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Kolejny rok szkolny w Weso∏ej rozpoczà∏
si´ jak zwykle g∏oÊno, bo na rockowo!
W sobot´ 6 wrzeÊnia o godzinie 16.00
na terenie OSP w Weso∏ej wystartowa∏a szósta ju˝ edycja konkursu amatorskich zespo∏ów rockowych ROCK ON.
Organizacjà konkursu jak co roku zajà∏
si´ OÊrodek Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy i Urzàd Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy oraz Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Weso∏ej.
Do tegorocznej edycji zg∏osi∏y si´ 32 kapele
z ca∏ej Polski. Do fina∏u zosta∏o zakwalifikowanych 8 zespo∏ów: LAXIGEN OVERDRIVE, EYES OF
SHEEP, THE FROSTS, UPSTREAM, AFERA, CRIMSON ROCKETS, KORE, POLSKA B.
Jury w sk∏adzie: Andrzej Frajndt (muzyk, wokalista
w grupie „Partita”, wspó∏pracuje z Teatrem Wielkim
– Operà Narodowà w Warszawie), Grzegorz Kupczyk (wokalista i muzyk, w latach 1982–1989
i 1996–2007 wokalista zespo∏u Turbo, w 2012 roku jako pierwszy muzyk rockowy za wybitny wk∏ad
w kultur´ narodowà uhonorowany przez prezydenta Bronis∏awa Komorowskiego i wojewod´ wielkopolskiego Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi) i Ryszard Rutkowski (perkusista, instruktor sekcji perkusji
w OÊrodku Kultury) przyzna∏o nagrody dla najlepszych zespo∏ów oraz zdecydowa∏o o wyró˝nieniach.
Zwyci´zcy konkursu nagrody odbierali z ràk
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy pana
Edwarda K∏osa, Zast´pcy Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy pana Mariana Mahora i Dyrektora OÊrodka Kultury pana Edwarda Kalisza.
Pierwszà nagrod´, którà w tym roku by∏a nagroda finansowa, otrzyma∏ zespó∏ POLSKA B,
drugie miejsce zajà∏ zespó∏ THE FROSTS, trzecia

162
162

ISSN 2300-0414

W E S O ¸A

Rockowy poczàtek
roku szkolnego
nagroda przypad∏a zespo∏owi KORE. Trzeba dodaç, ˝e dwa pierwsze miejsca na podium wywalczy∏y sobie zespo∏y, które do Weso∏ej na konkurs
przyjecha∏y z Bia∏egostoku.
Jury dodatkowo przyzna∏o wyró˝nienia, które
w tym roku przypad∏y g∏ównie cz∏onkom zwyci´skiego zespo∏u. Wyró˝nienie dla najlepszego wokalisty i najlepszego basisty trafi∏o w r´ce Marcina „Morisa” Anisko z zespo∏u POLSKA B, najlepszym gitarzystà równie˝ zosta∏ cz∏onek zespo∏u
POLSKA B – Marek „Xep” Klepko, wyró˝nienie dla
najlepszego perkusisty trafi∏o do ràk Karola Molasy z zespo∏u LAXIGEN OVERDRIVE. Zestawienie
osób wyró˝nionych podczas konkursu zamyka
najlepszy klawiszowiec, za którego uznano Kamila S∏oniewskiego z zespo∏u CRIMSON ROCKETS.
Podczas obrad jury na scenie pojawi∏ si´ zespó∏
SYNDROM KRETA, wywodzàcy si´ z Weso∏ej. Krety w kilka minut zjedna∏y sobie publicznoÊç, która podczas ich prawie
godzinnego wyst´pu bawi∏a si´ doskonale. Po wr´czeniu nagród na
scen´ wkroczy∏ zespó∏ happysad.
Koncert by∏ dynamiczny, a zespó∏
zagrzewa∏ publicznoÊç swoimi hitami, takimi jak: „Czarownicy pies”,
„Kostuchna”, „Zanim pójd´” i inne.
Liczne grono fanów zespo∏u udowodni∏o, ˝e Êwietnie zna repertuar
i kiedy muzycy wygrywali pierwsze
takty utworów, zebrana pod scenà
publicznoÊç klaska∏a w rytm granych piosenek, a co poniektórzy
wtórowali artystom. W rezultacie
zespo∏owi towarzyszy∏ rozentuzja-

zmowany t∏um fanów niczym chórek pomagajàcy
soliÊcie. Nie oby∏o si´ oczywiÊcie bez bisów, a bardziej wytrwali zdobyli autografy swoich idoli.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e z roku na rok zespo∏y uczestniczàce w konkursie reprezentujà coraz
wy˝szy poziom, Êmia∏o te˝ mo˝na powiedzieç, ze
ROCK ON to konkurs, w którym zespo∏y z ca∏ej
Polski ch´tnie biorà udzia∏, nie tylko ze wzgl´du
na mo˝liwoÊç zaprezentowania swojego repertuaru czy zdobycia nagrody, ale te˝ okazj´ do podpatrzenia kolegów „z bran˝y”.
Ca∏e wydarzenie nie mia∏oby jednak szans powodzenia, gdyby nie partnerzy konkursu, dzi´ki
którym organizacja tej imprezy by∏a ∏atwiejsza.
Sk∏adamy podzi´kowania wspó∏organizatorom: Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy – dzi´ki
przekazanym Êrodkom konkurs odby∏ si´ na najwy˝szym poziomie, a Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Weso∏ej – za u˝yczenie terenu.
JednoczeÊnie dzi´kujemy w∏aÊcicielom sklepu
muzycznego MUSIC EXPERT, którzy ufundowali
wspania∏e nagrody dla wyró˝nionych w konkursie
osób, w∏aÊcicielom Piekarni-Cukierni Putka za przekazanie uczestnikom s∏odkiego pocz´stunku, portalowi taniarachunkowosc.pl za wsparcie finansowe
oraz firmie PX2 pana Piotra Ko∏akowskiego za udost´pnienie na potrzeby konkursu perkusji akrylowej.
Serdeczne podzi´kowania kierujemy równie˝
do naszych patronów medialnych. Dzi´kujemy
gazecie „WiadomoÊci Sàsiedzkie” oraz portalom
stara-milosna.pl i fabrykazespo∏ów.pl oraz lokalnemu serwisowi informacyjnemu Lokalnie TV za
wsparcie medialne organizacji konkursu.
OK Weso∏a

Niedosyt lokalnych wieœci? Zapraszamy na: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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sala zabaw

Sala zabaw dla dzieci,
350 m22 dobrej zabawy,
ponad 150 m22 konstrukcji,
a tam zjeżdżalnie,
baseny z piłkami, armatki
i wiele innych atrakcji!
Aleja Piłsudskiego

SULEJÓWEK

godziny otwarcia
pn-pt: 11:00 - 20:00
sb - nd: 11:00 - 20:00

Miejskie ZOO

Aleja Piłsudskiego 4c
Stara Miłosna

Pawła II
Jana

Trakt Brzeski

Gościniec

+48 697 633 496
+48 607 045 855
+48 601 404 253

LUBLIN

zabawa@miejskiezoo.com

www.miejskiezoo.com

K L I N I K A D E N T YST YC Z N A
Dawniej: ul. Kameliowa 12 (róg Dworkowej)

Teraz nowa lokalizacja:
GALERIA SOSNOWA, ul. Jeździecka 21F, lok. 5
tel.

(22) 773 21 12; 518 662 799

GODZINY OTWARCIA: Pon.–Pt. 8.00–20.30, Sobota 9.00–13.00

Kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:
w

Stomatologia zachowawcza
(m.in. bezwiertłowe metody leczenia)

w

Protetyka

w

Implantologia

w

Chirurgia stomatologiczna

w

Choroby przyzębia

w

Stomatologia estetyczna

w

Ortodoncja

w

Pełna diagnostyka RTG: pantomogram, rtg cyfrowe,
cefalometria, tomograﬁa szczęk i zatok

Możliwość płatności kartą

www.klinikaelixir.pl
klinika@klinikaelixir.pl

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
Pierwsza po wakacjach
sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´ 18 wrzeÊnia. Wiodàcym punktem sesji by∏y
sprawy zwiàzane z inwestycjami MPWiK. Temat
ten zgromadzi∏ bardzo liczne grono mieszkaƒców,
g∏ównie z ulic, gdzie z ró˝nych przyczyn budowa wodociàgów lub kanalizacji nie jest realizowana. Na liczne pytania radnych, a potem i mieszkaƒców odpowiadali
przedstawiciele Dzia∏u Inwestycji MPWiK. Niestety w tych najbardziej interesujàcych dla przyby∏ych na sesj´ sprawach wiadomoÊci nie by∏y
najlepsze. Bowiem coraz mocniej daje si´ we
znaki brak uregulowania stanu prawnego gruntów pod niektórymi ulicami. W takich sytuacjach, aby MPWiK mog∏o rozpoczàç prace budowlane, niezb´dne jest ustanowienie tzw. s∏u-

˝ebnoÊci przejÊcia i przesy∏u. Wystarczy, aby tylko
jedna osoba takiej s∏u˝ebnoÊci nie udzieli∏a, i niemo˝liwa staje si´ realizacja inwestycji, na którà kilkadziesiàt rodzin czeka
od wielu lat. Tak jak przez d∏ugie lata komunizmu nie liczono si´ z prywatnà w∏asnoÊcià, tak
obecnie wyniesiono w∏asnoÊç prywatnà do takiego poziomu, ˝e cz´sto nic nie mo˝na zrobiç,
choç wydawa∏oby si´ to proste i oczywiste.
Z dobrych informacji: MPWiK ma ca∏y czas du˝e Êrodki bud˝etowe na kolejne inwestycje i planuje je u nas lokowaç, w ciàgu najbli˝szych
5–7 lat kanalizujàc ca∏y obszar dzielnicy (z zastrze˝eniem, ˝e nie b´dzie przeszkód w∏asnoÊciowych). Drugà dobrà wiadomoÊcià jest fakt,
˝e wreszcie znaleziono dobrà lokalizacj´ na przepompowni´ Êcieków na Groszówce, dzi´ki czemu ruszy∏y prace projektowe celem skanalizowania ca∏ego jej obszaru.
W kolejnym punkcie Rada Dzielnicy pozytywnie
zaopiniowa∏a dwie drobne korekty w studium
uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania

Wp∏yƒ na ofert´ zdrowotno-sportowà dzielnicy!
Miasto coraz cz´Êciej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkaƒców i planujàc ofert´, czy
to kulturalnà, czy sportowà, pyta ich o zdanie. Tak jest i tym razem, i chocia˝ dwa z trzech
spotkaƒ ju˝ si´ odby∏y, mo˝na wziàç udzia∏ w jeszcze jednym i podzieliç si´ swoimi pomys∏ami
czy wyraziç opini´ o proponowanych dzia∏aniach. Spotkanie odb´dzie si´ 15 paêdziernika
w godz. 17.00–20.00 w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, sala 120.
Wi´cej informacji: www.konsultacje.um.warszawa.pl, www.wesola.waw.pl.
Redakcja na podst. materia∏ów UM Warszawa

Niespodzianka na al. Dzieci Polskich
Po trwajàcych 3 lata zabiegach, wiosnà br. uda∏o si´
wreszcie przekonaç w∏adze Warszawy do wygospodarowania Êrodków na kontynuacj´ budowy ul. Granicznej (czyli po∏àczenia Starej Mi∏osny z Mi´dzylesiem).
Inwestorem, jako ˝e nie jest to droga gminna zarzàdzana przez Dzielnic´, ale powiatowa w zarzàdzie
ZDM, b´dzie Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych.
Zgodnie z pierwotnymi za∏o˝eniami droga mia∏a byç
wykonana do skrzy˝owania z ul. Kociszewskich (tam
gdzie po stronie wawerskiej zaczyna si´ asfalt).
W czerwcu podpisano umow´ z wybranym w przetargu wykonawcà – Przedsi´biorstwem Budowy Dróg
i Mostów z Miƒska Mazowieckiego. Zgodnie z nià do
koƒca br. wykonawca ma dokonaç aktualizacji dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budow´, zaÊ
w roku 2015 wykonaç ca∏oÊç prac budowlanych.
Doprowadzenie do tych rozstrzygni´ç kosztowa∏o
niewiarygodnie wiele najró˝niejszych zabiegów, bo

z powodu kryzysu, a co za tym idzie drastycznego
zmniejszenia bud˝etu inwestycyjnego Warszawy, panuje raczej tendencja do wykreÊlania zaplanowanych
inwestycji, a nie rozpoczynania nowych. Tym wi´kszà niespodziankà jest najnowsza informacja, jakà
uda∏o si´ uzyskaç od ZMID-u. Na ca∏e zadanie inwestycyjne w∏adze Warszawy przeznaczy∏y dodatkowe Êrodki, w kwocie wystarczajàcej nie tylko na zbudowanie nowej ulicy do skrzy˝owania
z ul. Kociszewskich, ale tak˝e do gruntownej modernizacji al. Dzieci Polskich do ul. Mchów! Czyli
a˝ do p´tli autobusu 147. Na ca∏ym odcinku
ulica b´dzie w takim standardzie jak cz´Êç zbudowana 3 lata temu po „naszej” stronie granicy:
7-metrowej szerokoÊci jezdnia, obustronne chodniki, Êcie˝ka rowerowa i oÊwietlenie.
Decyzja o realizacji inwestycji jest ju˝ przesàdzona, trwajà jedynie negocjacje z wykonawcà dot. wa-

przestrzennego (dotyczy∏y lokalizacji przedszkola
oraz powi´kszenia cmentarza w Starej Mi∏oÊnie).
Nast´pnie radni pozytywnie zaopiniowali pakiet
niewielkich korekt w bud˝ecie dzielnicy na rok
bie˝àcy, drobnà zmian´ porzàdkowà w statucie
dzielnicy oraz dyskutowali nad za∏o˝eniami do
bud˝etu inwestycyjnego na rok 2015. Opiniowanie ca∏ego projektu bud˝etu przewidziane jest na
kolejnej sesji Rady, która zaplanowana jest na 16
paêdziernika na godz. 14.00. Ca∏y jej program b´dzie dost´pny na 7 dni przed terminem w Internecie, osoby zainteresowane ju˝ dziÊ zapraszam.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

