mo˝e wi´c dojÊç
do poparzeƒ, zwiotczenia i innych niekorzystnych dla zdrowia i urody konsekwencji. Dlatego
po s∏onecznych wakacjach warto poÊwi´ciç swojej skórze troch´ uwagi i przyjrzeç si´ jej z bliska:
■ pierwszym nast´pstwem nadmiernego nas∏onecznienia jest najcz´Êciej przesuszenie
i szorstkoÊç naskórka,
■ zwi´ksza si´ kruchoÊç naczynek krwionoÊnych, szczególnie u osób z cerà naczynkowà,
■ przy skórze t∏ustej mo˝e pojawiç si´ wi´cej
zanieczyszczeƒ i tràdziku, zwi´ksza si´ tak-
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˝e wydzielanie sebum,
mo˝e pojawiç si´ wi´ksza iloÊç „kurzych ∏apek” w okolicach oczu i zmarszczek mimicznych (jako skutek naturalnych napi´ç mi´Êni pod wp∏ywem mocnego Êwiat∏a),
■ zwi´ksza si´ iloÊç piegów i zmian pigmentacyjnych,
■ mo˝liwe jest tak˝e, ˝e zmiany skórne, które
posiadaliÊmy ju˝ wczeÊniej, mogà ulec niekorzystnym zmianom.
Dok∏adny przeglàd skóry powinny przeprowadzaç zw∏aszcza osoby zaliczane do grupy
wysokiego ryzyka, m.in. z jasnà, wra˝liwà
skórà, ∏atwo ulegajàcà oparzeniu s∏onecznemu, piegowatà cerà, z du˝à iloÊcià znamion
na ciele, oraz osoby, u których w rodzinie
stwierdzono czerniaka.
Podczas ogl´dzin szczególnà uwag´ zwracamy
na ró˝nego rodzaju pieprzyki i przebarwienia.
Sprawdzamy, czy posiadane dotychczas zmiany
skórne zmieni∏y swój kszta∏t i kolor, czy nie zacz´∏y si´ powi´kszaç, sw´dzieç, boleç i krwawiç, czy
nie wystàpi∏o zaczerwienienie wokó∏ znamienia.
Nale˝y tak˝e zwróciç uwag´, czy nie pojawi∏y si´
zmiany, których wczeÊniej nie by∏o.
JeÊli zauwa˝ymy jakiekolwiek niepokojàce
objawy, trzeba koniecznie skonsultowaç si´
■

Zrób ogl´dziny ca∏ego cia∏a

z lekarzem dermatologiem. We wszystkich
niepewnych i niepokojàcych przypadkach lekarz przy pomocy dermatoskopu mo˝e okreÊliç charakter zmian – to trwajàca zaledwie
kilka minut, nieinwazyjna metoda diagnostyczna s∏u˝àca do oceny zmian barwinkowych skóry. Ostatecznie jednak charakter
zmiany skórnej w sytuacjach wàtpliwych
okreÊla dopiero badanie histopatologiczne.
Znamion jest wiele rodzajów i mogà si´ one
zmieniaç w czasie. Niekiedy êle wyglàdajàce
znami´ po dok∏adnym zbadaniu okazuje si´ ∏agodne i niegroêne, innym razem niepozorne
mo˝e okazaç si´ czerniakiem w niebezpiecznym, zaawansowanym stadium. Profilaktyczne badania skóry powinno si´ wykonywaç raz
w roku, zw∏aszcza po wakacjach. Zach´cam
zatem do powakacyjnego przeglàdu skóry.
Ma∏gorzata Grabczyƒska
wiza˝ystka, gosia@makeupart.pl
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Miejsce uznane przez
gwiazdy w Weso∏ej
ielu z mieszkaƒców Weso∏ej, Starej Mi∏osnej i okolic nie zdaje sobie sprawy, jak
unikatowe miejsce mamy w zasi´gu r´ki. METAMORFOZA DAY SPA, która w 2011 roku otrzyma∏a III miejsce w VI edycji konkursu na najlepszy oÊrodek odnowy biologicznej w Polsce
pn. „Wspania∏e SPA” w kategorii I Day Spa,
od 4 lat promuje zabiegi i rytua∏y, dzi´ki którym
mo˝emy zrelaksowaç cia∏o i umys∏ bez koniecznoÊci wyjazdu do odleg∏ego resortu spa.
W∏aÊcicielki METAMORFOZY DAY SPA Ewa
Gawkowska i Ma∏gorzata Szcz´sna stworzy∏y
ten obiekt, jak twierdzà, z mi∏oÊci do tworzenia pi´kna oraz z marzeƒ. Chcia∏y mieç mo˝liwoÊç przekazania klientom obiektu, jakiego
same pragn´∏y. Ich plany nie tylko przerodzi∏y
si´ w realia, ale równie˝, jak widaç, rozkwit∏y.
DziÊ METAMORFOZA DAY SPA jest nie tylko
profesjonalnym miejscem, gdzie mo˝na skorzystaç z licznych zabiegów na cia∏o i twarz, masa˝y,
terapii, endermologii odchudzajàco-kszta∏tujàcych sylwetk´, POWER Slim Active – likwidujàcych
cellulit, I-LIPO zmniejszajàcych tkank´ t∏uszczowà,
zabiegów manicure pedicure by OPI, us∏ug fryzjerskich marki JOICO, ale tak˝e obiektem, który
cyklicznie organizuje spotkania, na których mo˝emy dowiedzieç si´ o obecnych trendach, szkole-
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W∏aÊcicielki Metamorfozy Day Spa z Rados∏awem
Majdanem, ambasadorem marki Pako Lorente

nia z zakresu makija˝u, autopromocji, stylizacji
czy pokazy mody, jak ostatni w czerwcu Paƒstwa
Krajewskich i Pako Lorente pod patronem Telewizji Warszawa, Moda i Styl, Rewii, KIE.
Wieczory te sà wspania∏à mo˝liwoÊcià poznania nowych stylów, otrzymania profesjonalnych
informacji od ekspertów z dziedziny urody, mody, jak równie˝ bardzo dobrà formà wymiany
doÊwiadczeƒ i êród∏em wszystkiego, czego Êwiadoma osoba XXI w. chcia∏aby si´ dowiedzieç.
METAMORFOZA jest miejscem, które ˝yje i ciàgle zaskakuje nas nowoÊciami. W paêdzierniku
dla wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji

jej poznaç, w prezencie proponuje pierwszà
porad´ stylistycznà gratis. To prawdziwa gratka dla osób, które chcia∏yby zmieniç fryzur´ czy
kolor, ale nie wiedzà co by∏oby odpowiednie dla
nich. Stylistka JOICO - Metamorfozy Day SPA
swojà przygod´ z fryzjerstwem rozpocz´∏a w europejskiej stolicy mody – Londynie, gdzie pod
okiem specjalistów kszta∏towa∏ si´ jej styl i wyczucie smaku. To twórca w∏asnej kolekcji fryzur
opublikowanej na ∏amach magazynu fryzjerskiego i g∏ówny stylista opracowujàcy i wykonujàcy
metamorfoz´ finalistek konkursu „Bàdê Pi´kna”
organizowanego przez gazet´ Pani Domu.
Paêdziernik jest równie˝ miesiàcem wprowadzenia nowej gamy zabiegów z dziedziny
fizjoterapii. Wychodzàc naprzeciw potrzebom
klientów, METAMORFOZA DAY SPA postanowi∏a wzbogaciç swoje us∏ugi o terapi´ manualnà,
dzi´ki której mo˝e leczyç bóle krzy˝owe itp.
Ju˝ mo˝na si´ zapisywaç!
Jak widaç po licznych referencjach, Metamorfoza jest miejscem cenionym przez licznych klientów, jak równie˝ osoby ze Êwiata
kultury, telewizji, teatru, mody.
Polecamy weso∏owskie SPA, poniewa˝ warto
przeobraziç si´ wewn´trznie i zewn´trznie pod
okiem fachowców, dla których zawsze najwa˝niejszy jest klient i jego zadowolenie.
Bli˝sze informacje uzyskacie Paƒstwo na
stronie internetowej www.metamorfoza-spa.pl
lub pod telefonem 22-763-20-90.
Marta Frejtan

èród∏o:htp://www.pixmac.pl/zdjecie/young+women+inline+
skating/000001990952

Strefa zdrowia

Satysfakcja Polaków
z opieki zdrowotnej

westie dotyczàce funkcjonowania systemu ochrony zdrowia zawsze budzi∏y du˝e zainteresowanie Polaków. Mimo nieustannie wprowadzanych zmian w prawie – ustawie refundacyjnej, prawie farmaceutycznym,
ustawie o dzia∏alnoÊci leczniczej czy ustawie
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych, ukazywany
w mediach obraz systemu ochrony zdrowia
nie jest optymistyczny.
W ostatnich miesiàcach opublikowanych
zosta∏o kilka niezale˝nych raportów ujawniajàcych opinie Polaków na temat polskiego
systemu ochrony zdrowia. Najbardziej popu-

K

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

larne z nich to Diagnoza Spo∏eczna 2013 oraz
raport z badaƒ CBOS „Opinie o funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej”.
Badania wskazujà, i˝ zdrowie jest nadrz´dnà wartoÊcià dla 65% Polaków. O wiele
mniejszà wag´ przypisujemy rodzinie, pracy
czy pieniàdzom. Sytuacja ta w pewnym sensie t∏umaczy bardzo szybki wzrost prywatnych wydatków na zdrowie. W ciàgu ostatnich dwóch lat nasze wydatki wzros∏y Êrednio
o 20%, z czego najwi´kszà cz´Êç przeznaczyliÊmy na leki i us∏ugi ambulatoryjne. Niepokojàcy jest jednak fakt, i˝ w tym samym czasie
publiczne wydatki na zdrowie wzros∏y zaledwie o 10%, co wskazuje, i˝ publiczna opieka
zdrowotna nie zaspokaja potrzeb obywateli.
Powy˝sze zjawiska wp∏ywajà na niskà ogólnà ocen´ polskiego systemu ochrony zdrowia. Badanie Global Health Survey wskazuje,
i˝ zaledwie 12% Polaków jest zadowolonych
z funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej. WÊród badanych szesnastu krajów europejskich ni˝sze oceny uzyska∏y tylko Ukraina
i Rumunia. Najbardziej niezadowolonà grupà

Polaków sà mieszkaƒcy du˝ych miast (84%),
w wieku 35–44 lata (88%).
74% Polaków uwa˝a, ˝e system ochrony
zdrowia w Polsce jest niew∏aÊciwie zarzàdzany, a co czwarty wskazuje na niedostateczne
finansowanie. Jako najwi´ksze trudnoÊci Polacy wymieniali przede wszystkim bariery
w dost´pie do specjalistów (86%), koniecznoÊç wnoszenia dodatkowych op∏at (72%)
czy d∏ugi czas oczekiwania na badania diagnostyczne (71%). JednoczeÊnie niemal co
trzeci Polak deklaruje ch´ç wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.
Pocieszajàce jest jednak, i˝ blisko 3/4 Polaków jest zadowolonych ze stanu swojego
zdrowia (w 2000 r. takà deklaracj´ z∏o˝y∏o jedynie 62% respondentów). JesteÊmy równie˝
coraz bardziej odpowiedzialni za swoje zdrowie, o czym Êwiadczy m.in. znaczàcy spadek
odsetka osób palàcych tytoƒ (z blisko 41%
w 1992 roku do 24% w 2013 roku).

Urszula Religioni,
specjalista zdrowia publicznego
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Okiem coacha

riera to totalna pora˝ka, moje ˝ycie uczuciowe to m´tlik itp. To pog∏´bia poczucie bezradnoÊci. Nie ulegaj
mu. Wypisz wszystkie sytuacje, które temu przeczà.

Jak poczuç si´ lepiej
ze sobà i z innymi
Jesieƒ sta∏a si´ faktem. W naszej dzielnicy
jest ona pi´kna i kolorowa... Jak sprawiç, aby
w naszych sercach te˝
by∏o bardziej radoÊnie...?
– ¸api´ si´ na tym – mówi Jacek – ˝e w stresowych sytuacjach prowadz´ ze sobà dialog,
który jeszcze bardziej mnie do∏uje. Np. zabieram
g∏os na zebraniu, staram si´ mówiç interesujàco
i nagle s∏ysz´ w g∏owie g∏os: „ale przynudzasz,
skoƒcz, zanim wszyscy to zauwa˝à”. W rezultacie moja wypowiedê traci energi´...
– Umówi∏am si´ z nowym ch∏opakiem – opowiada Ewa. – Czu∏am si´ wspaniale, dopóki przy
stoliku obok nie usiad∏a wyjàtkowo atrakcyjna
dziewczyna. Âwietna figura, Êwietne ciuchy...
MyÊla∏am ju˝ tylko o tym, czy mój partner widzi
ró˝nic´ mi´dzy nami... Ten natr´tny „g∏os” sprawi∏, ˝e poczu∏am si´ przygn´biona.
Dwa przyk∏ady, ten sam problem. Sytuacja,
w której ca∏à przyjemnoÊç psuje nam Wewn´trzny Krytyk. Nasz fa∏szywy przyjaciel, a mo˝e raczej
dr´czyciel? Dlaczego wi´c zabieramy ze sobà terroryst´ i pozwalamy mu na z∏oÊliwe komentarze?

Houston, mamy problem
Pragniemy, aby nasze ˝ycie sk∏ada∏o si´
z sukcesów. Ale to nigdy nie jest pewne. Osoby
o prawid∏owej samoocenie oczekujà dobrego
obrotu spraw, sà jednak gotowe przyjàç równie˝ pora˝k´.

Dla osób, których samoocena jest chwiejna,
pora˝ka jest bardziej bolesna. Dlatego w wielu
sytuacjach pojawia si´ Wewn´trzny Krytyk. Jak
centrum wczesnego ostrzegania wychwytuje
wszystko, co zwiastowaç mo˝e pora˝k´. Wysy∏a
komunikat: „Houston, mamy problem!”.
Gdy mówimy i nie dostrzegamy aplauzu – szepce, ˝e przynudzamy; gdy pojawi si´ ktoÊ atrakcyjny, ostrzega: „nie dorastasz jej/jemu do pi´t!”. S∏owem, daje nam do zrozumienia, ˝e nie warto robiç sobie nadziei. Argumentuje, ˝e im wczeÊniej to
zrozumiemy, tym mniej b´dzie bola∏o...
Uwa˝a, ˝e dzia∏a w naszym interesie. Jednak
jego metody przypominajà raczej ∏adunek wybuchowy, który wysadza w powietrze nasze dobre
samopoczucie, niweczàc wysi∏ki i torpedujàc
sukces. Jak sobie z nim poradziç?

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

4 – Medalista
Ciàgle porównuje ci´ z innymi, wi´c koncentrujesz si´ na tym, czy aby ktoÊ nie oka˝e si´ inteligentniejszy, sympatyczniejszy, weselszy, lepiej ubrany.
Krytyk poddaje ci´ presji. Trudno ci stanowiç klas´
samà w sobie. Czy naprawd´ potrzebny ci z∏oty medal we wszystkich mo˝liwych konkurencjach?
5 – Pan „Zawszystkoodpowiedzialny”
Czyni ci´ odpowiedzialnym za wszystkie okolicznoÊci, osoby oraz wydarzenia woko∏o. JeÊli np.
w restauracji, w której si´ umówi∏eÊ z kimÊ na spotkanie, zgaÊnie pràd, zadzwonisz do elektrowni,
z∏ajasz personel – zrobisz wszystko, aby stwierdziç,
˝e w pe∏ni panujesz nad sytaucjà. Tylko... po co?

Schematy, które ograniczajà

To niektóre ograniczajàce schematy-pu∏apki,
które zastawia na ciebie twój Krytyk. Systematyczny trening sprawi, ˝e zaczniesz je omijaç.

Zauwa˝, ˝e Krytyk dzia∏a wed∏ug schematów,
nie staç go na racjonalne oceny, do których ty jesteÊ zdolny. Poznaj je i obroƒ si´ przed nimi.

˚ycz´ Wam
zadowolenia z siebie i z Waszego ˝ycia

1 – Zaszufladkowany
Przypina ∏atki i etykietki. Przypisuje Twoim doÊwiadczeniom wspólne mianowniki – np. moja ka-

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

3 – Rysownik kontrastów
Uznaje tylko czerƒ i biel i nie u˝ywa innych
kredek. W praktyce oznacza to, ˝e bezsensownie
podnosi ci poprzeczk´. JeÊli ktoÊ nie powiedzia∏,
˝e pi´knie wyglàdasz, to znaczy, ˝e wyglàdasz
beznadziejnie. Czy ty te˝ tak myÊlisz?

Na poczàtek zrozum, co dok∏adnie do ciebie mówi.
Czujesz stres? Weê 20 g∏´bokich wdechów. Poczuj, w jakich partiach cia∏a gromadzi si´ napi´cie.
Ws∏uchaj si´ w swoje uczucia i emocje –
us∏ysz g∏os Wewn´trznego Krytyka i zrozum, co
mówi. Oddychaj dalej. Nie t∏um emocji.
Powtarzaj to çwiczenie, gdy czujesz si´ zniech´cony, masz poczucie winy lub bezradnoÊci.