PAèDZIERNIKOWE SPOTKANIA

„BEZPIECZNE OSIEDLE”
Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego Urz´du m.st. Warszawy w Dzielnicy Weso∏a zaprasza na spotkania w ramach programu „Bezpieczne
Osiedle” w ni˝ej podanych terminach:
■
■
■

7 paêdziernika 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
14 paêdziernika 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
21 paêdziernika 2014 r., od godz. 9.00
– Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”

w siedzibie Delegatury przy ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 33, pokój –111 (niski parter).

runków rozszerzenia umowy. Gdyby si´ zakoƒczy∏y
niepowodzeniem, ZMID jest zdecydowany og∏osiç
odr´bny przetarg na ten dodatkowy odcinek.
O korzyÊciach z budowy tego po∏àczenia dla setek
kierowców niszczàcych amortyzatory na le˝àcych
tam dziurawych p∏ytach nikogo przekonywaç nie
trzeba. Warto za to zwróciç uwag´ na inne. Po
pierwsze zbudowanie tego odcinka umo˝liwi zabieganie w ZTM o wyd∏u˝enie trasy linii 147, dzi´ki czemu Weso∏a zyska kolejne po∏àczenie autobusowe
z centrum Warszawy. Wygodna Êcie˝ka rowerowa
da mi∏oÊnikom dwóch kó∏ek szans´ na bezpieczny
dojazd do Mi´dzylesia. Otworzy si´ alternatywny
dojazd do SKM-ki (linii S1 ∏àczàcej Pruszków
z Otwockiem). No i negocjacje dotyczàce dokoƒczenia ca∏ej inwestycji, a˝ do Centrum Zdrowia Dziecka,
b´dà o wiele ∏atwiejsze, bo kwota niezb´dna do jej
dokoƒczenia b´dzie diametralnie ni˝sza. Realna do
wygospodarowania w najbli˝szych latach...

Marcin J´drzejewski

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
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Weso∏a dla najm∏odszych – mamy z czego byç dumni
W czwartek 18 wrzeÊnia br. w naszej
dzielnicy odby∏a si´ uroczysta prezentacja nowych budynków przedszkoli:
nr 262 (w osiedlu Zielona) i nr 261
„Pod D´bami” (w Weso∏ej-Centrum).
W uroczystoÊci wzi´∏o udzia∏ liczne
grono goÊci z Prezydent m.st. Warszawy Hannà Gronkiewicz-Waltz oraz Mazowieckim Kuratorem OÊwiaty Karolem Semikiem na czele.
Przedszkole nr 262 zosta∏o przeniesione do nowo wybudowanego budynku
przy ul. ¸aguny 3. Inwestycja ta by∏a po∏àczona z budowà ulicy ¸aguny wraz z parkingiem. ¸àczny koszt to 4,3 mln z∏. W nowym budynku mieszczà si´ 4 sale zaj´ç z zapleczem sanitarnym. Dzi´ki temu 120 dzieci w bardzo
dobrych warunkach mo˝e braç udzia∏ w licznych
programach edukacyjnych dla najm∏odszych.
Przedszkole posiada sal´ rekreacyjnà z funkcjà
sto∏ówki i sal´ do zaj´ç plastycznych i rytmiki.
Przedszkole nr 261 „Pod D´bami” mieÊci∏o
si´ w tym samym, starym budynku blisko 65 lat.
Dzi´ki zakrojonym na szerokà skal´ pracom adaptacyjnym i remontowym budynek zapewnia∏
dobre warunki dla dzieci, by∏ jednak zbyt ma∏y,

by pomieÊciç wszystkich ch´tnych. Dzi´ki inicjatywie dyrekcji i rodziców, która szybko zyska∏a
poparcie w∏adz dzielnicy, zosta∏ w∏aÊnie rozbudowany. Dzi´ki kosztujàcej 1,2 mln z∏ rozbudowie przedszkole zyska∏o 2 przestronne sale zaj´ç
dla dzieci z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia gospodarcze.
Jako ciekawostk´ chcia∏bym przekazaç, ˝e
w przedszkolu od wielu lat prowadzony jest
program zdrowego ˝ywienia. Na przyk∏ad
w 2013 r. „Kuchnie Êwiata” – zapoznanie dzieci
z orientalnymi przyprawami i smakami, takimi
jak kurkuma, curry. Przy przedszkolu w ogrodzie
sà hodowane zio∏a: bazylia, mi´ta i oregano.

W 2014 r. przedszkole realizowa∏o program „Warzywa na start – jemy warzywa, jesteÊmy zdrowi”.
W swoim krótkim wystàpieniu Pani Prezydent podkreÊli∏a wag´ takich przedsi´wzi´ç jak tworzenie nowych miejsc przedszkolnych i ˝∏obkowych dla dzieci mieszkajàcych w Warszawie. Zwróci∏a uwag´ na
wyjàtkowo atrakcyjnà estetyk´ i funkcjonalnoÊç nowych obiektów w Weso∏ej.
Przypomnia∏a tak˝e o ogromnych kwotach, jakie w ostatnich latach przeznacza
si´ na inwestycje oÊwiatowe w Warszawie, g∏ównie w dzielnicach rozwijajàcych
si´, o dynamicznej demografii, do jakich nale˝y
Weso∏a. Z kolei Pan Edward K∏os, Burmistrz Weso∏ej, mówi∏ o dotychczasowych dzia∏aniach majàcych na celu popraw´ i rozbudow´ infrastruktury
oÊwiatowej w dzielnicy i nakreÊli∏ plany dalszych
inwestycji w tym zakresie w najbli˝szych latach.
W obu przedszkolach odby∏a si´ cz´Êç artystyczna w wykonaniu dzieci i, co nale˝y podkreÊliç, tak˝e rodziców. Patrzàc na warsztat aktorski,
kostiumy i kunszt re˝yserski, pozwol´ sobie zauwa˝yç, ˝e niejeden zawodowy teatr ch´tnie pokusi∏by si´ o taki zespó∏ na swoich deskach...
Marcin J´drzejewski

Do ka˝dej sytuacji w ˝yciu trzeba podchodziç z pozytywnym nastawieniem
Z wiceburmistrzem Dzielnicy Weso∏a Krzysztofem Kacprzakiem rozmawia Marcin J´drzejewski.
Marcin J´drzejewski: Panie
Burmistrzu, odpowiada Pan za
weso∏owskà infrastruktur´,
ochron´ Êrodowiska i inwestycje. Niestety ze wzgl´du na
kryzys ta w∏aÊnie dziedzina
podlega∏a w ostatnich latach
najwi´kszym ograniczeniom.
Kilka lat temu bud˝et inwestycyjny dzielnicy wynosi∏ ponad
30 milionów z∏. Zgodnie z Wieloletnià Prognozà Finansowà,
na rok 2015 m.st. Warszawa
zaplanowa∏o dla naszej dzielnicy zaledwie 6 milionów...
Krzysztof Kacprzak: Bardzo dobrze pami´tam
te czasy, to by∏ rok 2007. TworzyliÊmy wówczas
wieloletnie plany inwestycyjne, w których prognozowaliÊmy, ˝e przy takim poziomie bud˝etu
inwestycyjnego b´dziemy w stanie wybudowaç
wszystkie ulice w Weso∏ej do roku 2015. Niestety

kryzys brutalnie zweryfikowa∏ te
plany. Ale do ka˝dej sytuacji
w ˝yciu trzeba podchodziç z pozytywnym nastawieniem. Nadal
konsekwentnie
realizujemy
stworzone wówczas plany inwestycyjne, tyle tylko, ˝e sà one
roz∏o˝one na troch´ wi´cej lat.
Jestem ju˝ ósmy rok cz∏onkiem
Zarzàdu Dzielnicy, który pracuje
w niezmienionym sk∏adzie od
dwóch kadencji. Dzi´ki tej stabilnoÊci oraz wsparciu wi´kszoÊci radnych Rady Dzielnicy dawaliÊmy sobie rad´ z najtrudniejszymi problemami, podejmujàc w∏aÊciwe
decyzje. OdnoÊnie do roku 2015, dzi´ki staraniom
Zarzàdu bud˝et inwestycyjny dla naszej dzielnicy
na rok przysz∏y ju˝ uda∏o si´ zwi´kszyç do kwoty
11 milionów z∏. Ju˝ dawno nie startowaliÊmy do
nowego roku z tak wysokim bud˝etem.

Czy w zwiàzku z malejàcymi nak∏adami inwestycyjnymi ze Êrodków m.st. Warszawy nie warto
poszukaç innych êróde∏ finansowania inwestycji?
Prosz´ wziàç pod uwag´, ˝e odkàd Weso∏a sta∏a si´ dzielnicà Warszawy, straci∏a status odr´bnej
gminy, a co za tym idzie, równie˝ kompetencje,
które przys∏ugujà gminie. Wi´kszoÊç moich rozmówców jest zaskoczona na przyk∏ad tym, ˝e
dzielnice Warszawy nie majà kompetencji, aby
aplikowaç o uzyskanie Êrodków unijnych. Mo˝emy
w tej materii uczestniczyç w programach, do których aplikuje nasza gmina, czyli miasto sto∏eczne
Warszawa. Korzystamy z takich programów: chocia˝by Êrodki na termomodernizacj´ Szko∏y Podstawowej nr 173 w Starej Mi∏oÊnie w kwocie 1,3 miliona z∏ pochodzi∏y z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Mamy
co prawda kilka dzia∏ek budowlanych, które sprzedajemy na przetargach, ale jest ich niewiele. Kociàg dalszy na str. 4
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BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO POJAZDOWE

Sulejówek, ul. Paderewskiego 18
tel./fax 22 783 58 21,

Kompleksowe naprawy powypadkowe
Załatwiamy wszystkie formalnoÊci
w firmach ubezpieczeniowych
Samochód zast´pczy na czas naprawy
Przyj´cie szkód,
pełna likwidcja szkód komunikacyjnych

tel. kom. 601 276 191, e-mail: slawekk7@op.pl, www.blacharstwo-kowalczyk.pl
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rzystamy za to w znacznym stopniu ze Êrodków
bud˝etowych m.st. Warszawy uzyskiwanych z tytu∏u op∏at za korzystanie ze Êrodowiska (dawny
tzw. gminny fundusz ochrony Êrodowiska). Co roku z pozytywnym skutkiem ubiegamy si´ o dofinansowanie naszych inwestycji. Spora cz´Êç budowanych przez nas systemów odwodnieniowych
i kanalizacji deszczowych w drogach finansowana
jest w∏aÊnie z tych Êrodków. W 2015 roku otrzymamy na ten cel ponad 1,5 miliona z∏. Dodatkowo
prawie 600 tysi´cy z∏ uzyskaliÊmy na termomodernizacj´ naszego dzielnicowego OÊrodka Kultury.
Równie˝ termomodernizacje Szko∏y Podstawowej
nr 174 (prawie 1,5 miliona z∏otych dofinansowania) i Szko∏y Podstawowej nr 171 (ponad 700 tysi´cy z∏ dofinansowania) realizowaliÊmy przy
wsparciu Êrodków zewn´trznych.
Jakie najwi´ksze inwestycje dzielnicowe uda∏o si´ zrealizowaç w minionej kadencji?
Pomimo tego, ˝e kadencja 2010-2014 by∏a
okresem trudnym bud˝etowo, w naszej dzielnicy
wykonane zosta∏y inwestycje za prawie 60 milionów z∏otych. Najwi´ksze z nich to oczywiÊcie inwestycje kubaturowe: budowa Szko∏y Podstawowej nr 353 w Starej Mi∏oÊnie (12 milionów z∏),
budowa przedszkola nr 262 w osiedlu Zielona
(4,2 miliona z∏ wraz z zakupem dzia∏ki) oraz rozbudowa przedszkola „Pod D´bami” przy ulicy Armii
Krajowej (ponad 1,3 miliona z∏).
Bardzo odczuwalnym dla mieszkaƒców mankamentem jest brak ulic. Ile ulic uda∏o si´ zbudowaç na przestrzeni ostatnich 4 lat, a ile jeszcze czeka na swojà kolej?
Wybudowane lub zmodernizowane zosta∏o ∏àcznie ok. 20 km dróg wraz z oÊwietleniem i systemami
odwodnieniowymi. Najwi´kszà inwestycjà drogowà,
choç prowadzonà nie przez nas, a miejski ZMID, by∏a oczywiÊcie budowa ulicy Granicznej. Co prawda,
ze wzgl´du na niewystarczajàce Êrodki, ulica zosta∏a
wybudowana tylko do granicy z Wawrem, ale ju˝
w przysz∏ym roku powstanie brakujàcy odcinek na
terenie Wawra. Majàc niewielkie Êrodki finansowe,
niektóre inwestycje drogowe byliÊmy zmuszeni prowadziç w trybie dwuletnim. Prosz´ pami´taç, ˝e realizacja wielu inwestycji drogowych wymaga wykupienia gruntów od prywatnych w∏aÊcicieli lub wyp∏aty odszkodowania za grunty zajmowane pod
budowanà drog´. Cz´sto to kwota porównywalna
z kosztami wybudowania samej ulicy.
¸àczna d∏ugoÊç dróg gminnych na terenie dzielnicy Weso∏a to troch´ ponad 127 km. Sytuacja
drogowa jest zró˝nicowana. W centrum Weso∏ej
praktycznie wszystkie drogi zosta∏y zbudowane.
W Zielonej pozosta∏o jeszcze do wybudowania kilka dróg, g∏ównie w osiedlu Grzybowa. W osiedlu
Stara Mi∏osna mamy wybudowany szkielet dróg
g∏ównych, o najwi´kszym nat´˝eniu ruchu. Pozostaje jednak do wybudowania jeszcze sporo dróg
osiedlowych. Zacz´liÊmy ju˝ budowaç takie uliczki, poczynajàc od terenów najni˝ej po∏o˝onych,
które nieustannie by∏y zagro˝one podtopieniami.
Sporo do zrobienia jest równie˝ na osiedlu Gro-