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

2 – Wykrywacz b∏´dów
Ustawia detektor na pomy∏ki, gafy i niepowodzenia. Zapraszasz znajomych na kolacj´, serwujesz pysznoÊci, komplementom i zachwytom
nie ma koƒca... Jednak gdy nadchodzi pora deseru, przypalasz odrobink´ krem brulee. Taaaak,
Krytyk z pewnoÊcià uzna wieczór za totalnà klap´. Czy chcesz si´ z nim zgodziç?

www.geostar.waw.pl

Joanna Godecka
www.twojdobrycoach.pl

PRACOWNIA

LOGOPEDYCZNA

Małgorzata Gontarz
– logopeda dyplomowany, specjalista logopedii medialnej


Konsultacje, diagnoza i terapia wad i zaburzeƒ mowy
oraz komunikacji j´zykowej – dzieci, młodzie˝, doroÊli



KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

Tel.

22 745-55-00, 602-22-69-64

adw.konaszewska@wp.pl
www.kancelaria-konaszewska.waw.pl

Przygotowanie do wystàpieƒ publicznych
– praca nad oddechem, głosem, dykcjà i kulturà wypowiedzi

Warszawa, Stara Miłosna, ul. Złotej Jesieni 9
Tel. 607-589-411, e-mail: malgont@wp.pl

NAUKA JAZDY KONNEJ
dla poczàtkujàcych i zaawansowanych
Stara Mi∏osna, tel. 601-299-564
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Nowy rok szkolny w Bu∏haku

2 wrzeÊnia uczniów SSP nr 12 powita∏a nieco
odmieniona szko∏a. Pierwszy raz po wakacjach odezwa∏ si´ szkolny dzwonek.
Nadchodzàcy rok w Bu∏haku b´dzie pracowity, ale i ciekawy. Obecni szóstoklasiÊci postanowili dorównaç wynikom swoich starszych kolegów z kwietnia 2013 roku. Dzi´ki uzyskanej
Êredniej 31,77 szko∏a znalaz∏a si´ w 4,1% szkó∏
w Polsce, które osiàgn´∏y najwy˝szy wynik. Du˝o pracy czeka równie˝ tych, którzy chcà uczyç
si´ j´zyków. Nauka w Bu∏haku umo˝liwia zdobycie j´zykowych certyfikatów. Pod koniec ubieg∏ego roku 2 uczniów zda∏o mi´dzynarodowy egzamin z j´zyka francuskiego DELF na poziomie A1,
a 21 uczniów z klas III i IV otrzyma∏o bardzo wysokie noty podczas egzaminu organizowanego
przez University of Cambridge we wspó∏pracy

z British Council. Wszyscy otrzymali certyfikaty
potwierdzajàce ich j´zykowe umiej´tnoÊci.
NowoÊcià, jaka zaistnia∏a w Bu∏haku, jest
otwarcie 2 klas pierwszych dwuj´zycznych,
w których uczniowie nie tylko zdobywajà umiej´tnoÊci j´zykowe podczas zwi´kszonej liczby
godzin nauki j´zyka angielskiego, ale równie˝
podczas prowadzenia 2 przedmiotów ogólnych
w j´zyku angielskim. Warto wspomnieç, ˝e ju˝
od 2 lat istniejà klasy, w których wprowadzana
jest tzw. „Êcie˝ka j´zykowa”.
Oprócz j. angielskiego, który „króluje” w szkole, uczniowie mogà si´ uczyç j. francuskiego,
j. niemieckiego i j. hiszpaƒskiego. Wszystkie te
umiej´tnoÊci b´dà z pewnoÊcià owocowaç
w przysz∏oÊci.
Ponadto szko∏a b´dzie realizowaç, podobnie
jak w latach ubieg∏ych, kilka atrakcyjnych programów edukacyjnych. WÊród nich od tego roku
znajdzie si´ Comenius, który umo˝liwi uczniom
Bu∏haka udzia∏ w mi´dzynarodowych wymianach ze szko∏ami z Unii Europejskiej, a tak˝e projekt Wy˝szej Szko∏y Biznesu i Przedsi´biorczoÊci
w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim dotyczàcy opracowania i upowszechnienia innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i technicznych, który obejmie swym

dzia∏aniem uczniów klas IV. Podobnie jak w latach ubieg∏ych Bu∏hak realizowaç b´dzie szkolny
program wspierania uczniów zdolnych „Wars
i Sawa”, a tak˝e uczestniczyç w projekcie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Spo∏ecznych „Szko∏a przyjazna uczniom z dysleksjà”.
Wià˝e si´ to zarówno z obj´ciem szczególnà
opiekà uczniów wybitnie utalentowanych, jak
i tych potrzebujàcych wi´cej uwagi i wzmo˝onej
pracy. Daje tak˝e mo˝liwoÊç kszta∏cenia nauczycieli i podnoszenia jakoÊci pracy ca∏ej szko∏y.
Od tego roku SSP nr 12 mo˝e si´ równie˝ pochwaliç certyfikatem Szko∏y z klasà 2.0. Promuje
on placówki wprowadzajàce i wykorzystujàce
nowe technologie informacyjno-komunikacyjne
w codziennej pracy, a tym samym przygotowujàce swych uczniów do ˝ycia w nowoczesnym
Êwiecie. Z nowoÊci, jakie w tym zakresie spotkajà nie tylko uczniów, ale i rodziców, b´dzie
e-dziennik Librus, który na dobre wypar∏ w Bu∏haku szkolne dzienniki papierowe. Od wrzeÊnia
zarówno obecnoÊci, jak i oceny, uwagi i tematy
lekcji, a nawet zadania domowe dost´pne b´dà
wy∏àcznie w sieci. Nauczyciele majà nadziej´, ˝e
to u∏atwi codziennà prac´, polepszy przep∏yw
informacji i usprawni komunikacj´ z rodzicami.

Piotr Szostak

Bu∏hak podbija uczelnie
Chocia˝ to na pewno
nie spodoba si´ studentom, my w Bu∏haku nie
mogliÊmy si´ doczekaç,
kiedy wreszcie rozpocznie
si´ rok akademicki. I nie
chodzi o to, ˝e zazdroÊcimy ˝akom d∏u˝szych wakacji. Po prostu, jak co roku mamy wielkie plany
Uczniowie Bu∏haka na Wydziale Chemii UW
dotyczàce uczelni. KtoÊ zapyta, co nas ∏àczy ze szko∏ami wy˝szymi? Otó˝ bardzo wiele. Po pierwsze
nasi licealiÊci osiàgn´li Êwietne wyniki na maturze (znacznie powy˝ej Êredniej warszawskiej i oczywiÊcie ogólnopolskiej) i w zwiàzku z tym sà ju˝ studentami Uniwersytetu Warszawskiego, Szko∏y G∏ównej Handlowej, Uniwersytetu Jagielloƒskiego czy Politechniki Warszawskiej. Uczniowie naszego gimnazjum i liceum, podobnie jak w minionym roku, b´dà uczestniczyç
w zaj´ciach na Wydziale Chemii czy Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Liczymy tak˝e na to, ˝e, ju˝ tradycyjnie, odwiedzi nas wielu wybitnych naukowców, wszak w ubieg∏ych latach goÊciliÊmy takie s∏awy naukowe jak:
prof. M. Pa∏ys, prof. M. Fikus, prof. ¸. Turski czy prof. R. Pi∏at.
Poza tym zacieÊniamy wspó∏prac´ ze Êwiatem nauki. Dlatego dla wybitnych uczniów przygotowaliÊmy indywidualny tok nauczania, dzi´ki
któremu b´dà mogli realizowaç program z niektórych przedmiotów tak˝e na Uniwersytecie Warszawskim.
Wakacje si´ skoƒczy∏y, Bu∏hak rusza na podbój Êwiata nauki!

Izabela Wolaƒska-Zas´pa
Dyrektor Gimnazjum i Liceum Bu∏haka

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Poczàtek roku szkolnego w SP 1 7 4
Wrzesieƒ to wa˝ny miesiàc dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Powrót po wakacjach do szkolnego ˝ycia bywa trudny. Wyzwaniem jest wi´c rozbudzenie na nowo ch´ci do nauki, podejmowania
wysi∏ku odkrywania Êwiata w szkolnych realiach.
Aby temu sprostaç, nasza szko∏a przygotowuje
dla swych uczniów ciekawà ofert´ dydaktyczno-wychowawczà. Plany wychowawcze zak∏adajà
realizacj´ potrzeb poszczególnych klas (wycieczki,
lekcje muzealne, spotkania z ciekawymi ludêmi).
B´dziemy kontynuowaç wspó∏prac´ z organizacjà AIESEC (zaj´cia kulturowo-j´zykowe prowadzone przez studentów z ca∏ego Êwiata) oraz
ze Szko∏à Liderów „EuroWeek” (obozy szkoleniowe dla uczniów rozwijajàce najcenniejsze obecnie umiej´tnoÊci spo∏eczne – pracy w grupie,
kierowania, prowadzenia prezentacji).
Realizujemy tak˝e nowe pomys∏y i programy.
W ramach realizacji projektu wspierania uzdol-

Uczniowie I klasy

nionych „Wars i Sawa grajà w szachy” rozpoczynamy zaj´cia szachowe dla uczniów klasy I.
„Edukacja poprzez szachy w szkole” to projekt
stymulowania rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dziecka.

Wys∏uchaliÊmy ju˝ pierwszego
koncertu muzycznego, w którym
jednà z ciekawostek by∏a gra na pile. Uczniowie klasy I rozpocz´li
cykl zaj´ç ze Stra˝à Miejskà „Bezpieczna droga do szko∏y”. Zdà˝yliÊmy ju˝ nawet troch´ „posprzàtaç”, bioràc udzia∏ w akcji „Sprzàtanie Êwiata”.
Ka˝dego dnia realizujemy ide´
integracji. Nie jest to ∏atwe zadanie
i wymaga wiele wysi∏ku. Ale nawet
ma∏e sukcesy sà dla nas wa˝ne
i utwierdzajà w przekonaniu, ˝e
warto podejmowaç ten trud.
Wiele przedsi´wzi´ç i specjalnych wydarzeƒ jeszcze przed nami.
Jednym z nich jest 20-lecie istnienia szko∏y.
Tak, szko∏a to miejsce, gdzie stale „coÊ” si´
dzieje. I tak w∏aÊnie powinno byç.

Marzena Delak

Warsztaty malarskie z Józefem Wilkoniem
Dom Artysty Plastyka na Mazowieckiej jest miejscem, które bardzo dobrze
znajà uczniowie Szko∏y Podstawowej
nr 171. Zazwyczaj majà przyjemnoÊç
oglàdaç tam wystawy malarstwa, rzeêby, grafiki czy fotografii.
Tym razem spotkanie ze sztukà nabra∏o bardziej twórczego charakteru.
Uczniowie klas piàtych wzi´li udzia∏
w warsztatach z wybitnym malarzem
– panem Józefem Wilkoniem. Artysta
jest ilustratorem kilkuset ksià˝ek dla
dzieci i doros∏ych wydanych w Polsce, jak równie˝ za granicà. Inspiracjà
dla jego prac jest przyroda, a przede wszystkim
zwierz´ta. Taki te˝ by∏ temat naszego spotkania,
które rozpocz´∏o si´ od odegrania przez dzieci

krótkiej historyjki przedstawiajàcej dialog ma∏ego kotka i du˝ej pantery. Dzieci mia∏y za zadanie
wczuç si´ w prze˝ycia odgrywanych postaci

i technikà akwareli wykonaç prace zwiàzane ze
zwierz´tami. Swoje dzie∏a tworzy∏y pod czujnym
okiem mistrza, który wszystkim udziela∏ wskazówek, a czasem nawet wspó∏tworzy∏ obrazy
z m∏odymi twórcami. Warto by∏o s∏uchaç porad
artysty, gdy˝ w efekcie powsta∏y przepi´kne prace. Ka˝de dziecko stworzy∏o swój niepowtarzalny obraz. Wspólnie z Domem Artysty Plastyka
planujemy przygotowanie wernisa˝u prac naszych uczniów na terenie galerii, na który zaprosimy wszystkich zainteresowanych.
Nale˝y dodaç, i˝ warsztaty sà cz´Êcià mi´dzynarodowego projektu „Children’s eyes, children’s hearts” w ramach programu Comenius,
którego realizacj´ w∏aÊnie rozpocz´liÊmy.

Beata Bielska-Karwot

S P 1 7 3 w nowym roku szkolnym

Spo∏ecznoÊç Szko∏y Podstawowej nr 173 im.
Górników Polskich nowy rok szkolny powita∏a
w wyremontowanym budynku, który w czasie
wakacji zosta∏ poddany termomodernizacji.
Dzi´ki temu pracujemy w bardzo dobrych warunkach lokalowych.
Dzieci mogà bawiç si´ na placykach zabaw na
zewnàtrz i wewnàtrz budynku, korzystaç z ekologicznego ogródka i altanki przed szko∏à, gdzie
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w ciep∏e dni prowadzone sà lekcje. Dla maluchów z oddzia∏ów przedszkolnych zbudowano
oddzielne wejÊcie wraz z szatnià.
Wszyscy uczniowie mogà korzystaç z opieki
specjalistów – pedagoga, psychologa, logopedy
i nauczyciela terapii pedagogicznej.
Bierzemy udzia∏ w programach i projektach,
których celem jest kszta∏towanie w∏aÊciwych postaw i zachowaƒ. O projektach tych mo˝na przeczytaç na naszej szkolnej stronie internetowej:
www.sp173.waw.pl.
Uczniowie przez ca∏y rok b´dà poznawaç swój
kraj z wszelkimi jego urokami, przygotowujàc
ró˝norodne projekty zwiàzane z tegorocznym
has∏em szko∏y, nawiàzujàcym do s∏ów Wincentego Pola: „Pi´kna nasza Polska ca∏a”. Szkolny
wolontariat nauczy dzieci, ˝e zawsze warto pomagaç innym ludziom. Jak co roku, przygotowa-

liÊmy zró˝nicowanà ofert´ kó∏ zainteresowaƒ
i zaj´ç dodatkowych. Proponujemy warsztaty
muzyczne, plastyczne, filmowe, ko∏o szachowe,
ko∏o Scrabble, zaj´cia sportowe, spotkania muzyczne z Filharmonià Narodowà. W bie˝àcym roku szkolnym nasi uczniowie z klas IV-VI b´dà
mogli uczyç si´ drugiego j´zyka obcego na zaj´ciach ko∏a j´zyka niemieckiego. W ramach zaj´ç
Êwietlicowych zaproponowaliÊmy dodatkowe
zaj´cia muzyczne, plastyczne, nauk´ j´zyka angielskiego. Zaj´cia sà bezp∏atne i odbywaç si´
b´dà systematycznie dla wszystkich uczniów
z klas 0–IV – zgodnie z harmonogramem.
Mamy nadziej´, ˝e nowy rok szkolny przyniesie wiele sukcesów i satysfakcji naszym uczniom
i ich Rodzicom – czego im (i sobie) ˝yczymy.

Lidia Chmielewska
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A R T Y K U ŁY
SZKOLNE

Z A B AW K I
Samochód

159 zł

Bujaczek

125 zł
Mariposa

99 zł

Furby
Brzydal

ODZIEŻ
Gra Milion

89 zł

KURTKI
od rozm. 56 do 164

ul. 1-go Praskiego Pułku 10 (naprzeciwko Poczty i Banku)

od 89 zł

05-075 Warszawa-Wesoła, tel. 503-159-109, 514-197-240, 22-773-40-74

SKLEP FIRMOWY Z ZABAWKAMI ZAPRASZA NA

SUPER PROMOCJĘ
NA GWIAZDKĘ

Kuchnia

Laweta

149 zł

Muzyczny
ogródek

99 zł

78 zł

Quatro

229 zł

Filly Zamek
Chi Chi 79 zł

118 zł

ul. Wspólna 32a, Wesoła–Zielona (naprzeciwko przedszkola ABC)
tel. 503-159-109, 503-157-620

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Podarowaç odrobin´ radoÊci
Pogodzili si´ z mijajàcym czasem, bo i tak nie
majà na niego wp∏ywu, ze zmarszczkami na ciele, z pochylonà postawà, ale nie dajà si´ staroÊci. To nic, ˝e chodzà z laskà, pewnie nawet
o tym nie myÊlà, tak musi byç i ju˝. Sà starsi, ale
i teraz majà swoje marzenia, nadzieje. Potrafià
czekaç, t´sknià.
Grup´ osób starszych z Domu Opieki w naszej
dzielnicy odwiedzamy od d∏u˝szego ju˝ czasu.
Pod koniec ubieg∏ego roku szkolnego ko∏o teatralne z Gimnazjum 120 im. Noblistów Polskich
zaprezentowa∏o mieszkaƒcom tego oÊrodka
spektakl przygotowany w formie pantomimy na
podstawie mitu „Orfeusz i Eurydyka”.
Nasza wizyta nie skoƒczy∏a si´ na prezentacji
przedstawienia. Na spotkaniu mieliÊmy okazj´
poznaç poezj´ jednej z mieszkanek Domu Opieki. Pani Gra˝yna W∏adys∏awa Dàbrowska, wybitna etnograf, choreograf, etnochoreolog, autorka
wielu publikacji z zakresu tradycyjnej kultury ludowej, pisze te˝ wiersze.