szówka, ale tutaj w pierwszej kolejnoÊci musi byç
zbudowana kanalizacja. Dobra wiadomoÊç dla
mieszkaƒców Groszówki jest taka, ˝e zosta∏a ostatecznie ustalona lokalizacja przepompowni Êcieków, która od wielu lat wstrzymywa∏a budow´
kanalizacji na du˝ym obszarze Groszówki pomi´dzy ulicami Mickiewicza i Niemcewicza. Miejskie
Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji obiecuje uzyskanie pozwolenia na budow´ w przysz∏ym roku, a budow´ w latach 2016–2017.
Pi´kne lasy zach´cajà do ró˝nych form aktywnoÊci fizycznej. Od dawna wielu mieszkaƒców jako Êrodek transportu wybiera rower. Jednak jazda na dwóch kó∏kach ulicami o du˝ym nat´˝eniu
ruch do najbezpieczniejszych nie nale˝y?
JesteÊmy w∏aÊnie w przededniu zakoƒczenia budowy Êcie˝ki rowerowej wzd∏u˝ ulicy 1 Praskiego
Pu∏ku. Inwestycja ta pozwoli wszystkim rowerzystom bezpiecznie dotrzeç z osiedla Stara Mi∏osna
do centrum Weso∏ej. Ponadto na skrzy˝owaniu
z ulicà Mickiewicza b´dzie mo˝liwoÊç skr´cenia
w kierunku zachodnim i ciàgiem ulic: Mickiewicza
i Warszawskà dotarcia do osiedla Zielona, do ulicy
Brata Alberta i dalej a˝ do ulicy Jagielloƒskiej.
Wprowadzone na tym ciàgu ulic elementy uspokojenia ruchu pozwalajà rowerzystom bezpiecznie
poruszaç si´ po jezdni. Rozpoczynamy budow´
pierwszego odcinka ciàgu pieszo-rowerowego nad
Kana∏kiem Wawerskim pomi´dzy ulicami Jeêdzieckà i Cieplarnianà. W miejscach publicznych zainstalowaliÊmy w ciàgu minionych dwóch lat ponad 200
stojaków rowerowych. Za zgodà Lasów Paƒstwowych oraz Lasów Miejskich w Warszawie wytyczyliÊmy i oznakowaliÊmy równie˝ kilka szlaków rowerowych na terenach leÊnych. W ten sposób chcemy
uporzàdkowaç wykorzystywanie Êcie˝ek leÊnych
do rekreacji rowerowej. Te i inne dzia∏ania sà elementami wi´kszego projektu realizowanego przez
Zarzàd Dzielnicy. Mniej wi´cej dwa lata temu przyj´liÊmy strategi´ oraz perspektywiczny plan rozwoju ruchu rowerowego na terenie dzielnicy. Podstawowy cel strategiczny, do którego dà˝ymy, to zapewnienie bezpiecznego dotarcia na rowerze do
ka˝dego miejsca po∏o˝onego na terenie dzielnicy
Weso∏a. Chcemy do tego celu wykorzystaç poza istniejàcymi Êcie˝kami rowerowymi tak˝e uliczki osiedlowe, po których w bezpieczny sposób mo˝na poruszaç si´ na rowerze. W planach Zarzàdu jest
opracowanie mapy rowerowej dzielnicy Weso∏a,
którà ka˝dy rowerzysta b´dzie móg∏ zainstalowaç
na swoim smartfonie wyposa˝onym w system GPS.
Kilka miesi´cy temu przeszliÊmy prawdziwà rewolucj´ w zakresie wywozu Êmieci. Sporo osób
krytykowa∏o przyj´te rozwiàzania, tym bardziej
˝e dzielnica Weso∏a poprzednio oferowa∏a dla
swoich mieszkaƒców szeroki wachlarz dodatkowych us∏ug w zakresie odbioru niektórych odpadów. Jak ten system funkcjonuje obecnie?
Rewolucja Êmieciowa stawia∏a sobie za g∏ówny
cel kontrol´ nad odpadami komunalnymi. Rewolucja
obj´∏a wszystkie gminy w Polsce, a ustawowo kontrol´ nad odpadami przej´∏y samorzàdy, które jedno-

czeÊnie sta∏y si´ w∏aÊcicielem tych odpadów. Sam
fakt, ˝e ca∏à operacj´ nazywamy rewolucjà, Êwiadczy
o tym, jak gigantyczne jest to przedsi´wzi´cie. Poczàtki by∏y trudne, krytykowane by∏y stawki op∏at
Êmieciowych, zasady odbioru itd. Zarzàd Dzielnicy
Weso∏a wystosowa∏ wówczas apel do Rady Miasta
o zweryfikowanie wysokoÊci stawek, wg naszych
wyliczeƒ bezpodstawnie wysokich. Szczególnie dotyczy∏o to mieszkaƒców domów jednorodzinnych,
którzy przewa˝ajà w naszej dzielnicy. ProponowaliÊmy równie˝ przedstawicielom Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Miasta Sto∏ecznego,
odpowiedzialnego za ca∏oÊç operacji, aby skorzystaç
z doÊwiadczeƒ naszej dzielnicy, która od kilku ju˝ lat
prowadzi∏a systematyczny odbiór odpadów segregowanych, gabarytów oraz liÊci od mieszkaƒców.
Stawki zosta∏y ostatecznie obni˝one, natomiast nie
skorzystano z naszych doÊwiadczeƒ w zakresie odbioru odpadów zielonych. Obecnie jest to chyba najbardziej krytykowany element systemu w takich
„zielonych” dzielnicach Warszawy jak Weso∏a, Wawer czy Rembertów. Przypomn´, ˝e przed wprowadzeniem zmian Dzielnica Weso∏a odbiera∏a worki
z odpadami zielonymi (g∏ównie liÊçmi) sprzed posesji, czyli „u êród∏a”, a w obecnym systemie wyznaczonych zosta∏o kilka miejsc na terenie dzielnicy,
z których raz w tygodniu sà odbierane odpady zielone. Dostarczenie odpadów do tych miejsc jest dla
mieszkaƒców du˝ym utrudnieniem. Czynimy starania, aby przed zbli˝ajàcym si´ jesiennym okresem
zbiórki liÊci przekonaç Miasto do ich odbioru „u êród∏a”, czyli tak jak by∏o u nas do tej pory. Inne rodzaje odpadów, czyli zmieszane, segregowane oraz gabaryty, po okresie wst´pnych problemów sà obecnie
odbierane bez wi´kszych zak∏óceƒ. W poczàtkowym
okresie funkcjonowania nowego systemu Urzàd
Dzielnicy Weso∏a przyjmowa∏ od mieszkaƒców nawet kilkadziesiàt próÊb o interwencj´ tygodniowo.
W tej chwili interwencje zdarzajà si´ naprawd´ sporadycznie. Z moich rozmów z mieszkaƒcami wynika,
˝e najwi´cej niezadowolenia budzi cz´stotliwoÊç odbioru odpadów zmieszanych. Cz´Êç naszych mieszkaƒców domów jednorodzinnych mia∏a w starych
umowach zagwarantowany odbiór odpadów zmieszanych raz na tydzieƒ. W nowym systemie odpady
zmieszane odbierane sà raz na dwa tygodnie. To
spowodowa∏o, ˝e na wielu posesjach odpady
z dwóch tygodni nie mieszczà si´ w pojemnikach
120-litrowych. Po naszych interwencjach firma Lekaro bez ˝adnych problemów zgodzi∏a si´ wymieniaç
wszystkim ch´tnym pojemniki 120-litrowe na 240-litrowe. Wystarczy zg∏osiç taki wniosek bezpoÊrednio
do firmy Lekaro lub do Urz´du Dzielnicy. Efekty rewolucji Êmieciowej zaczynajà byç widoczne. Urzàd
Dzielnicy oraz stra˝ miejska otrzymujà coraz mniej
zg∏oszeƒ o dzikich wysypiskach Êmieci. Coraz bardziej uszczelnia si´ równie˝ system poboru op∏aty
Êmieciowej, do której stosowane sà przepisy ordynacji podatkowej. Dzi´ki temu nowy system pozwala
wychwytywaç tych nieuczciwych, którzy uchylajà si´
od p∏acenia za wyprodukowane przez siebie odpady.
Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.
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Dom opieki

 pokoje 1, 2 os.,
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NASZ PATRONAT
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.
Do udzia∏u w konkursie mogà przystàpiç
uczestnicy, którzy przeÊlà kart´ zg∏oszenia na
adres: wesolakultura@domkulturywesola.net
do dnia 25.10.2014 r. – decyduje data wp∏ywu,
nie stempla pocztowego.
Regulamin i karta zg∏oszenia dost´pne na
stronie: www.domkulturywesola.net.

„JAK D¸UGO W SERCACH NASZYCH”
II Warszawski Festiwal PieÊni ˚o∏nierskiej i Patriotycznej
W dniu 8 listopada 2014
OÊrodek Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy oraz
Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy po raz drugi organizujà Warszawski Festiwal PieÊni
˚o∏nierskiej i Patriotycznej „Jak
d∏ugo w sercach naszych”.
Za cel organizowanego festiwalu stawiane jest promowanie patriotyzmu poprzez Êpiew

G∏osuj tam,
gdzie mieszkasz
Ju˝ za miesiàc, 16 listopada odb´dà si´ wybory
samorzàdowe. B´dziemy
wybieraç jednoczeÊnie Rad´ Dzielnicy, Rad´ Miasta,
prezydenta miasta oraz
radnych Sejmiku Wojewódzkiego. To wybory inne ni˝ pozosta∏e, bo choç
swoje listy wystawià wszystkie liczàce si´ partie
polityczne, to cz´sto na nich spotkamy osoby na
co dzieƒ stroniàce od polityki. Samorzàdowcy,
nawet ci zrzeszeni w partiach politycznych, nie

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, zespo∏y wokalne i wokalno-instrumentalne oraz chóry. Dodatkowo,
aby zach´ciç m∏odszych

toczà bowiem wojen ideologicznych. Na ich barkach spoczywa sprawne i skuteczne zarzàdzanie
naszymi „ma∏ymi ojczyznami”. Budowa infrastruktury, prowadzenie szkó∏ i przedszkoli, organizacja placówek pomocy spo∏ecznej czy s∏u˝by
zdrowia... KiedyÊ us∏ysza∏em pewnà bardzo trafnà dewiz´: chodniki nie sà ani prawicowe, ani lewicowe. Mogà byç jedynie proste lub dziurawe...
Innà specyfikà wyborów samorzàdowych jest
to, ˝e czasem – szczególnie w wyborach do Rady
Dzielnicy – wystarczy do obj´cia mandatu zaledwie kilkadziesiàt g∏osów... Dlatego warto wziàç
udzia∏ w tych wyborach, bo nasz g∏os jest w nich
szczególnie cenny.
Warto pami´taç, ˝e w przeciwieƒstwie do innych wyborów, w tych mo˝na g∏osowaç jedynie
w miejscu, gdzie jest si´ wpisanym do rejestru wyborców. Najcz´Êciej jest to adres zameldowania.

WYBORY SAMORZÑDOWE
W dniu 16 listopada 2014 r.
odb´dzie si´ g∏osowanie
w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W tym dniu lokale wyborcze b´dà czynne od
godziny 7.00 do godziny 21.00.
Prawo udzia∏u w g∏osowaniu przys∏uguje wszystkim obywatelom polskim, którzy najpóêniej w dniu g∏osowania koƒczà 18 lat oraz
stale zamieszkujà na obszarze danej jednostki
samorzàdu terytorialnego, co jest potwierdzone
wpisem do sta∏ego rejestru wyborców. G∏osowanie w wyborach organów jednostek samorzàdu
terytorialnego odbywa si´ wy∏àcznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie dzielnicy
Weso∏a sà takie same jak w ostatnich latach. JeÊli jednak wyborca nie jest pewien, gdzie si´
udaç, by wziàç udzia∏ w g∏osowaniu, mo˝e zadzwoniç do Urz´du Dzielnicy Weso∏a, zapoznaç
si´ z siedzibami na obwieszczeniach urz´dowych
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

lub znaleêç swój adres w wyszukiwarce obwodów zamieszczonej
w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie www.um.warszawa.pl.
Wyborcy g∏osujà w obwodzie
g∏osowania w∏aÊciwym dla miejsca
ich sta∏ego zamieszkania, z wyjàtkiem osób przebywajàcych w szpitalach, domach pomocy spo∏ecznej,
zak∏adach karnych i aresztach Êledczych, które zostanà wpisane do
spisów wyborców sporzàdzonych dla obwodów g∏osowania utworzonych w tych jednostkach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywajàce w danej jednostce o umieszczeniu ich
w spisie wyborców. Ze wzgl´du na lokalny charakter wyborów zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania poza miejscem sta∏ego zamieszkania nie
sà wydawane. Wyborcy stale zamieszkali na
obszarze dzielnicy Weso∏a, ale nieposiadajàcy
zameldowania na pobyt sta∏y, mogà zostaç
dopisani do rejestru wyborców. Pisemny
wniosek w tej sprawie nale˝y z∏o˝yç w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a, ul. 1 Praskiego Pu∏ku
33, sala obs∏ugi, stanowiska 1 i 2. Wnioski do
pobrania znajdujà si´ na stronie Urz´du m.st.