W 1989 roku z jej inicjatywy powsta∏o Towarzystwo Etnochoreologiczne, które integruje Êrodowiska badaczy i organizatorów amatorskiego
ruchu artystycznego, choreografów i mi∏oÊników
taƒca ludowego. Jest równie˝ organizatorkà zespo∏ów i znaczàcych imprez folklorystycznych,

cyklu koncertów pieÊni, muzyki i taƒca w Filharmonii Narodowej. Za wieloletnià dzia∏alnoÊç na
rzecz kultury ludowej, podczas gali
wr´czenia nagród im. Oskara Kolberga, otrzyma∏a medal „Zas∏u˝ony
Kulturze Gloria Artis”, przyznawany
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Gimnazjalistom bardzo podoba∏y si´ wiersze Pani Gra˝yny. Autorka zatytu∏owa∏a swój
zbiór „S∏owa i s∏ówka chwilà ˝ycia
inspirowane”.
Naszym skromnym gestem podarowaliÊmy mieszkaƒcom Domu
Opieki odrobin´ radoÊci, która zagoÊci∏a w ich sercach i sprawi∏a, ˝e
choç na chwil´ zapomnieli o swoich
cierpieniach, o samotnoÊci, o chorobie, ale równie˝ mieliÊmy okazj´ otrzymaç od
nich coÊ bardzo cennego. Wzajemnie podarowaliÊmy sobie odrobin´ szcz´Êcia.

Jadwiga Ros∏oniec
Opiekun ko∏a teatralnego

Kosmos w Robusiu, Robusiaki w kosmosie :-)
Wrzesieƒ up∏ynà∏ w ROBUSIU pod has∏em
„Kosmos”. Dzi´ki temu przedszkole mia∏o
niepowtarzalnà mo˝liwoÊç goÊciç przenoÊne
planetarium.
By∏a to rewelacyjna okazja do pog∏´bienia
wiedzy na temat zjawisk astronomicznych. Nadmuchiwana ogromna kopu∏a stanowi∏a idealnà
namiastk´ kosmosu. Wewnàtrz odby∏a si´ ciekawa projekcja, dzi´ki której przedszkolaki pozna∏y fazy ksi´˝yca, znaki zodiaku, uk∏ad planet
i wiele innych astronomicznych procesów. Zaciemnione wn´trze zapewni∏o niepowtarzalny

klimat i umo˝liwi∏o dog∏´bne prze˝ycie ka˝dej
fazy pokazanej projekcji.
Robusiakom taka nietypowa lekcja bardzo
si´ podoba∏a i sprawi∏a ogromnà radoÊç. Dzieci podziwia∏y gwiazdy oraz planety, by∏y zachwycone i podekscytowane. Planetarium to
dla nich du˝e prze˝ycie, które pozostawi∏o niezapomniane wra˝enia.
Kontynuacjà tematu przewodniego w Robusiu by∏o zorganizowanie dnia otwartego, dzieci
mia∏y mo˝liwoÊç rozbudzenia swoich zainteresowaƒ otaczajàcym je wszechÊwiatem.

Dzi´ki sprz´towi multimedialnemu, w który
wyposa˝one jest przedszkole, dzieci oglàda∏y
filmy, zdj´cia i prezentacje multimedialne o podró˝ach kosmicznych,
làdowaniu cz∏owieka na
ksi´˝ycu, a tak˝e o Marsie, Wenus i innych planetach, zastanawiajàc
si´, czy ˝ycie na innych
planetach jest mo˝liwe
i czy UFO istnieje.
Podró˝ ta by∏a wyjàtkowa, a to dlatego, ˝e
dzieci podró˝owa∏y rakietà, którà wykona∏y
z nauczycielami dzieƒ
wczeÊniej. Ka˝de dziecko mia∏o mo˝liwoÊç przekonaç si´, jak to jest podró˝owaç takà rakietà.
Przedszkolaki wykona∏y te˝ w∏asnà lunet´
astronomicznà, przez którà mo˝na by∏o zobaczyç
gwiazdy. Dowiedzia∏y si´ tak˝e, ˝e ka˝de dziecko ma swój w∏asny gwiazdozbiór, którym jest
znak zodiaku. Dzi´ki takim zaj´ciom Robusiaki
wiedzà ju˝, ˝e nasza planeta – Ziemia to obecnie jedna z oÊmiu planet uk∏adu s∏onecznego.
Kosmiczna podró˝ przedszkolaków zakoƒczy∏a
si´ przedstawieniem teatralnym pt. „Kosmiczna
przygoda”.
Pe∏nà relacj´ z „Kosmicznej podró˝y” mo˝na
obejrzeç na stronie www.robus.pl w zak∏adce
Wydarzenia.
To by∏ bardzo interesujàcy miesiàc.

mgr Beata Chalecka
nauczyciel
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PRACE WYSOKOÂCIOWE

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

„PO LINIE”

☎ 606-808-358

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki

• PIEL¢GNACYJNE CI¢CIE DRZEW
• ALPINISTYCZNE MYCIE OKIEN
• NAPRAWA ORAZ CZYSZCZENIE RYNIEN

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

Siedziba: Warszawa-Weso∏a
Stara Mi∏osna
ul. Irydowa 16

tel./fax 022 773 26 93
0 695 708 695
e-mail: fismag@poczta.fm

Faktura VAT

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

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

Us∏ugi hydrauliczne

G

Leczenie: łuszczycy, grzybicy skóry i paznokci, łojotokowego

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

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

tel. 696-321-228 www.silczuk-hydraulika.pl

TA XI - WESO¸ A
tel.

22 773 70 31, kom. 601 220 910

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

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

PROTEZY • NAPRAWA
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

23

WESO¸A

Lekcje w klasie to nie wszystko
Przedmiotem zainteresowania
by∏o uczestnictwo m∏odzie˝y
w zaj´ciach pozalekcyjnych i jej
kreatywnoÊç. To wa˝ny obszar
stanowiàcy nieodzowny element
w procesie wychowawczym, b´dàcy wspó∏czesnym wyzwaniem,

Wybrzmia∏ dzwonek inaugurujàcy bie˝àcy rok
szkolny – rozpoczà∏ si´ czas kolejnych wyzwaƒ.
Dla naszego gimnazjum to rok szczególny. Podczas prowadzonej w Warszawie elektronicznej
rekrutacji, w wyniku du˝ego zainteresowania
ofertà Gimnazjum 119, w∏adze miasta zezwoli∏y na zwi´kszenie liczby miejsc w klasach
pierwszych. Tak te˝ przyby∏a do nas rekordowa
liczba pierwszaków – jest ich a˝ 213. To wynik
uznania Êrodowiska dla pracowników realizujàcych misj´ szko∏y, majàcej ambicj´ byç placówkà
nowoczesnà, gwarantujàcà wysoki poziom
kszta∏cenia i wychowania, pe∏niàcà rol´ centrum
edukacyjnego, kulturalnego i sportowego.
Jednym z za∏o˝eƒ naszego dzia∏ania jest
zach´canie uczniów do aktywnoÊci. Ta kwestia sta∏a si´ wa˝nym tematem przeprowadzonej w ubieg∏ym roku przez nauczycieli ewaluacji.
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bo w opinii rodziców i nauczycieli m∏odzi cz´sto
sp´dzajà wolny czas w niepokojàcy sposób.
Z badaƒ przeprowadzonych wÊród uczniów
i rodziców przez zespó∏ w sk∏adzie: p. E. Maruszak, p. M. Gula i p. K. Gutowska-Bàk wynik∏o,

˝e zaj´cia pozalekcyjne w G119 to szansa nie
tylko na skuteczne wyrównanie braków i rozwijanie zainteresowaƒ, ale te˝ mo˝liwoÊç ciekawego sp´dzania wolnego czasu. Uczniowie akceptujà ofert´ zaj´ç, a 47% deklaruje, ˝e ch´tnie
w nich uczestniczy. 63% spoÊród ankietowanych
rodziców uwa˝a, ˝e zaproponowane zaj´cia sà
zgodne z potrzebami, zainteresowaniami i oczekiwaniami ich dzieci.
Satysfakcjonuje nas aktywnoÊç uczniów podczas szkolnych imprez. Okazji do zademonstrowania talentów organizacyjnych, naukowych
i artystycznych nie brakuje. Zapraszamy do
obejrzenia galerii zdj´ç umieszczonej na stronie internetowej szko∏y.
Ciekawym spostrze˝eniem wynikajàcym z badaƒ jest fakt, ˝e uczniowie ch´tnie realizujà pomys∏y nauczycieli, natomiast rzadko zg∏aszajà
w∏asne inicjatywy. W gronie pedagogicznym
uznaliÊmy to za wyzwanie na przysz∏oÊç.
Chcemy, by nasi wychowankowie cz´Êciej
korzystali z mo˝liwoÊci wprowadzania w ˝ycie w∏asnych pomys∏ów. Jest na to miejsce
w dzia∏aniach Samorzàdu Uczniowskiego, Klubu
Gimnazjalisty czy w czasie realizacji projektów
edukacyjnych. Mamy nadziej´, ˝e w szkole b´dzie jeszcze ciekawiej, a zdobyte w ten sposób
doÊwiadczenia zaprocentujà w doros∏ym ˝yciu
naszych wychowanków.