OK Weso∏a

Ale osoby na sta∏e zamieszkujàce gdzie indziej
(a w Weso∏ej mieszka bardzo wiele osób zameldowanych gdzie indziej) bez wi´kszych problemów
mogà g∏osowaç w miejscu zamieszkiwania.
Trzeba to jednak za∏atwiç troch´ wczeÊniej.
Wystarczy udaç si´ do Urz´du Dzielnicy (nie zapomnijmy dowodu osobistego) i wype∏niç oraz
z∏o˝yç stosowne oÊwiadczenie o wpisanie do
sta∏ego rejestru wyborców w Weso∏ej. Podajemy
adres zameldowania oraz adres zamieszkiwania
na terenie Weso∏ej i w ciàgu kilku dni otrzymujemy decyzj´ o wpisaniu do rejestru wyborców.
Serdecznie zach´cam do tego wszystkich niezameldowanych. To zajmuje tylko kilkanaÊcie minut,
a zyskuje si´ realny wp∏yw na to, jak zagospodarowywana jest spora cz´Êç naszych podatków.
Marcin J´drzejewski

Warszawy w zak∏adce „Za∏atw spraw´ w urz´dzie” lub w punkcie informacyjnym Urz´du Dzielnicy. Szczegó∏owe informacje dotyczàce rejestru
wyborców udzielane sà pod numerami telefonów: 22 773 60 12, 22 773 60 10.
Mieszkaƒcy dzielnicy Weso∏a wybiorà 21 radnych w czterech okr´gach wyborczych. Okr´g
pierwszy obejmuje osiedla: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska, okr´g drugi
osiedla: Groszówka, Grzybowa i Zielona. Okr´g
trzeci i czwarty obejmuje osiedle Stara Mi∏osna,
które podzielno na stron´ zachodnià i wschodnià
wzd∏u˝ ulicy Cieplarnianej. W wyborach do Rady
m.st. Warszawy Weso∏a le˝y w obszarze okr´gu
nr VII, w którym, razem z dzielnicami Targówek,
Rembertów i Wawer, wybierzemy 9 radnych.
W wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego nasza dzielnica znajduje si´ w okr´gu 3,
w którym wybieramy 5 radnych. Na czwartej karcie do g∏osowania znajdziemy list´ kandydatów
na stanowisko prezydenta m.st. Warszawy.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce wyborów
znajdujà si´ na stronie internetowej Paƒstwowej
Komisji Wyborczej pod adresem www.pkw.gov.pl.
El˝bieta Bareja
zast´pca urz´dnika wyborczego
w dzielnicy Weso∏a
tel. 22 773 60 00, 22 773 60 97
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By∏o troch´ inaczej
Sprostowanie p. Mariana BabuÊki do artyku∏u pt. „Osiedle Plac Wojska Polskiego”
zamieszczonego w 161 numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich Weso∏a”.
Autor artyku∏u, kolega radny dr Stefan S∏owikowski, poda∏ nieprawdziwà informacj´ dotyczàcà
wnioskowania przez niego o przebudow´ drogi dojazdowej pomi´dzy blokami: 151, 152 a blokami
153,154. Wniosek kolegi radnego w tej sprawie
dotyczy∏ realizacji powy˝szej inwestycji w 2015
roku, a nie, jak b∏´dnie podaje, w 2014. Zainteresowanych odsy∏am do sprawdzenia stosownej informacji zamieszczonej w nr. 160 lipiec–sierpieƒ
2014 r., ta sama gazeta, a Panu koledze radnemu
proponuj´ powtórne przeczytanie tej informacji,
tym razem ze zrozumieniem. W uzupe∏nieniu
chcia∏bym dodaç, ˝e w ostatecznoÊci przebudowa ta mia∏a miejsce dzi´ki mojej inicjatywie
oraz przychyleniu si´ do mojego wniosku w tej
sprawie Pana Burmistrza Edwarda K∏osa.
Sprostowania wymaga tak˝e informacja zamieszczona w tym artykule przez koleg´ radnego
dr. Stefana S∏owikowskiego, jakobym organizowa∏
osobiÊcie spotkanie w sprawie kanalizacji. Otó˝ rzeczywistoÊç w tym przypadku wyglàda∏a nieco inaczej. Zosta∏em poproszony w imieniu wspólnot
przez Panià Administrator Iwon´ Celiƒskà jedynie
o przedstawienie informacji w kwestii aktualnego
stanu spraw zwiàzanych z kanalizacjà. Stàd te˝ nie
uzurpuj´ sobie prawa do organizacji spotkania, którego organizatorem by∏a Pani Iwona Celiƒska i to

ona zaprosi∏a do udzia∏u w spotkaniu przedstawicieli wspólnot mieszkaƒców osiedla, którzy borykajà si´ z tà kwestià. Niewielka liczba uczestników
wynika∏a zarówno z pory spotkania (sezon urlopowy), jak te˝ z faktu, ˝e problem ten nie
wszystkich dotyczy bezpoÊrednio. Na marginesie
dodam, ˝e ten problem prawdopodobnie równie˝
nie dotyczy kolegi radnego dr. Stefana S∏owikowskiego, stàd zapewne wynika jego s∏aba orientacja
w tym temacie. Dodam od siebie, ˝e osobiÊcie ho∏duj´ zasadzie, ˝e nie zabieram g∏osu na tematy, na
których si´ nie znam, ale nie wszyscy jà wyznajà,
jak widaç na przytoczonym przyk∏adzie.
Wypowiedê w kwestii zarzutów dotyczàcych moich dzia∏aƒ zwiàzanych z rozwiàzaniem kwestii kanalizacji jest co najmniej kuriozalna i nie na miejscu.
Chcia∏bym, zwróciç uwag´ szanownemu koledze na
fakt, ˝e b´dàc radnym dzielnicy, nie podjà∏ skutecznych dzia∏aƒ zmierzajàcych do rozwiàzania tej kwestii, pomimo ˝e mo˝liwoÊci takie dawa∏a i daje mu
ustawa z dnia 27 paêdziernika 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod´ i odprowadzaniu Êcieków.
Po wyborach w 2011 r., zapoznajàc si´ z problemami mieszkaƒców, uzna∏em, ˝e nadszed∏ czas na
rozwiàzanie problemów z kanalizacjà. Stàd jesienià
2012 r. rozpoczà∏em konkretne dzia∏ania w tej kwestii. Z mojej inicjatywy powo∏any zosta∏ zespó∏,
w którego sk∏ad wchodzà: przedstawiciele MPWiK,
Oddzia∏u Regionalnego WAM w Warszawie, Burmistrza Dzielnicy Weso∏a oraz ja uczestnicz´ osobiÊcie.
W wyniku prac zespo∏u skompletowano dokumentacj´ sieci kanalizacyjnej, która to dokumentacja po
weryfikacji w MPWiK zostanie przekazana do OR
WAM w Warszawie. Celem tego dzia∏ania jest
przyspieszenie przekazania przedmiotowej sieci

kanalizacyjnej przez OR WAM do MPWiK. Nadmieniam, ˝e zespó∏ odby∏ kilkanaÊcie spotkaƒ s∏u˝àcych powy˝szemu celowi. Ponadto pragn´ zauwa˝yç, ze kolega radny mija si´ z prawdà, zarzucajàc
przedstawicielowi OR WAM niekompetencj´ oraz
sugerowanie przez niego potrzeby wykupu przez
mieszkaƒców „rzeczonej” kanalizacji, a nast´pnie
przekazania jej do MPWiK. Zainteresowanych
sprawdzeniem faktów odsy∏am do notatki ze spotkania, która nie zawiera tego typu informacji.
W mojej ocenie dzia∏ania kolegi radnego dr. Stefana S∏owikowskiego w odniesieniu do kwestii
przedmiotowej kanalizacji nie s∏u˝à w ˝aden sposób szybkiemu rozwiàzaniu tej kwestii, a na tym zale˝y wszystkim, których to dotyczy. Potwierdzeniem tego jest chocia˝by fakt, ˝e b´dàc radnym,
od poczàtku obowiàzywania „przywo∏ywanej
ustawy”, która obowiàzuje od 2001 r., nie podjà∏ skutecznych dzia∏aƒ, aby doprowadziç do
rozwiàzania tego problemu.
Koƒczàc, chcia∏bym nadmieniç, ˝e dzia∏ania moje
nie sà podyktowane zbli˝ajàcà si´ kampanià samorzàdowà, a potrzebà przedstawienia prawdy obiektywnej w kwestiach poruszonych w artykule, jakkolwiek ksiàdz Józef Tischner w kwestii prawdy wypowiada∏ si´, ˝e sà trzy prawdy: Êwienta prowda, ty˝
prowda i gówno prowda. Osàdêcie Paƒstwo sami,
którà z nich ka˝dy z nas przedstawia, bo to, ˝e si´
ró˝nià mi´dzy sobà, nie ulega wàtpliwoÊci. Od siebie tylko dodam, ˝e radnym si´ bywa, a cz∏owiekiem z zasadami powinno si´ byç zawsze.

Marian BabuÊka
przewodniczàcy Komisji Bud˝etu
i Planowania Przestrzennego

REKL AMA

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

MONTA˚, POD¸ÑCZENIE I NAPRAWA

Wojciech Klimm

SPRZ¢TU AGD

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 
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• 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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W DOMU KLIENTA
✓
✓
✓
✓
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pralek, pralko-suszarek, suszarek,
zmywarek, lodówek, zamra˝arek,
kuchni gazowych, elektrycznych i elektryczno-gazowych,
piekarników elektrycznych,
p∏yt ceramicznych, indukcyjnych i gazowych, okapów,
przep∏ywowych ogrzewaczy i podgrzewaczy wody,
term elektrycznych, grzejników olejowych,
mikrofali, odkurzaczy, krajalnic itp.

Okresowe przeglàdy oraz drobne naprawy
pieców gazowych ró˝nych producentów
Pod∏àczanie czujników temperatury
Naprawy przy u˝yciu cz´Êci nowych
oraz oryginalnych

Tel. 507 130 389, 500 322 255
e-mail: stachyra-uslugi@wp.pl

Nie m´cz si´ sam,
kosztuje taniej ni˝ myÊlisz!
Nr 162 / Paêdziernik 2014
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Budowa komisariatu – fina∏ coraz bli˝ej
O tym, kiedy mo˝emy si´ spodziewaç zakoƒczenia budowy nowego komisariatu
w Weso∏ej i jakie korzyÊci przyniesie jego
powstanie, z Komendantem Rejonowym
Policji Warszawa VII podinsp. Jaros∏awem
Misztalem rozmawia Anna Ksi´˝opolska.
Anna Ksi´˝opolska: Post´p prac na budowie nowego budynku komisariatu w Weso∏ej
jest bardzo widoczny. Kiedy nastàpi zakoƒczenie prac i kiedy budynek zostanie oddany
do u˝ytku?
Jaros∏aw Misztal: Termin zakoƒczenia prac
i oddania nowego komisariatu planowany by∏
na rok 2015. W chwili obecnej trwajà prace wykoƒczeniowe, po ich wykonaniu pomieszczenia
zostanà umeblowane oraz zaopatrzone w sprz´t
teleinformatyczny. Na koniec trzeba b´dzie jeszcze dope∏niç formalnoÊci odbioru technicznego
nowego budynku. Nale˝y jednak przyznaç, ˝e
wszystko przebiega bardzo sprawnie i staramy
si´, by by∏y dotrzymywane wszelkie uzgodnione
terminy. Wszystkim nam zale˝y, ˝eby komisariat
zaczà∏ jak najszybciej funkcjonowaç w swojej
nowej i nowoczesnej siedzibie.
Czy w zwiàzku z tym nastàpi zwi´kszenie
osobowe komisariatu?
Na chwil´ obecnà stan etatowy jednostki pozostanie bez zmian. Ze swojej strony do∏o˝´ jednak wszelkich staraƒ, ˝eby na bie˝àco uzupe∏niaç
wakaty, tak by by∏a pe∏na obsada osobowa.
Obiekt, który w∏aÊnie na naszych oczach powstaje, jest niewàtpliwie nie tylko nowy, ale równie˝ nowoczesny, spe∏niajàcy wspó∏czesne wymagania i normy. Niewàtpliwie oddanie do u˝ytku takiego budynku wp∏ynie na popraw´
komfortu s∏u˝by i pracy policjantów oraz pracowników policji, a tak˝e znacznie podniesie standard przyjmowania mieszkaƒców, petentów.