Edyta Maruszak, Izabela Nowacka
fot. Katarzyna Tucholska
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I DOMÓW JEDNORODZINNYCH

Prosimy przesy∏aç je e-mailem na adres:

– glazura, terakota, hydraulika,
elektryka, malowanie itp.
Fachowo i solidnie. Tel. 505 630 513.

138

Og∏oszenia drobne niekomercyjne publikujemy za darmo.
Maksymalna d∏ugoÊç tekstu – 25 wyrazów.

◗ Do sprzedania wózek dla dziecka. Antyczny, du˝e ko∏a
z elementami wikliny tel. 516 390 664

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

SPRZEDAM/KUPI¢ – ODDAM/PRZYJM¢

EKIPA REMONTOWA

158

z kilkunastoletnim doÊwiadczeniem.
Oferujemy kompleksowe us∏ugi w zakresie
wykoƒczenia wn´trz, adaptacji oraz remontów
mieszkaƒ i domów. Tel. 501 140 655.
facebook.com/MieszkaniaPodKlucz

◗ Sprzedam bezpoÊrednio segment kanadyjski (Stara Mi∏osna ul. J. Paw∏a II) o pow. 180m, dzia∏ka 190m - cena
489.000 do negocjacji. tel. 506 131 014.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dzia∏k´ us∏ugowo-mieszkaniowà
w Okuniewie, pow. 1 352 m2; Cena proponowana:
220 000 z∏, do negocjacji Tel. 886-942-260.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I HYDRAULICZNE oraz
naprawy, fachowo i solidnie.
Stara Mi∏osna i okolice.
Tel. 509-358-336.
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◗ Kupi´ dom /segment/ bliêniak w weso∏ej + 10km lub
zamieni´ na mieszkanie (dwa pokoje, kuchnia, przy stacji
pkp weso∏a) plus gara˝. 609492472
◗ DZIA¸KI BUDOWLANE w ZAKR¢CIE (1km od os. St. Mi∏osna) SPRZEDAM BEZPOÂREDNIO pow: 1000, 1159,
1880 m2, ∏adna okolica wÊród nowych domów. Media:
gaz i pràd. Tel. 509 944 748
◗ Sprzedam bezpoÊrednio Dom w Koniku Nowym stan surowy zamkni´ty stan deweloperski. Dom 190 m2 dzia∏ka
1315 m2 ogrodzony tel 537-066-265.

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
◗ 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 pilnie dom bliêniaczy. Okolice Starej Mi∏osnej,
w pi´knym otoczeniu. Stan surowy pokryty blachà.
tel 503 730 158
◗ 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.
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Je˝eli chcesz sprzedaç laptopa, komputer, tablet, telefon komórkowy, aparat
fotograficzny lub jakiÊ sprz´t zwiàzany
z IT, zrób to u nas. P∏acimy gotówkà,
wycena trwa do 10 min. www.append.pl
Tel. 22 612 15 19, 606 831 688, 728 937 474

SPRZEDAM/KUPI¢ – DLA DZIECI
◗ Sprzedam tanio wózek g∏´boki z mo˝liwoÊcià przerobienia
na spacerówk´, bujaczek firmy Fisher Price, ubranko do
chrztu dla dziewczynki rozm. 62 na okres zimowy, oraz buciki kryte bia∏e rozm. 21”. Telefon kontaktowy: 511 130 602.

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
◗ Sprzedam buty do gry w pi∏k´ no˝nà halówki i korki firmy
Kipsta. Stan idealny, rozmiar ok 35 (d∏ugoÊç wk∏adki 23
cm). Cena 35 z∏ za par´, 70 z∏ za 2 pary. tel. 500-103-371
◗ Sprzedam nowy wózek dzieci´cy spacerówk´ X-lander
AX 2013 zielony (oryginalnie zapakowany) oraz u˝ywany
fotelik do karmienia Fibo niebieski regulowana wysokoÊç
i oparcie stan b. dobry tel. 502-220-651

US¸UGI OGRODOWE
• Wycinanie i podcinanie drzew
• Koszenie, prace piel´gnacyjne
• Porzàdkowanie ogrodów
19

Tel. 513-148-238
◗ Sprzedam tanio u˝ywane zabawki dzieci´ce Fisher Price
oraz kuchni´ Snooby (stan b. dobry) stara mi∏osna
tel 608 500 723 po 18-tej.
◗ Sprzedam rzeczy u˝ywane dla dziewczynki na 116122 cm, w dobrym stanie, pochodzàce z Anglii: ko˝uszek,
bluzeczki, fajne buty rozm 31, spodenki – d˝insy szczup∏e
na 128 oryg. nowe, kombinezon ciep∏y, jednocz´Êciowy
(mo˝e byç na narty) nowy, ró˝owy oraz rower 16”. Zapraszam do obejrzenia. Tel. 666 327 035.

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

SPRZÑTANIE
503 065 403
148

◗ Sprzedam tanio 2 halogeny Valeo do Dacia, Opel, Jaguar, Toyota, Nissan, Mitsubishi cjezierski@gazeta.pl tel. 500123700
◗ Opony zimowe nowe Sava Eskimo HP 195/55 R15 85H 2
sztuki tanio sprzedam, tel. 502 357 924
◗ Meble d´bowe ze Swarz´dza u˝ywane (wypoczynek+jadalnia) tanio sprzedam, tel. 502 373 902

Pranie, bezpy∏owe trzepanie
dywanów, tapicerki maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 h.
Tel. 22 783-28-37; 606-752-724
27

◗ 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
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257
◗ 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

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

◗ Sprzedam tanio blach´ ocynkowanà o wymiarach 100x200 cm tel. 22 615 30 60
◗ Sprzedam piec gazowy do c. o. tanio! tel. 22 615 30 60
◗ Sprzedam maszyn´ do pisania marki Mercedes, antyk,
wa∏ek po renowacji, stan idealny tel. 22 406 13 13

tel. 721 500 700

KOREPETYCJE/NAUKA/HOBBY

www.energetyczneswiadectwo.pl

◗ ANGIELSKI – Udziel´ korepetycji z j´zyka angielskiego,
na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum
(matura podstawowa). 30z∏/godzina lekcyjna. Pierwsza
lekcja próbna – GRATIS. tel. 535-635-635.
◗ NAUKA GRY NA GITARZE – od pierwszej lekcji grasz
i Êpiewasz fajne piosenki! Zapraszam, na pewno si´ nie
rozczarujesz. Tel. 695-622-848.
◗ CHEMIA: dodatkowe lekcje z chemia i/lub fizyki, nauczycielka, dojazd do ucznia, tel. 503410723

◗ Sprzedam ma∏o u˝ywany komplet zimowy ch∏opi´cy
(spodnie rozmiar 74, kurtka 80), butki zimowe nr. 21 oraz
inne ciuszki ch∏opi´ce do rozmiaru 86 (oko∏o 1- 1.5 – 2lata). tel. 501-80-36-53
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony,
w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe
tel. 516 390 664

KOSZENIE TRAWNIKÓW
PIEL¢GNACJA OGRODÓW
503 065 403
135

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

◗ J¢ZYK ANGIELSKI, MATEMATYKA – szko∏a podstawowa
– lekcji niedrogo udziela uczennica dwuj´zycznego LO,
tel. 694971514.
◗ Udziel´ korepetycji z matematyki i chemii na poziomie
gimnazjalnym. Posiadam du˝e doÊwiadczenie. Kontakt: 661-358-180
◗ Udziel´ korepetycji z j´zyka angielskiego na poziomie
szko∏y podstawowej i gimnazjum. Posiadam du˝e doÊwiadczenie. Kontakt: 661-358-180

STOLARNIA
BLATY ● PARAPETY ● SZALÓWKA
SZTACHETY ● POD¸OGI

603-673-777

WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
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◗ J¢ZYK HISZPA¡SKI z native speaker z Hiszpanii-udziel´ korepetycji na wszystkich poziomach nauczania oraz przygotuj´ do egzaminów, tel. 663-770-774
◗ MATEMATYKA Emerytowany matematyk pomo˝e rozwiàzaç problemy matematyczne na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Zapraszam ch´tnych z dzielnicy Weso∏a. tel. 502.440.321

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

85

◗ SPRZEDAM MIESZKANIE – 49 m2, 2 pokoje Sulejówek
nowe bloki Pi∏sudskiego, stan developerski, termin oddania X 2013 r. – 249 000 z∏. tel 502-238-740
◗ 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: 6000 z∏ za m2. Kontakt:
501-620-701.

68

NIERUCHOMOÂCI

◗ Mieszkanie nowe do wykoƒczenia 96m2, 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.
◗ Sprzedam nowy segment 158m2/300m2 Sulejówek, ul.
S∏oneczna, cena 520 000 z∏, tel: 512-343-154.