B´dziemy si´ starali jak najrozsàdniej wykorzystaç du˝à powierzchni´ komisariatu. Wst´pnie
planujemy, aby poza funkcjonariuszami KP Weso∏a pe∏nili tam s∏u˝b´ równie˝ policjanci z wydzia∏u
do walki z przest´pczoÊcià samochodowà i narkotykowà z Komendy Rejonowej. Aktualnie funkcjonariusze ci zlokalizowani sà w budynku przy ulicy
Grochowskiej, którego standard w ˝adnej mierze
nie mo˝e byç porównywany z nowo powsta∏ym
komisariatem przy ulicy 1 Praskiego Pu∏ku. Jednak
poza poprawà komfortu pracy policjantów nowy
budynek przyniesie jeszcze jeden skutek – w ten
sposób przyczynimy si´ do wzrostu poziomu bezpieczeƒstwa w Weso∏ej. Na terenie dzielnicy b´dzie wi´cej policjantów, a do tego takich, którzy
zapobiegajà bardzo dotkliwym dla mieszkaƒców
przest´pstwom polegajàcym m.in. na kradzie˝ach
i w∏amaniach do pojazdów. Weso∏a to dzielnica,
przez którà przebiega trasa wylotowa ze stolicy,
stàd te˝ zasadna b´dzie obecnoÊç w tym w∏aÊnie
miejscu policjantów wyspecjalizowanych w zwalczaniu tego rodzaju przest´pstw.
Jak ocenia Pan stan bezpieczeƒstwa w dzielnicy Weso∏a na tle innych dzielnic w rejonie
Panu podleg∏ym?
Teren podleg∏y komisariatowi w Weso∏ej zajmuje ogromnà powierzchni´ i jest bardzo rozleg∏y. Mamy tu do czynienia z du˝à liczbà osiedli
domów jednorodzinnych, a tak˝e licznymi wolnostojàcymi willami. Proporcjonalnie niewiele
jest tu blokowisk. Ogromny teren stanowià lasy.
Weso∏a to jednak
miejsce bezpieczne,
zaglàdajàc do policyjnych statystyk, wyraênie widaç, ˝e dzieje
si´ coraz lepiej.
W 2014 roku na terenie dzielnicy nastàpi∏
spadek przest´pczo-

Êci w porównaniu do roku ubieg∏ego, jednoczeÊnie zwi´kszona
zosta∏a skutecznoÊç Êcigania
sprawców. I to, co chyba najwa˝niejsze i czym
warto si´ pochwaliç, to ˝e w znacznym stopniu
zdo∏ano ograniczyç liczb´ zdarzeƒ najbardziej
ucià˝liwych spo∏ecznie, takich jak: w∏amania,
kradzie˝e samochodów, kradzie˝e mienia,
uszkodzenia mienia, bójki i pobicia oraz rozboje.
Jak uk∏ada si´ wspó∏praca z w∏adzami
dzielnicy Weso∏a?
Wspó∏praca z samorzàdem dzielnicy, a w szczególnoÊci z panem burmistrzem to prawdziwa
przyjemnoÊç. Od lat relacje na linii Urzàd Dzielnicy – Policja wyglàdajà wr´cz wzorcowo. W∏adze zawsze przychylnie odpowiadajà na wszelkie nasze inicjatywy, wspierajà nas i pomagajà,
jak tylko jest to mo˝liwe. Spotykamy si´ ze strony samorzàdu z pe∏nym profesjonalizmem i zrozumieniem, przyÊwieca nam ten sam cel i robimy
to wspólnie po to, by dbaç o mieszkaƒców
i wcià˝ podnosiç poziom bezpieczeƒstwa. Aktualnie trwa na przyk∏ad realizacja wspó∏finansowania przez samorzàd zakupu pojazdów s∏u˝bowych dla komisariatu.
I rzecz niezwykle wa˝na, którà absolutnie nale˝y podkreÊliç, to kwestia ogromnego zaanga˝owania ze strony pana burmistrza dzielnicy w powstawanie nowego komisariatu. Burmistrz od samego
poczàtku bardzo popiera∏ inicjatyw´ budowy i by∏
bezpoÊrednio zaanga˝owany we wszystkie sprawy zwiàzane z tym przedsi´wzi´ciem.
Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´ i czekamy
na nasz nowy, pi´kny komisariat.

Bezpieczna droga do szko∏y
W trosce o najm∏odszych mieszkaƒców naszego
osiedla powstaje pierwszy odcinek alei spacerowo-rowerowej wzd∏u˝ Kana∏ku Wawerskiego. Po∏àczenie ciàgu ulicy Jeêdzieckiej z Cieplarnianà u∏atwi komunikacj´ ze Szko∏à Podstawowà nr 353, a zarazem
rozpocznie realizacj´ alei spacerowej wzd∏u˝ kana∏ku
z dala od zgie∏ku g∏ównych ulic naszego osiedla.
Szeroki chodnik z oÊwietleniem odgrodzony od
strony kana∏u jest pierwszym odcinkiem planowanego od lat ciàgu pieszo-rowerowego wzd∏u˝ Kana∏ku Wawerskiego. Lokalizacja tego odcinka jest ÊciÊle zwiàzana z powstaniem nowej szko∏y podstawowej, do której ucz´szczajà dzieci g∏ównie ze wschodniej cz´Êci osiedla.
To nowe przejÊcie w bezpieczny sposób skróci drog´ i u∏atwi dojÊcie do
szko∏y wi´kszoÊci jej uczniów.
Realizacja tej drogi dla pieszych i rowerzystów dobrze wpisuje si´ w planowane na najbli˝sze lata inwestycje, takie jak: oÊwietlenie i budowa ulic z odwodnieniem, odtworzenie rowów melioracyjnych, tworzenie nowych Êcie˝ek
rowerowych oraz spowalnianie ruchu na ulicach osiedlowych, dajàce szans´
poprawy bezpieczeƒstwa i jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców.
Arkadiusz Ciupak
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Praca w Radzie to gra zespo∏owa
Z Leszkiem Winiarskim,
Przewodniczàcym Komisji OÊwiaty, Kultury
i Sportu w Radzie Dzielnicy Weso∏a rozmawia Anna Ksi´˝opolska.
Anna Ksi´˝opolska: Od
12 lat jest Pan radnym
w dzielnicy Weso∏a. Jak
Pan wspomina te lata?
Leszek Winiarski: Jako czas wspólnego budowania, w szerokim tego s∏owa znaczeniu. To
jak wyglàda∏a Weso∏a 12 lat temu, a jak wyglàda teraz, to dwa ró˝ne Êwiaty. O ile dobrze pami´tam, w osiedlu Zielona Grzybowa tylko ulice
Wspólna, Lenina (obecna Êw. Brata Alberta),
fragment Uroczej i Jagielloƒskiej oraz D∏uga mia∏y, mocno wyeksploatowanà, nawierzchni´ asfaltowà. Reszta to by∏y drogi gruntowe.
MyÊl´ jednak, ˝e pierwszà kadencj´ zapami´ta Pan z innego powodu. By∏ Pan inicjatorem pozostawienia gimnazjum w Zielonej.
Gimnazjum rzeczywiÊcie by∏o „wygaszane”.
Uda∏o si´ t´ tendencj´ odwróciç. Powsta∏ zespó∏
szkó∏, z czego bardzo si´ ciesz´. Kolejne roczniki
naszych absolwentów udowodni∏y, ˝e warto by∏o.
Potem zapad∏a decyzja o budowie nowego
budynku szko∏y. W pierwotnych zamierzeniach w budynku zespo∏u szkó∏ mia∏o mieÊciç
si´ równie˝ przedszkole.
Na szcz´Êcie sprawy potoczy∏y si´ znacznie lepiej i dziÊ mo˝emy cieszyç si´ nowym, samodzielnym budynkiem przedszkolnym w bardzo
dobrej lokalizacji.
Inwestycje oÊwiatowe w minionych latach
poch∏on´∏y lwià cz´Êç bud˝etu.
To prawda, ale potrzeby w tym zakresie by∏y
przecie˝ ogromne. Weso∏a jest rozwojowà dzielnicà. Z roku na rok przybywa uczniów w naszych
szko∏ach, powstajà nowe osiedla, ludzie chcà tu
mieszkaç. Trzeba by∏o sprostaç tym wymaganiom.
Instytucje oÊwiatowe w osiedlach spe∏niajà równie˝ funkcje integrujàce lokalne Êrodowisko. Wokó∏
nich skupia si´ ˝ycie kulturalne i rekreacyjno-sportowe. Festyny, turnieje, wyst´py artystyczne wpisane sà na sta∏e w funkcjonowanie tych placówek.

W ubieg∏ej kadencji powsta∏a tak˝e poradnia psychologiczno-pedagogiczna.
Tak i jest to bardzo potrzebna instytucja. Obs∏uguje uczniów naszej dzielnicy i Rembertowa.
Niesie nieocenionà pomoc zarówno uczniom,
nauczycielom, jak i rodzicom.
A Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y w Indywidualnych i Sztafetowych Biegach Prze∏ajowych rozgrywana w Weso∏ej? Skàd ten pomys∏?
Dojrzewa∏ we mnie od dawna. Wielokrotnie
startowaliÊmy w tej imprezie w innych dzielnicach. Doszed∏em do wniosku, ˝e mamy – w najmniejszej dzielnicy – najlepsze warunki do zorganizowania najwi´kszej sportowej imprezy dla najlepszych zawodników warszawskich szkó∏
ró˝nego szczebla. Dlatego postanowi∏em przekonaç ludzi, którzy o tym decydujà, do przyznania
nam organizacji tej imprezy. Zawody te skupiajà
na starcie ponad 2300 zawodników. Ubieg∏oroczna edycja olimpiady by∏a jednym wielkim organizacyjnym sukcesem Weso∏ej. DostaliÊmy sporo
pochlebnych recenzji. Dlatego powierzono nam
organizacj´ tegorocznej edycji. MyÊl´, ˝e tak ju˝

zostanie na d∏ugie lata. JesteÊmy cz´Êcià Warszawy i musimy nie tylko braç, ale i coÊ od siebie daç.
Jak wyglàda Paƒska praca w Radzie Dzielnicy?
Poza udzia∏em w sesjach Rady bior´ udzia∏
w pracach czterech komisji Rady. Dwóm z nich
przewodnicz´, organizujàc ich prac´. Ponadto
reprezentuj´ dzielnic´ na zewnàtrz, bioràc udzia∏
w wydarzeniach zwiàzanych z merytorycznà
dzia∏alnoÊcià komisji.
Co jeszcze pozosta∏o do zrobienia w Weso∏ej?
Ca∏kiem sporo. Kanalizacja i budowa dróg powinny byç kontynuowane. Z inwestycji kubaturowych: przedszkola i ˝∏obki. Wiele zosta∏o zrobione,
ale jeszcze nie wszystko. Dojrzewa pomys∏ budowy filii OÊrodka Kultury w osiedlu Zielona-Grzybowa. Uwa˝am, ˝e to Êwietna inicjatywa. Koniecznie
trzeba poczyniç starania o doÊwietlenie odcinka
drogi od ronda w Zielonej (u zbiegu trzech dzielnic) do cmentarza w Marysinie Wawerskim.
Dla Weso∏ej mo˝emy zrobiç du˝o. By jednak to
osiàgnàç, musimy pami´taç, ˝e praca w Radzie
jest grà zespo∏owà. Nikt tu niczego w pojedynk´
nie osiàgnie. Nie wystarczy mieç racj´, trzeba jej
umieç broniç. DoÊwiadczenie i kompromis sà
podstawà osiàgania celów.
Dzi´kuj´ za rozmow´.

BEZP¸ATNA PSYCHOTERAPIA DLA DOROS¸YCH
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr
23 prowadzi nabór na d∏ugoterminowà psychoterapi´ grupowà prowadzonà w nurcie
psychodynamicznym. Podczas terapii grupowej istnieje mo˝liwoÊç przyjrzenia si´ swoim
zachowaniom i reakcjom w bezpoÊrednim kontakcie z innymi osobami.
Dzi´ki cz∏onkom grupy pacjent ma mo˝liwoÊç poznania ró˝nych punktów widzenia
i uzyskania w ten sposób nowego spojrzenia
na siebie i zwiàzki z ludêmi. Ma równie˝ szans´ wypracowania nowych sposobów radzenia
sobie w ró˝nych sytuacjach ˝yciowych.
■

Grupa b´dzie liczyç 6–8 osób.

■

Planowane rozpocz´cie: styczeƒ 2015 r.,
zakoƒczenie: grudzieƒ 2016 r. (przed przerwà Êwiàtecznà).

Kwalifikacj´ do grupy poprzedzajà konsultacje indywidualne.
■ Sesje b´dà odbywaç si´ w PONIEDZIA¸KI
od 17.00 do 18.30 w sali zaj´ç grupowych
w PPP nr 23 (ul. 1 Praskiego Pu∏ku 8 w Weso∏ej). Terapia jest bezp∏atna.
Osoba prowadzàca: Agnieszka Pietruczyk-Nowocieƒ, psycholog, absolwentka Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”, na co dzieƒ pracuje
z m∏odzie˝à i doros∏ymi w PPP nr 23. DoÊwiadczenie zdobywa∏a równie˝ w Centrum Psychoterapii w Warszawie przy ul. Dolnej 42 oraz na
Oddziale Leczenia Zaburzeƒ Nerwicowych
w Otwocku. Pracuje pod sta∏à superwizjà.
Zapisy i dodatkowe informacje:
tel. 22 760 03 87.
■

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23
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OSIEDLE PLAC WOJSKA POLSKIEGO
Kanalizacja
Nawiàzujàc do mojego
artyku∏u z poprzedniego numeru „WiadomoÊci Sàsiedzkich” w sprawie kanalizacji,
która sama w sobie ma du˝o zawirowaƒ i widoczny
jest tu brak kompetencji,
chcia∏bym poinformowaç
Paƒstwa, ˝e w dniu 3 wrzeÊnia br. skierowa∏em do
Ministra Obrony Narodowej Pana Tomasza Siemoniaka stosowny wniosek, prezentowany poni˝ej
i uzupe∏niony o odpowiednie za∏àczniki.
Ogólnie rzecz bioràc, w tych za∏àcznikach Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddzia∏ Regionalny
w Warszawie potwierdza, ˝e jest w∏aÊcicielem sieci
kanalizacyjnej na osiedlu Plac Wojska Polskiego i to
ona jest stronà w przekazywaniu tej˝e sieci na rzecz
miasta sto∏ecznego Warszawy – MPWiK.
„Zwracam si´ do Pana Ministra z osobistà proÊbà
jak i wszystkich mieszkaƒców Osiedla Plac Wojska Polskiego Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy o nakazanie
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddzia∏ Regionalny Warszawa rozwiàzania nabrzmia∏ego problemu istniejàcego ju˝ od 2002 r., a dotyczàcego przekazania
na rzecz Miejskiego Przedsi´biorstwa Wodnokanalizacyjnego w Warszawie infrastruktury (kolektorów) kanalizacyjnej, oczywiÊcie bez oczyszczalni Êcieków.
Problem powsta∏ z momentem sprzeda˝y mieszkaƒ
uprawnionym ˝o∏nierzom jak i pracownikom cywilnym
wojska. Osiedle Plac Wojska Polskiego Dzielnicy Weso∏a do 2002 by∏o rzeczywiÊcie osiedlem wojskowym
i by∏o obs∏ugiwane w pe∏nym zakresie przez Wojskowà Administracj´ Koszar. Po tym okresie utrzymaniem
budynków jak i cz´Êci przynale˝nych przej´li mieszkaƒcy na swój koszt, a w wyniku podzia∏u geodezyjnego
terenu osiedla „Wojsko” przekaza∏o na rzecz miasta infrastruktur´ drogowà wraz z przedszkolem etc, którà
utrzymuje i rozwija w stosownym zakresie.
W tym˝e czasie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddzia∏ Regionalny Warszawa nie dokona∏a
(zaniecha∏a) przekazania kolektorów Êciekowych jako mienia zb´dnego wojsku na rzecz miasta, co doprowadzi∏o do okreÊlonego ba∏aganu kompetencyjnego zarzàdzania kolektorem kanalizacyjnym na
osiedlu jak i oczyszczalnià Êcieków.
Kolejno tymi podmiotami zarzàdza∏a: 1. Warszawska Brygada Pancerna, Wojskowa Agencja
Mieszkaniowa, a oddzielnie oczyszczalnià Êcieków
Sto∏eczny Zarzàd Infrastruktury.
Obecnie 26 Wojskowy Oddzia∏ Gospodarczy
w Zegrzu, który swoim pismem z dnia 13.08.2014 r.
ostrzega nas – mieszkaƒców ˝e z dniem
31.12.2014 r. odetnie nas od oczyszczalni Êcieków
i nie przed∏u˝y umowy – za∏. 1.

Obecnie mieszkaƒcy osiedla wnoszà op∏aty za zrzut
Êcieków na konta w/w Oddzia∏u Gospodarczego.
W dniu 5 sierpnia br. odby∏o si´ nieoficjalne spotkanie
(przedstawiciel MPWIK nie zosta∏ zaproszony) z przedstawicielem WAM Panem R. J. i kilkoma przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych na którym to Pan R. J.
przekaza∏ informacj´ dyrektora WAM, ˝e to mieszkaƒcy
osiedla majà odkupiç od WAM kolektory Êciekowe, a nast´pnie odsprzedaç je spó∏ce MPWIK Warszawa.
Z mojej posiadanej wiedzy i spotkaƒ Zarzàd
Dzielnicy Weso∏a w przedmiotowej sprawie prowadzi∏ okreÊlone dzia∏ania w wyniku których MPWIK
wyrazi∏o ch´ç przej´cia do swoich zasobów kolektorów Êciekowych, ale po uprzednim spe∏nieniu
podstawowych warunków jak: dokumentacja, inwentaryzacja obiektu etc.
Dyrektor WAM Pan p∏k Pawe∏ Kaczmarek ju˝ w 2007
roku takà deklaracj´ z∏o˝y∏ i na tym si´ skoƒczy∏o.
W za∏àczonych ksero pism – za∏. 2,3 i 4, WAM
jednoznacznie oÊwiadcza, ˝e ona w∏ada przedmiotowà siecià, która jest w∏asnoÊcià skarbu paƒstwa.
Z powy˝szego jednoznacznie wynika, ˝e stronami w przedmiotowej sprawie jest WAM Oddz. Regionalny Warszawa a MPWIK Warszawa przy
udziale w∏adz dzielnicy.
Dlaczego ja podnosz´ ten dra˝liwy temat, otó˝
jestem radnym z Osiedla Plac Wojska Polskiego,
a tak˝e by∏em dowódcà tej˝e presti˝owej jednostki
i dowódcà garnizonu. Wnioskuj´, ˝e daje mi to nieformalny obowiàzek podj´cia tej˝e sprawy w imieniu mieszkaƒców i swoim w∏asnym.
Uprzejmie prosz´ Pana Ministra o radykalne rozwiàzanie tego palàcego problemu.
Wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
p∏k w st. spocz. dr Stefan S∏owikowski”
Do wiadomoÊci:
1. WAM Oddz. Regionalny w Warszawie
2. MPWIK S.A. w Warszawie
3. 26 Wojskowy Oddzia∏ Gospodarczy
4. Zarzàd Dzielnicy Weso∏a

O odpowiedzi Ministra Obrony Narodowej poinformuj´ Paƒstwa w kolejnych „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”.

Tani Market – dyskont
W rozmowach z kolegami i znajomymi mieszkaƒcami naszego osiedla jestem bardzo cz´sto pytany, co z tym sklepem?
Otó˝ rzecz zasadza si´ na przyj´ciu uchwa∏à Rady Miasta Sto∏ecznego Warszawy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego naszego
osiedla. Dopiero to umo˝liwi uruchamianie procedur zwiàzanych z budowà dyskontu.

OKNA I DRZWI
PCV i aluminium ● Rolety, parapety ● Niskie ceny
Sulejówek, ul. Dworcowa 68
tel. 730 005 504, 721 404 140

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Nie ma ˝adnych obaw, ˝e po∏o˝ona przy ul. Okuniewskiej dzia∏ka mo˝e byç wykorzystana na inny
cel ni˝ przyj´ty w gotowym projekcie planu, a cel
ten to zapis okreÊlany w nomenklaturze planistycznej A3U, czyli us∏ugi i handel.
Jak Paƒstwa informowa∏em w „WiadomoÊciach
Sàsiedzkich” nr 156, dyskusja publiczna nad przyj´tymi w projekcie planu rozwiàzaniami odby∏a si´
w dniu 7 marca br. i do g∏ównych za∏o˝eƒ planu,
czyli pozostawienia ogrodów dzia∏kowych oraz rozszerzenia o us∏ugi i handel, nikt nie wniós∏ zastrze˝eƒ oprócz drobnych korekt przekazanych przez naszych mieszkaƒców, a odnoszàcych si´ mi´dzy innymi do: wysokoÊci ogrodzeƒ, pozostawienia tych
ju˝ istniejàcych czy te˝ usuni´cia z rejestru zabytków gminnych okreÊlonych bloków.
Te dzia∏ania nie zmieniajà, jak nadmieni∏em wy˝ej,
istotnych za∏o˝eƒ planu, ale spowodowa∏y, ˝e ich rozpatrzenie wyd∏u˝y∏o w czasie uchwalenie tego˝ planu.
Mam nadziej´, ˝e w najbli˝szym czasie, a mo˝e
to byç poczàtek 2015 roku, nastàpi rozwiàzanie tego nurtujàcego nas problemu.

Akcja „Czyste osiedle”
Kolejna akcja – czwarta ju˝ w tym roku – b´dzie
mia∏a miejsce 11 paêdziernika br., jak zwykle
od godziny 10.00 przy pasiece Pana Mariana.
B´dzie to ju˝ chyba ostatnia akcja w tym roku, co
nie znaczy, ˝e nie b´dzie takich akcji w roku 2015.
Dlatego te˝ prosz´ Paƒstwa o pozbycie si´
wszelkich nieczystoÊci sta∏ych, a liczba kursów samochodowego kontenera b´dzie zale˝a∏a od iloÊci
przynoszonych nieczystoÊci.

Realizacja modernizacji
infrastruktury uk∏adu drogowego
etap VIII oraz jesienne porzàdki
Piszàc ten artyku∏ w dniu 24 wrzeÊnia, z wielkà
przyjemnoÊcià chc´ Paƒstwa poinformowaç, ˝e
wszystkie zaplanowane prace remontowo-modernizacyjne zosta∏y na osiedlu wykonane, a przy tym
tak˝e drobne prace nieuj´te w planie, jak: zje˝d˝alnia dla dzieci, cz´Êç ciàgów pieszych etc. ˚ywop∏oty, trawniki, krzewy i drzewa zosta∏y przyci´te, a kanaliki odprowadzajàce wod´ opadowà udro˝nione.
Nasze osiedle jak zawsze wypi´knia∏o, za co
w swoim i Paƒstwa imieniu sk∏adam Zarzàdowi
Dzielnicy i pracownikom Urz´du Dzielnicy Weso∏a
serdeczne s∏owa podzi´kowania.
Koƒczàc, nie mog´ pominàç w tym zbo˝nym dziele naszych Wspólnot Mieszkaniowych, które to wk∏adajà du˝o pracy i w∏asne Êrodki finansowe w kszta∏towanie rzeczywistego obrazu naszego osiedla.
Serdecznie pozdrawiam!
dr Stefan S∏owikowski
wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 22 773 29 67•22 760 86 74•605 40 38 42
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HALA SPORTOWA – sport i nie tylko
Mija kolejny udany i satysfakcjonujàcy rok funkcjonowania hali sportowej.
Wpisa∏a si´ ona ju˝ na sta∏e w krajobraz naszego
osiedla, a co za tym idzie,
równie˝ ca∏ej Weso∏ej.
Z roku na rok wzrasta te˝
zainteresowanie naszym
obiektem organizacji spoza dzielnicy. Âwiadczyç
o tym mogà odbywajàce si´ tu imprezy rangi
dzielnicowej, krajowej czy mi´dzynarodowej. Coraz wi´ksza liczba klubów i stowarzyszeƒ prowadzàcych tutaj zaj´cia, a tak˝e systematycznie
wzrastajàca liczba uczestników zaj´ç sà równie˝
dowodem popularnoÊci naszego obiektu.
Hala sportowa to obiekt wielofunkcyjny. Mogà
si´ tu odbywaç nie tylko zawody sportowe, ale
równie˝ imprezy artystyczne czy festyny rodzinne.
Dzia∏alnoÊç hali to przede wszystkim prowadzenie zaj´ç sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i m∏odzie˝y z naszej dzielnicy. To integracja Êrodowiska lokalnego, promowanie zdrowego stylu ˝ycia i wspania∏a promocja dzielnicy Weso∏a. To równie˝
zaplecze sportowe dla najwi´kszej szko∏y w Weso∏ej.
Powstanie hali sportowej przy Gimnazjum nr
119 zwi´kszy∏o baz´ sportowà oraz jej dost´pnoÊç
w ca∏ej Weso∏ej. Sprawne zarzàdzanie tym obiektem oraz przychylne nastawienie do wszystkich organizacji dzia∏ajàcych na rzecz mieszkaƒców przyczyni∏y si´ do rozwoju funkcjonujàcych na tym tere-

nie klubów sportowych, a tak˝e umo˝liwi∏y utworzenie nowych. I tak np. KS „Weso∏a” utworzy∏ sekcj´ tenisa sto∏owego oraz siatkówki dziewczàt,
a MUKS „Victor” wprowadzi∏ zaj´cia ogólnorozwojowe dla dzieci z klas I–VI szko∏y podstawowej
przygotowujàce do treningu ukierunkowanego. Od
pewnego czasu prowadzone sà zaj´cia dla ch∏opców i dziewczynek przez Szkó∏k´ Pi∏karskà dla najm∏odszych „Football Kids”, a tak˝e zaj´cia ogólnorozwojowe Stowarzyszenia Team 360.
Bardzo dobrze wyposa˝ony obiekt przyciàga
te˝ organizacje, nie tylko sportowe, z innych
dzielnic Warszawy, które ch´tnie korzystajà z naszych pomieszczeƒ. Znalaz∏ tu dla siebie miejsce
Teatr Muzyczny „TINTILO”. Od wrzeÊnia treningi
oraz mecze ligowe przeprowadza Warszawski
Klub Pi∏ki R´cznej Weso∏a. W chwili obecnej prowadzone sà rozmowy z AZS Politechnika Warszawska „M∏oda Liga”, który ch´tnie rozgrywa∏by mecze ligowe w naszym obiekcie.
Od samego poczàtku dzia∏alnoÊci hali sportowej prowadzà tu swoje zaj´cia nast´pujàce weso∏owskie kluby: UKS „Judo Fight Club”, MUKS
„Victor” i KS „Weso∏a”.
W tym roku, jak na razie, odby∏y si´ na hali nast´pujàce imprezy: Ogólnopolski Turniej Fina∏owy
„Edukacja przez szachy w szkole”, WOM M∏odzików w judo, biegi prze∏ajowe w ramach imprezy
Puchar OK. Sport, I Mi´dzynarodowy Turniej Pi∏ki
R´cznej Oldboyów, Mistrzostwa Warszawy Dzieci
im. Jana Âlawskiego w judo, II Liga Funny WOM

w judo oraz mecze w ramach Halowego Turnieju
Pi∏ki No˝nej „Weso∏a Indoor Cup 2013/2014”.
OczywiÊcie to jeszcze nie wszystkie wydarzenia, jakie b´dà mia∏y miejsce w hali sportowej
w tym roku. Do kalendarza imprez na 2014 rok
wpisane sà: Piknik Rodzinny Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, Piknik Rodzinny pod patronatem
i przy wsparciu m.st. Warszawy w ramach akcji
„Rodzinne Imprezy w Korfballu”, Ogólnopolski
Turniej w Szabli Dziewczàt i Ch∏opców o Puchar
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Festiwal Badmintona, WOM w karate, Miko∏ajkowy Turniej Judo oraz mecze w ramach Halowego
Turnieju Pi∏ki No˝nej organizowanego przez KS
„Weso∏a”. Serdecznie zapraszamy!
Z roku na rok dzia∏alnoÊç hali rozszerza si´.
Dzi´ki temu swoje miejsce znajduje tu coraz wi´cej organizacji dzia∏ajàcych na rzecz mieszkaƒców. Bardzo nas to cieszy i mobilizuje do jeszcze
bardziej wyt´˝onej pracy, aby oferta sportowa,
i nie tylko, by∏a coraz bogatsza.
OczywiÊcie nie zapominamy o osobach indywidualnych. Wszystkich ch´tnych, zainteresowanych aktywnym sp´dzaniem czasu wolnego, zapraszamy do naszego pi´knego obiektu. Oferujemy boiska do gry w siatkówk´, koszykówk´,
badmintona, pi∏k´ r´cznà czy te˝ pi∏k´ r´cznà halowà oraz sto∏y do tenisa sto∏owego.
Mo˝esz byç aktywnym uczestnikiem lub tylko
widzem, wybór nale˝y do ciebie. Natomiast zawsze b´dziesz tu mile widziany.
Katarzyna Zakrzewska