◗ Oddam za darmo podbitk´ dachowà pcv w kolorze bia∏ym. Zdj´ta z dachu, nadaje si´ do ponownego wykorzystania. Tel: 601 257 594
◗ Do sprzedania nowe, nieu˝ywane g∏oÊniki 3 dro˝ne JBL
CS3008e o Êrednicy 185 mm. 502-329-357
◗ Oddam filmy na kasetach VHS (przyrodnicze, wojenne
i inne) tel. 501 026 317
◗ Sprzedam wk∏ad kominkowy /tanio/ 14kW. 665297766.

TEL: 502-011-257

◗ ANGIELSKI – Studentka anglistyki UW udzieli korepetycji
na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Mo˝liwy
dojazd do ucznia. tel. 516 180 999
◗ 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 7734 087.
◗ CHEMIA (gimnazjum, liceum), MATEMATYKA (szko∏a podstawowa, gimnazjum), tak˝e z dojazdem do ucznia, nauczycielka z d∏ugoletnim doÊwiadczeniem tel. 606475691.
◗ 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 j´z. ros. tel. 504 69 79 18.

Psycholog, terapeuta,
pedagog specjalny
TANIO – 694-927-912
www.educzar.pl
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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.

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

92

REMONTY MIESZKA¡

TRANSPORT – wywóz gruzu,
mebli, liÊci, ga∏´zi. Sprzàtanie
piwnic, gara˝y. Oczyszczanie
dzia∏ek, placów po budowie.
Tel. 607-390-585
49

97

◗ Korepetycj´ z j´zyka polskiego i matematyki- szko∏a podstawowa, gimnazjum i liceum. Bie˝àca nauka, powtórzenie
materia∏u, przygotowanie do egzaminów – gimnazjum,
matura. Z dojazdem; godzina zegarowa. 503 553 622
◗ ANGIELSKI dla dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych na wszystkich
poziomach, indywidualne podejÊcie do ucznia, dojazd do
domu, 600 229 649

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77
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◗ MATEMATYKA – Studentka SGH przygotuje do matury
podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego. Solidne uporzàdkowanie wiedzy i powtórzenie materia∏u. Posiadam
w∏asne materia∏y, arkusze, zbiory zadaƒ. Dojazd do
ucznia. Tel. 793 029 009.
◗ MATEMATYKA – student 5. roku PW udzieli korepetycji
uczniom gimnazjum, 508-529-094

ANGIELSKI dla firm i prywatnie:
nauka/konwersacje, t∏umaczenia
spec. techniczna, prowadzenie
korespondencji, tel. 601 379 734
(po 20-ej) lub lingua@telewolt.pl

156

OG¸OSZENIA DROBNE
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WESO¸A

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

●

●

dywanów
● wyk∏adzin
tapicerki meblowej i samochodowej

PRANIE

tel. 500-753-803

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

TANIO, SOLIDNIE I SZYBKO

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

WWW.KAMIENIARSKI-SKLEP.ABC24.PL

ul. Diamentowa 20
501 75 75 42, 22 773 16 62

Tel. 602 228 874, 22 812 60 66

www.dogadajciesie.pl

◗ ANGIELSKI, NIEMIECKI, HISZPA¡SKI. Wszystkie poziomy.
Korepetycje, konwersacje, nadrabianie zaleg∏oÊci w szkole. Absolwentka anglistyki i studentka iberystyki. Dojazd
do ucznia. Tel: 0-519-186-285
◗ Solidnie i bezstresowo przygotuj´ uczniów do klasówek,
sprawdzianów i egzaminu gimnazjalnego z chemii, fizyki
i matematyki. Dojazd do ucznia. Tel: 790 205 766
◗ MATEMATYKA!! Studentka SGH udzieli korepetycji z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum
i liceum. Tel. 609084967
◗ Korepetycje z historii i WOS – udzieli student prawa UW,
mo˝liwy dojazd, zapewniam w∏asne materia∏y, 35
z∏/godz. informacje 537 411565

◗ Witam, ch´tnie podejm´ si´ pracy jako niania na weekendy i wybrane dni tygodnia, posiadam referencje i uwielbiam dzieciaki tel. 606447707
◗ Korepetycje z j´zyka angielskiego (od poziomu podstawowego do zaawansowanego), t∏umaczenia z angielskiego
(tak˝e teksty specjalistyczne o tematyce medycznej). Atrakcyjne ceny, z dojazdem do domu. Nr. telefonu 504948837

◗ 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

T ¸U M AC Z E N I A
(ang–pol i pol–ang) – wykszta∏cony
w USA adwokat t∏umaczy
teksty/dokumenty z zakresu prawa,
ekonomii, bankowoÊci i finansów.
Tel. 607-520-521
128

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

NAJWY˚SZA JAKOÂå
Tel. 502 028 554, maxim.az@op.pl
warszawskieokna.com.pl 120
◗ GITARA, uczeƒ gimnazjum muzycznego, 8 rok gitary klasycznej pomo˝e rozpoczynajàcym nauk´ gry, rozczyta nuty 25z∏/godz. Weso∏a Zielona, Stara Mi∏osna, Rembertów,
okolice. Tel. 609864466
◗ J´zyk polski. Korepetycje. tel. 506 316 077
◗ J´zyk NIEMIECKI. Magister Germanistyki UW z przygotowaniem pedagogicznym. JedenaÊcie lat doÊwiadczenia.
500 720 523.

Budowa: KOMINKI ,
GRILLE OGRODOWE,
W¢DZARNIE, kompleksowo.
Tel. 603-555-456

7

◗ ANGIELSKI, HISZPA¡SKI – absolwentka filologii angielskiej oraz liceum w USA. J´zyków ucz´ na wszystkich poziomach zaawansowania. 663-673-786
◗ Korepetycje z historii sztuki, przygotowanie do matury
i do egzaminów na ASP, mgr. historii sztuki i Akademii
Sztuk Pi´knych z wieloletnim doÊwiadczeniem, zapewniam materia∏y w∏asne, mo˝liwy dojazd do ucznia.
tel. 510 516 204
◗ Korepetycje z j´zyka angielskiego, t∏umaczenia (tak˝e
specjalistyczne o tematyce medycznej). Atrakcyjne ceny,
dojazd do domu. Nr. telefonu 504948837

NAPRAWA AGD – pralki,
lodówki, odkurzacze, itp.
25 lat doÊwiadczenia, dojazd
do klienta, konkurencyjne
ceny. Tel. 501-049-250. 4
◗ Bist du bereit? Polka mieszkajàca 20 lat w Niemczech, po
ukoƒczonych fakultetach j´zykowych, pomo˝e w nauce j´zyka niemieckiego w mi∏ej i bezstresowej atmosferze, skutecznie i z efektami, dzi´ki konwersacjom pomo˝e prze∏amaç barier´ j´zykowà. Mo˝liwoÊç dojazdu. tel. 790 388 888
◗ 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.
57

WYWÓZ

89

Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
113

◗ 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
ZAPRASZAM GDZIE JEST RUCH – TAM ZDROWY DUCH.
◗ FIZYKA, MATEMATYKA – matury, studenci. Doje˝d˝am.
Dr, tel: 607-690-614

◗ 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

Szko∏a Podstawowa
Niepubliczna nr 90
Gimnazjum Niepubliczne w Weso∏ej
Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

114

◗ 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. Korepetycje na poziomie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Profesjonalnie i skutecznie. DoÊwiadczony matematyk zaprasza ch´tnych z dzielnicy Weso∏a. Tel. 505.329.323

tel. 504-167-731
www.greenpar tner.pl
projekt o 1/3 taniej przy realizacji

DZIECI – OPIEKA/NIANIA
◗ Zaopiekuj´ si´ dzieckiem, doÊwiadczenie zawodowe, referencje, w∏asny samochód, mieszkanka Starej Mi∏osnej
tel. 501 806 549

OPIEKUNKA

z wieloletnim doÊwiadczeniem
i Êwietnym podejÊciem do dzieci
podejmie si´ opieki nad dzieckiem
w Weso∏ej lub okolicach.
Referencje. Tel. 507-797-255.
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà, uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje
tel. 600 432 140.

WYNAJM¢
◗ Wynajm´ samodzielne mieszkanie w Wawrze, 33 m2,
wszystkie media, blisko przystanku autobusowego
(2 min.) i stacji PKP/SKM (5 min.), z miejscem parkingowym. Tel. 695-622-848.

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)
48

◗ Wynajm´ mieszkanie 65 m2, 2 pokoje, kuchnia, ∏azienka
w samodzielnym budynku mieszkalnym, miejsce parkingowe na posesji. Weso∏a, okolice Urz´du Dzielnicy.
Tel. 22 773 73 36.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie w Starej Mi∏oÊnie, ul. Jana Paw∏a II. 3 pokoje, 59 m2, blisko przystanków, cz´Êciowo
umeblowane. Tel. (22) 773 82 35 lub 519 797 130.
◗ Wynajm´ lokal us∏ugowy 48 m w centrum Weso∏ej (Przy
stacji PKP) Tel. 515 257 214.