Rowerowa Jazda na Orientacj´ – ostatnie rundy
fot. Ludomir Parfianowicz

Przed nami ostatnie trzy
jesienne rundy rywalizacji
w Pucharze Warszawy i Mazowsza w Rowerowej Jeêdzie na Orientacj´. Rywalizacja przybra∏a ju˝ bardziej
barwy z∏otej jesieni i wyniki
z tych ostatnich rund zadecydujà o klasyfikacji koƒcowej. Najbli˝sze zawody ju˝
4–5.10.2014 r., b´dzie to
X Runda PWiM w RJnO.
W sobot´ od godziny
10.00 rywalizacja odbywaç si´ b´dzie w Falenicy – start i meta na terenie Szko∏y Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47. W tym dniu jest mo˝liwoÊç wystartowania a˝ dwa razy, bowiem zostanà
rozegrane zawody na dystansie sprinterskim
– tu d∏ugoÊç trasy b´dzie wynosiç od 2 do 8 km,
a zaraz po zakoƒczeniu trasy sprinterskiej i po
krótkim odpoczynku zawodnicy mogà ruszyç do
rywalizacji na dystansie Êrednim, gdzie d∏ugoÊç
trasy b´dzie wynosiç od 3 do 15 km.
W niedziel´ 5.10.2014 przenosimy si´ na Bielany i od godziny 15.00 rywalizacja odbywaç si´
b´dzie na dystansie klasycznym. Tu d∏ugoÊci tras
wynoszà od 4 do 30 km, wi´c ju˝ naprawd´ mo˝-
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na sporo pojeêdziç. XI Runda odb´dzie si´
11–12.10.2014 r. w okolicach Pu∏tuska – jest zatem okazja do poznania dalszych zakàtków Mazowsza. Ostatnia Fina∏owa XII runda ponownie
zawita do Falenicy i do SP nr 124 na ul. Bartoszyckà – w dniach 25–26.10.2014 r. Wtedy zapadnà ju˝ ostateczne rozstrzygni´cia w rywalizacji o Puchar Warszawy i Mazowsza w RJnO 2014.
Teraz jeszcze nieco na temat d∏ugoÊci tras. Za
ka˝dym razem podczas zawodów mamy do wyboru cztery trasy:
■ Zielona – trasa najkrótsza, dla poczàtkujàcych,
mo˝liwoÊç startu ca∏ych rodzin lub w zespole,
■ Niebieska – trasa d∏u˝sza, dla Êrednio zaawansowanych uczestników, tak˝e mo˝na pokonaç jà w grupie,
■ Czerwona – trasa dla zaawansowanych, pokonujemy tras´ indywidualnie,
■ Czarna – najd∏u˝sza trasa, dla zaawansowanych, pokonujemy tras´ indywidualnie.
Trasy poszczególnych kolorów ró˝nià si´ nie tylko d∏ugoÊcià, ale tak˝e liczbà punktów kontrolnych, jakie zawodnik musi odnaleêç w terenie i potwierdziç na karcie startowej. Dla osób startujàcych pierwszy raz zawsze polecamy tras´ zielonà
lub niebieskà – i naprawd´ jest to bardzo dobry
wybór, aby aktywnie sp´dziç sporo czasu na Êwie-

˝ym powietrzu, odnajdujàc kolejne punkty kontrolne. Liczba uczestników stale wzrasta i przybywa
szczególnie du˝o ca∏ych rodzin, które znajdujà
w∏aÊnie w takim sposobie sp´dzania wolnego czasu du˝o radoÊci – ca∏ej rodzinie sprawia to frajd´.
W tegorocznym cyklu wystartowa∏o ju˝ 275 zawodników, w tym 25 z Rosji – bardzo im si´ podobajà nasze tereny i ch´tnie przyje˝d˝ajà do Polski.
Szczegó∏y na temat zasad klasyfikacji oraz
kalendarz ca∏ego cyklu sà dost´pne na stronie
www.orienteering.waw.pl (klikamy na logo
PWiM na stronie g∏ównej w menu po prawej stronie). Znajduje si´ tam kalendarz na 2014 rok, mo˝na si´ zalogowaç i zg∏osiç ju˝ na najbli˝sze zawody.
Warto wspomnieç, ˝e sponsorem ca∏ego cyklu jest
firma Polisport Wheeler Polska z siedzibà w Majdanie na terenie dzielnicy Weso∏a. Jako g∏ówne nagrody sà losowane wÊród uczestników dwa rowery firmy Wheeler, jest naprawd´ wiele innych cennych
nagród dla uczestników, dyplomy, medale w ka˝dej
kategorii wiekowej. Tu warto dobrze zapoznaç si´
z krótkim i przejrzystym regulaminem ca∏ego cyklu.
Polecam te˝ stron´ www.mtbo.pl – jest tam
zamieszczony ca∏y poradnik na temat tej bardzo
ciekawej dyscypliny, poczàwszy od wyjaÊnienia,
co to jest rowerowa jazda na orientacj´.
Jan Cegie∏ka
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Kto to? To my, UKS MORS!

Od kilku lat prowadzimy systematyczny nabór
do sekcji p∏ywackich na ró˝nych poziomach. Nasi uczestnicy to uczniowie szkó∏ podstawowych,
gimnazjów i liceów z tego terenu. Kochajà p∏ywanie, poÊwi´cajà na zaj´cia swój wolny czas,
motywujà si´ do wysi∏ku, cieszà si´ z osiàgni´ç.
Zaanga˝owanie trenerów, ich wiedza i umiej´tnoÊci w po∏àczeniu z aktywnoÊcià i pracowitoÊcià
uczestników da∏y doskona∏e efekty. Pozwoli∏y na
wy∏onienie grupy dzieci, która sta∏a si´ podstawà
sekcji p∏ywania sportowego. Obecnie w sekcji
sportowej p∏ywa 11 zawodników z licencjami zawodniczymi PZP, regularnie startujàcych w zawodach rangi okr´gowej i ogólnopolskiej. Wielu
z nich systematycznie doskonali styl, poprawia
swoje wyniki ˝yciowe i staje na najwy˝szym podium, zdobywajàc medale i wyró˝nienia.
Doskona∏e warunki fizyczne i systematyczne
treningi zaowocujà u wielu z nich osiàgni´ciem

poziomu mistrzostwa sportowego i byç mo˝e
spe∏ni si´ ich marzenie o starcie na Olimpiadzie w Tokio w 2020 r. Te marzenia mobilizujà ich do ci´˝kiej i wytrwa∏ej pracy na treningach, a nas, rodziców, do dzia∏ania nad rozwojem klubu. Pragniemy stworzyç im jak
najlepsze warunki do rozwijania ich talentu
i doskonalenia umiej´tnoÊci p∏ywania.

Tekst sponsorowany

Serdecznie witamy i chcemy si´ Paƒstwu
przedstawiç.
UKS Mors to stowarzyszenie non profit, za∏o˝one i prowadzone przez grup´ rodziców dzia∏ajàcych na rzecz dzieci i m∏odzie˝y w Warszawie.
Obecnie dzia∏ania te koncentrujà si´ w dzielnicach: Weso∏a, Rembertów i Wawer.
Nasz program nauki i doskonalenia p∏ywania
realizujemy na trzech obiektach: Aqua Park Wesolandia, OSiR Wawer i AON Rembertów.

Licznà grup´ w klubie stanowià obecnie
dzieci, które dopiero rozpoczynajà swojà
przygod´ z p∏ywaniem. To dla nich zosta∏y
stworzone dwie kolejne sekcje: nauki p∏ywania i doskonalenia p∏ywania.
Umiej´tnoÊç p∏ywania pozwoli zapobiec wielu tragediom w czasie letniego wypoczynku.
W tym miejscu chcielibyÊmy bardzo serdecznie podzi´kowaç kierownictwu obiektów sportowych Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, Aqua Parku Wesolandia w Weso∏ej
i OÊrodka Sportu i Rekreacji Wawer za udzielonà
pomoc, wsparcie i zrozumienie okazane m∏odym
sportowcom i ich rodzicom. Bez ich ˝yczliwoÊci
i wspó∏pracy nie by∏aby mo˝liwa realizacja ambitnych planów szkoleniowych na rok 2014/2015.
Nasz program szkoleniowy przewiduje równie˝ udzia∏ dzieci w intensywnych treningach
ogólnorozwojowych i p∏ywackich na organizo-

wanych przez stowarzyszenie zgrupowaniach
sportowych i obozach.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców,
którzy chcà zaszczepiç u swojego dziecka zami∏owanie do sportu, do odwiedzenia naszej strony www.uksmors.pl, bo my nie tylko najlepiej
p∏ywamy.
Zarzàd UKS MORS

UKS Volteo pokaza∏ polski
kunszt na zawodach w Czechach
Z przyjemnoÊcià informujemy, i˝ 16 zawodników UKS VOLTEO, Szwadron Jazdy RP Stara Mi∏osna wzi´∏o udzia∏ w Otwartych Mistrzostwach
Czech w Wolty˝erce, które odby∏y si´ w dniach 26–28 wrzeÊnia w miejscowoÊci Albertoviec u naszych po∏udniowych
sàsiadów. Nasze zawodniczki wystàpi∏y w nast´pujàcych konkursach:
■ Zespó∏ Seniorski w sk∏adzie: Aleksandra
Wolniewicz, Aleksandra Maziƒska, Alicja
Chrzanowska, Marcelina Maziƒska, Zuzanna
Bogdaƒska, Zofia Miko∏ajczak. Koƒ: EL RASHIM. Lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska.
■ Zespó∏ juniorski w sk∏adzie: Wiktoria Vargas, Aniela Baƒkowicz, Marcelina Maziƒska,
Aleksandra Zieliƒska, Klara Stasiak, Anna
Skoczek. Koƒ: EL RASHIM. Lon˝ujàca: Natalia
Olesiƒska.
■ Kategoria par: Zuzanna Bogdaƒska i Zofia
Miko∏ajczak, Klara Stasiak i Anna Skoczek,
Maria Zalewska i Zuzanna Tkacz, Alicja Skar˝yƒska i Pola Skar˝yƒska. Koƒ: EL RASHIM.
Lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska.
■ Kategoria indywidualna seniorek: Aleksandra Maziƒska. Koƒ: EL RASHIM. Lon˝ujàca: Natalia Olesiƒska.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy udanych startów i ˝yczymy wielu
sukcesów!
Marta Frejtan
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WYDARZENIA KULTURALNE W DZIELNICY WESO¸A W PAèDZIERNIKU
MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.

sób – w formie warsztatów. Zapraszamy mi∏oÊniczki robótek r´cznych na wspólne tworzenie. Lubisz szyde∏kowaç, dziergaç, pleÊç, tkaç,
szyç, haftowaç? Te zaj´cia sà dla Ciebie – spotkajmy si´ w OÊrodku Kultury!

OÂRODEK KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M.ST.
WARSZAWY
ul. Starzyƒskiego 21, 05-075 Warszawa,
tel.: 22 773 61 88
www.domkulturywesola.net
wesolakultura@domkulturywesola.net
10 paêdziernika (piàtek), godz. 10.50
– SPOTKANIA Z MUZYKÑ. Program taneczno-pantomimiczny Filharmonii Narodowej
dla dzieci pt. „Karnawa∏ wenecki” z udzia∏em
tancerzy Baletu Dworskiego Cracovia Danza.
11 paêdziernika (sobota), godz. 16.00
– JUBILEUSZ XXX-LECIA SEKCJI
PIANINA dzia∏ajàcej przy OÊrodku Kultury
w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy pod kierunkiem dr Swiet∏any Parki.
15 paêdziernika (Êroda), godz. 10.00
– WARSZTATY ETNOGRAFICZNE. „Bibu∏kowe bukieciki” – poznajemy zwyczaje
zwiàzane z bibu∏karstwem.
Zaj´cia edukacyjno-artystyczne dla klas „0” –
zapraszamy tylko grupy zorganizowane. Liczba miejsc ograniczona, obowiàzujà zapisy.
15 paêdziernika (Êroda), godz. 18.00
oraz 29 paêdziernika (Êroda), godz.
18.00 – SPOTKANIE Z R¢KODZIE¸EM. Warsztaty artystyczne dla mi∏oÊników
robótek r´cznych. Spotkania z r´kodzie∏em
w Weso∏ej to wieczory dla doros∏ych i starszej
m∏odzie˝y, odwo∏ujàce si´ do tradycji kó∏ gospodyƒ, ale zorganizowane w nowoczesny spo-

18 paêdziernika (sobota), godz. 14.00
– POWRÓåMY JAK ZA DAWNYCH LAT.
Koncert z okazji Dnia Seniora. Zapraszamy na
spotkanie z humorem i piosenkami przedwojennymi. Wyst´pujà: Micha∏ Muskat i Miros∏aw Kowalczyk. Akompaniament: Zbigniew Brzeziƒski.
Organizator: Klub Seniora dzia∏ajàcy przy
PKPS w Weso∏ej.
26 paêdziernika (niedziela), godz.
17.00 – OD ÂWITU DO ZMIERZCHU,
CZYLI DZIE¡ NAD GANGESEM. Pokaz
slajdów i opowieÊci z podró˝y Katarzyny
i Krzysztofa Âwidraków.
Prawie szeÊç tysi´cy kilometrów stàd le˝y miasto,
które jest jednoczeÊnie zaczarowane, nadprzyrodzone, niezwyk∏e, zakl´te, nieziemskie, zjawiskowe,
Êwi´te, ale bywa równie˝ przera˝ajàce, straszne
i cuchnàce. Podczas spotkania zabierzemy Paƒstwa
w podró˝ do Waranasi – miasta, które potrafi zdefiniowaç cz∏owieka na nowo.

OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH

„POGODNA”
FILIA OÂRODKA KULTURY
W DZIELNICY WESO¸A M. ST. WARSZAWY

os. Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa, tel. 22 427 37 74
pogodna@domkulturywesola.net
10 paêdziernika (piàtek), godz. 11.50
– SPOTKANIA Z MUZYKÑ. Program taneczno-pantomimiczny Filharmonii Narodowej
dla dzieci pt. „Karnawa∏ wenecki” z udzia∏em
tancerzy Baletu Dworskiego Cracovia Danza.
12 paêdziernika (niedziela), godz. 17.00
– HAITI. Pokaz filmu z podró˝y Krzysztofa
Szybiƒskiego.