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
◗ Do wynaj´cia samodzielne mieszkanie w Halinowie. Oficyna. tel: 603 313 938.

PRACA – DAM/SZUKAM
◗ Ch´tnie przyjm´ sprzàtanie domów i mieszkaƒ, mycie
okien, prasowanie, Jestem osobà rzetelnà posiadam liczne referencje. tel 601-715-540
◗ Sprzàtanie, mycie okien, drobne porzàdki w ogrodzie
tel. 690 516 266
◗ SPRZÑTANIE DOMÓW, PRASOWANIE 508 325 498

GARDEN & PLEASURE
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◗ Korepetycje historia, wos, absolwent politologii, pasjonat
historii. Korepetycje w Weso∏ej cena 25 z∏ pe∏na godzina
tel. 663 978 685.
◗ Francuski z dojazdem – Stara Mi∏osna, Weso∏a
tel. 602 276 202.

tel.: 692 905 352

Tel. 501 256 908, 508 348 728

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych

Tel. 601 262 086.

czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400

GRUZU I ZIEMI

◗ FRANCUSKI – Udziel´ korepetycji z j´zyka francuskiego
na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum (matura podstawowa). Cena: 25 z∏/60 min. tel. 665-122-881.
◗ MATEMATYKA – przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych tel. 798-809-883
◗ Wykszta∏cony w USA adwokat udziela lekcji konwersacji
j. angielskiego. Nacisk na terminologi´ prawniczà, ekonomicznà i finansowà. Tel. 607-520-521.

Tel. 22 773 33 77

Lek. wet. Izabela Rupiƒska

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

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

9
14

◗ Nauczyciel biologii udzieli korepetycji z biologii i chemii
uczniom klas gimnazjalnych i licealnych. Stara Mi∏osna
tel. 691050383.
◗ MATEMATYKA NA PIÑTK¢! Studentka finansów udzieli
korepetycji z matematyki. Konkurencyjna cena. Dojazd.
Tel. 796 877 744
◗ Lekcje j´zyka angielskiego w mi∏ej, bezstresowej atmosferze z dojazdem – tanio. KONTAKT: 728 838 659

HOTEL DLA KOTÓW I MA¸YCH ZWIERZÑT
STRZY˚ENIE, KÑPIELE
I PIEL¢GNACJA ZWIERZÑT
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MYCIE OKIEN
tel. 503 065 403

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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
137

692-081-969

23

OdÊnie˝anie
503 065 403
13
4

Rolety materia∏owe, ˝aluzje, verticale,
plisy, moskitiery, rolety budowlane,
pranie verticali, naprawy

142
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chemia do kamienia
akcesoria na nagrobki

◗ Z∏ota Ràczka wykonuje wszelkie us∏ugi hydrauliczno-gazowe, kwalifikacje i uprawnienia tel. 503 583 568
◗ Poszukuj´ osoby do pomocy w domu (prasowanie, odkurzanie, opieka i spacery z dzieckiem) trzy razy w tygodniu
– Weso∏a-Zielona tel. 602-422-636
◗ Szukam pracy, pranie, sprzàtanie, gotowanie, prasowanie,
opieka nad dzieçmi. Posiadam samochód, tel. 505 103 948
◗ Uczciwa Ukrainka szuka pracy: sprzàtanie, prasowanie,
mycie okien, sprzàtanie biur po godzinach pracy. Telefon: 880-096-769.
◗ Ambitnych, dyspozycyjnych, bez ograniczeƒ wieku, bezp∏atnie nauczy nowego zawodu Agencja NieruchomoÊci
KRUPA, Tel.: 731-716-370 w godz. 9–19.

SERWIS ROWEROWY
Akcesoria, cz´Êci, oleje, smary,
przeglàdy, regulacje, naprawy.
Tel. 508 348 728, 501 256 908, 22 773 73 88.
Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 11 129
◗ Przedszkole nr 84 w Wawrze zatrudni instruktora rytmiki
lub logorytmiki. Kontakt 22 615 96 39.
◗ Drobne naprawy domowe – „z∏ota ràczka”. Tel. 22-78328-37; kom. 606-752-724.
◗ 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.

US¸UGI OGRODOWE

• WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
• SPRZÑTANIE GA¸¢ZI I LIÂCI
• POMOC W PRACACH OGRODOWYCH

58

Sklep Kamiks

Tel. 508 348 728, 501 256 908
◗ Sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje.
Tel. 507 542 645.
◗ DROBNE NAPRAWY I REMONTY – Z¸OTA RÑCZKA –
Tel. 601 313 561.
◗ „Z∏ota ràczka” us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel.: 507 097 028.
◗ Szukam pracy – sprzàtanie w domach, porzàdki, mycie
okien tel. 513 687 421, 511 210 315.

PRANIE dywanów i wyk∏adzin, mebli
tapicerowanych, tapicerki samochodowej

KOSZENIE trawników i nieu˝ytków,
wycinka niewielkich drzew i krzewów
MYCIE kostki, elewacji itp.
tel. 791-35-55-66
157
◗ Szukam pracy – koszenie trawy, prace w ogrodzie: pielenie, usuwanie chwastów, sadzenie, podlewanie, tel.
513 687 421, 511 210 315.
◗ Z∏ota ràczka – us∏ugi ogrodnicze, porzàdkowe, malowanie itp. tel. 507 097 028.

Biuro NieruchomoÊci Inter-Transfer
w Weso∏ej poszukuje:
mobilnych agentów nieruchomoÊci,
asystentów poÊrednika, praktykantów.
Tel. 886-942-260 lub 22 773-55-49.
CV: ikolodzi@googlemail.com 79
◗ Posiadam Êwiadectwa kwalifikacyjne do eksploatacji i dozoru urzàdzeƒ instalacji i sieci gazowych. Oczekuj´ propozycji. tel. 723 745 118.
◗ Z∏ota ràczka – porzàdki, remonty, malowanie i inne prace.
tel. 518 731 920.
◗ Zatrudnimy fryzjerk´ do salonu SPA w Weso∏ej, atrakcyjne warunki pracy i p∏acy, mi∏y zespó∏. tel. 603 960 833,
e-mail: biuro@metamorfoza-spa.pl.

USPRAWNIANIE PAMI¢CI, UWAGI, MOWY,
MYÂLENIA, SPOSTRZEGANIA, PRAKSJI,
ORIENTACJI; WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
po udarach, urazach g∏owy,
operacjach neurochirurgicznych
Tel. 502 373 902
150
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WESO¸A

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

• 20 lat doÊwiadczenia
• pełen zakres usług
• korzystne ceny
• pomoc w zało˝eniu działalnoÊci
gospodarczej
Tel. 22 773-25-69, 22 773-38-91
www.podatkiwesola.pl
Warszawa-Wesoła ul. Trakt Brzeski 54 A (pawilony handlowe)

meble
Z DREWNA
oferujemy:

∏ó˝ka ● materace ● szafy ● komody
biurka ● witryny ● sto∏y ● krzes∏a
m∏odzie˝owe ● zestawy i inne

realizujemy
indywidualn
e
zamówienia
Warszawa
ul. P∏owiecka 25 (róg Âwieckiej)
tel./fax 22 815 35 98

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu

• Nowe NIŻSZE CENY SOCZEWEK KONTAKTOWYCH *
• Oprawy korekcyjne od 29 zł. Bogata oferta światowych marek,
m.in.: Calvin Klein, Michael Kors, Lacoste, Eva Minge, Vogue,
RayBan, Davidoﬀ...
• Przy zakupie 1 opakowania soczewek kontaktowych ACUVUE
– otrzymasz 10 zł rabatu!
• Przy zakupie 2 opakowań soczewek kontaktowych ACUVUE
– otrzymasz 30 zł rabatu!
• 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

ANGIELSKI
NIEMIECKI
HISZPA¡SKI

KURS DLA SENIORÓW!

NOWOÂå!
Kursy j´zykowe dla młodych mam
– równolegle zaj´cia dla dzieci!

ZAPRASZAMY!
601 64 67 68

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

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

www.B-DENTAL.com.pl

Specjalistyczny
Gabinet Stomatologiczny
dr n. med. Iwona Bzd´ga – lekarz stomatologii ogólnej

ul. Motylkowa 11
Warszawa Międzylesie

+ ogródek 80m2
+ garaż 13 m2
cenę 565 000zł
· za
· stan deweloperski – 535 000 zł

dr n. med. Wojciech Bzd´ga

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
KONSULTACJE ORTODONTYCZNE
16.10.13 – B E Z P Ł AT N E !!!

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl
tel. 505283785
www.ulicamotylkowa.pl

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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