Haiti wspólnie z Dominikanà le˝à na wyspie Hispaniola, odkrytej przez Krzysztofa Kolumba. Jest to
przepi´kny i jednoczeÊnie najbiedniejszy kraj na
Morzu Karaibskim. Serdecznie zapraszamy na prezentacj´ ilustrowanà filmami.

19 paêdziernika (niedziela), godz. 17.00
– TANIEC W MUZYCE. Koncert zespo∏u instrumentalnego GRAZIOSO w sk∏adzie: Beata
Kierzkowska – flet, Anna Kornacka – pianino.
Absolwentki Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie. W 2013 r. za∏o˝y∏y zespó∏ kameralny GRAZIOSO. Repertuar obejmuje muzyk´
klasycznà wszystkich epok, muzyk´ filmowà, standardy jazzowe oraz aran˝acje przebojów wokalnych.

23 paêdziernika (czwartek), godz.
19.00 – MALARSTWO I BI˚UTERIA.
Wernisa˝ wystawy prac Gra˝yny Bany.
26 (niedziela), godz. 16.00 – GDYBYM
BY¸ PIRATEM. Przedstawienie teatralne
dla dzieci w wykonaniu Agencji Artystycznej
Dur-Moll.
Zapraszamy dzieci na pok∏ad statku pirackiego dowodzonego przez najlepszego pod s∏oƒcem kapitana
Czarnego Tulipana. Mali widzowie poznajà prawdziwy urok ˝ycia na okr´cie. Dowiedzà si´, co to znaczy: „˝agle postaw”, „kotwic´ rzuç”, jaka jest rola
steru i co kryje si´ pod s∏owem „halsowaç”. B´dà
Êwiadkami prawdziwej bitwy morskiej, poznajà niezwyk∏e historie o piratach i nauczà si´, ˝e przyjaêƒ jest
najwi´kszym skarbem na Êwiecie.

Ponadto:
W ka˝dy piàtek o godz. 19.00 – SPOTKANIA MUZYKUJÑCYCH RODZICÓW.
Zapraszamy na spotkania dla rodziców (choç
nie tylko!), którzy odczuwajà potrzeb´ muzycznej realizacji. JeÊli w Twoim ˝yciu brakuje kontaktu z ˝ywà muzykà, a w duszy gra potrzeba
wspólnego tworzenia, odkurz gitar´, bongosy,
flet lub inny instrument, zostaw dzieci pod
dobrà opiekà i przyjdê do filii „Pogodna”! Po∏àczmy nasze si∏y i wyÊpiewajmy coÊ fajnego.
O szczegó∏y spotkaƒ pytaj w filii „Pogodna”
pod nr. tel. 22 427 37 74.

REKL AMA

HALLOWEEN
w Cygaro Klubie

B A L P R ZE B IE Rz.A18.Ń00CÓ W !
31 października 2014 r., god

Wystąpią: Wawrzyniec Prasek i jego goście
Wstęp: 50 zł do pary Mile widziane przebranie

ul. Trakt Brzeski 3 B (w Restauracji Traktat)
Więcej informacji – tel. 22 760-03-48, 660-125-422
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Witajcie
wÊród
nas

Oto nasi kolejni najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom
˝yczymy wiele radoÊci. A wy, Drogie Maleƒstwa,
witajcie wÊród nas i roÊnijcie zdrowo!

Zach´camy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od
naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie
(ul. Dolomitowa 2, wejÊcie od ul. Jana Paw∏a II), wystarczy przyjÊç z numerem
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”, w którym opublikowaliÊmy zdj´cie Waszego dziecka.
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 przy rozdzielczoÊci 300 dpi).

Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa firma Foto-OSKAR wykona takie zdj´cie za
darmo! Uka˝e si´ ono w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10 x 15 cm.

QLTURKA

ma∏e rólki, takie jak ta
Cumberbatcha czy Pitta,
sà dopracowane w ka˝dym szczególe. Wszyscy sà
autentyczni, naturalni,
mamy wra˝enie obcowania z postaciami z krwi i koÊci, nie zaÊ wytworami wyobraêni i umiej´tnoÊci.
Jednak, jak nieraz pisa∏am
w innych recenzjach, aktorzy to nie jedyna cz´Êç filmu i niestety nie zapewnia
sukcesu sama w sobie.
Przyczepi∏abym si´ do
tego, co docenili cz∏onkowie Akademii Filmowej –
scenariusza. A dok∏adniej
rzecz bioràc, sposobu,
w jaki zosta∏y wyselekcjonowane
wydarzenia
z ksià˝ki Northupa. Film
jest rozciàgni´ty, pe∏en
scen, które mo˝na by pominàç, aby stworzyç
dobry, mocny film opowiadajàcy t´ histori´.
Poza tym wszystko tu dzieje si´ niczym w dokumencie – to, co napisa∏ Northup, zosta∏o
po prostu przeniesione na ekran. Brak tu zabawy uj´ciami, klimatem, metaforami. Jest
to po prostu, bez komplikowania przedstawiona historia. OczywiÊcie pora˝ajàca
i wzruszajàca sama w sobie, jednak od scenarzysty i re˝ysera wymaga∏oby si´ nieco wi´kszego kunsztu ni˝ jedynie rejestrowania tego, co robià aktorzy, czy dos∏ownego przenoszenia na ekran tego, co znalaz∏o si´
w ksià˝ce. Film fabularny daje nieco wi´ksze
mo˝liwoÊci ni˝ film dokumentalny i nale˝a∏oby to wykorzystaç.
OczywiÊcie nie twierdz´, ˝e „Zniewolony. 12 years a slave” to film s∏aby. Jest to

Czy na pewno oscarowy?
Zniewolony.
12 years a slave
re˝. Steve McQueen
Film Steve'a McQueena
„Zniewolony. 12 years
a slave” odniós∏ najwi´kszy
sukces spoÊród wszystkich
nominowanych
podczas
ostatniej ceremonii rozdania Oscarów. Dosta∏ trzy
spoÊród najwa˝niejszych
nagród – za najlepszy film,
najlepszy scenariusz adaptowany i dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Z niecierpliwoÊcià wi´c wyczekiwa∏am, a˝ b´d´
mia∏a okazj´ go zobaczyç. Zw∏aszcza ˝e
oprócz uznania przez Akademi´ Filmowà
mo˝e si´ pochwaliç doskona∏à obsadà. Niestety... oczekiwania przeros∏y rzeczywistoÊç.
„Zniewolony. 12 years a slave” jest adaptacjà ksià˝kowych wspomnieƒ Solomona Northupa. Northup zosta∏ porwany w 1841 roku
w Waszyngtonie i mimo swojego statusu wolnego cz∏owieka sprzedany jako niewolnik.
W takim stanie, zmieniajàc co jakiÊ czas farm´, na której pracowa∏, prze˝y∏ 12 lat.
Jak wspomnia∏am, film ma Êwietnà obsad´
– Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Sarah Paulson, Brad Pitt, Chiwetel
Ejiofor i nagrodzona Oscarem Lupita Nyong'o. I rzeczywiÊcie, obraz jest pokazem niesamowitych aktorskich umiej´tnoÊci. Nawet

Joasia Bukowska
siostra Bartusia.
Urodzi∏a si´ 26 marca 2014 r.
Waga 3200 g, wzrost 55 cm.

bardzo dobra produkcja, wiernie ukazujàca problemy czarnoskórej spo∏ecznoÊci
w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych.
Do g∏´bi poruszajàca, momentami brutalna (ale nigdy bez powodu), bliska ˝ycia.
Jednak brakuje jej tego czegoÊ, odpowiedniego efektu, nie olÊniewa nas i na pewno
nie jest filmem, który pozostaje z nami na
d∏ugo po obejrzeniu. Takie powinny byç filmy oscarowe. Ten nie jest.
Jestem jednak w stanie zrozumieç, czemu Akademia Filmowa wybra∏a akurat ten
film jako najlepszy w zesz∏ym roku. Nietrudno zauwa˝yç, ˝e nagroda Oscara to niejednokrotnie nagroda polityczna. I tym razem na pewno wzgl´dy tego rodzaju odegra∏y znacznà rol´ przy wyborze zwyci´zcy.
Na szcz´Êcie nie tylko takie, bo jak wspomnia∏am, nie jest to film z∏y. Nie jest oscarowy, ale trudno zaprzeczyç, ˝e nagrodzenie takiego filmu na pewno ma pozytywny
wymiar dla szerzenia Êwiatowej tolerancji.
Dlatego moje zniesmaczenie z powodu nagrodzenia filmu, któremu brakuje „oscarowego efektu”, nie jest tak ogromne.
„Zniewolony. 12 years a slave” to wartoÊciowa lekcja historii. Film nieco bardziej
przypominajàcy podr´cznik ni˝ artystyczne
dzie∏o, ale jednak wart poÊwi´cenia uwagi.
Oglàda si´ go z przej´ciem, mimo wspomnianych przyd∏ugich momentów. Mog∏o
byç lepiej, ale nie jest êle. Polecam.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Kàcik bibliofila
Losy dobrego
˝o∏nierza Szwejka
czasu wojny
Êwiatowej
Jaros∏aw Hašek
Któ˝ z Paƒstwa
nie czyta∏ lub chocia˝ nie oglàda∏ losów dzielnego wojaka Szwejka? Ponadczasowe prawdy, uniwersalizm, do
perfekcji opanowane kpina i szyderstwo w wydaniu mistrza Haška. Ksià˝ka zosta∏a przet∏umaczona na 55 j´zyków, ale niewàtpliwà pere∏kà jest pozycja, którà mam wielkà przyjemnoÊç
Paƒstwu zarekomendowaç, a którà posiadamy ju˝ w swoich bibliotecznych
zbiorach. Jest to powieÊç Haška w nowym przek∏adzie Antoniego Kroha,
opatrzona wst´pem samego t∏umacza.
Antoni Kroh, znawca Podhala, Czech
i S∏owacji przet∏umaczy∏ jà wiernie
z orygina∏em; czyli dostajemy do ràk
dzie∏o odmienione, inne od tego, do
którego jesteÊmy przyzwyczajeni, ale
jak˝e znakomite! Znajdziecie w nim
Paƒstwo Haška z jego ca∏à wyjàtkowoÊcià prozaika XX wieku.
Goràco polecam!

***
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. Hašek J. – Losy dobrego ˝o∏nierza
Szwejka czasu wojny Êwiatowej
2. Kursa M. J. – Babska misja
3. Zevin G. – Mi´dzy ksià˝kami
4. Kernick S. – Ostatnie 10 sekund
5. Michalak K. – Dla ciebie wszystko
6. Stec ¸. – Psychoanio∏ w Dublinie
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Rudolfsson M.L. – Bia∏ek uczy si´
skakaç
2. Gadziƒska A. – Figle i psoty Kaktusa
i Skloty
3. Muller D. – Na stadionie
4. Yagyu G. – Strupek: coÊ mnie kusi,
˝eby zdrapaç strupek
5. Reichs K. J. – Wirusy
Literatura popularnonaukowa:
1. Wachowicz B. – Bohaterki powstaƒczej Warszawy: my musimy
byç mocne i jasne
2. Freyssac M. – Sceny z ˝ycia rosyjskich milionerów: zapiski francuskiej guwernantki
3. Larson J. A. – Wozi∏am arabskie
ksi´˝niczki
Iza Zych
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W BIBLIOTECE P UBLICZNEJ. . .
Spotkanie autorskie poÊwi´cone
Halinie PoÊwiatowskiej
Zapraszamy na spotkanie z Kalinà B∏a˝ejowskà, autorkà ksià˝ki „Uparte serce. Biografia PoÊwiatowskiej”. Spotkanie odb´dzie si´ z inicjatywy Dyskusyjnego Klubu
Ksià˝ki dzia∏ajàcego przy naszej Bibliotece
oraz we wspó∏pracy z wydawcà ksià˝ki – wydawnictwem Znak.
Zapraszamy do Biblioteki G∏ównej
7 paêdziernika 2014 r. na godz. 18.30. Na
spotkaniu b´dzie mo˝na kupiç „Uparte serce” i otrzymaç dedykacj´ Autorki.

Varsavianistyczny wieczór autorski
z ksià˝kà „Przypadki s´dziego
Mauersberga”
23 paêdziernika o godz. 18.30 w Kinie Za
Rogiem (obok Biblioteki) b´dzie mia∏a
miejsce promocja ksià˝ki „Przypadki s´dziego Mauersberga”. Na ksià˝k´ sk∏adajà
si´ opowiadania b´dàce mieszankà krymina∏u, grozy i zjawisk nadprzyrodzonych,
przyprawionych szczyptà humoru. O realiach epoki i szczególnych zagadnieniach
zwiàzanych z ka˝dym z opowiadaƒ w kontekÊcie Warszawy sprzed stu lat opowie autor na ilustrowanym zdj´ciami, rycinami
i mapami spotkaniu varsavianistycznym.
PAWE¸ ¸OÂ – prawnik, historyk i varsavianista. Autor opowiadaƒ z dreszczykiem,
scenariuszy gier fabularnych, rysownik. Przewodnik warszawski ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Z∏ota Kaczka”.

Remont Biblioteki G∏ównej
Remont Biblioteki G∏ównej b´dzie mia∏
miejsce w listopadzie. W zwiàzku z tym
w dniach 10-28 listopada ta placówka b´dzie nieczynna. Filie pracujà bez zmian.

Biblioteka Publiczna poleca!
Poni˝ej polecamy wybrane nowoÊci
ksià˝kowe, o które Biblioteka powi´kszy∏a
ostatnio swoje zbiory.

Paul Heiney –
„Czy krowy mogà
schodziç po schodach? Odpowiedzi
na k∏opotliwe
pytania”
Wydawnictwo
Czarna Owca, 2014
ISBN: 978-83-7554-779-5

Na jakà odleg∏oÊç
widzà mrówki? Czy jeÊli napijemy si´ wody,
stojàc na g∏owie, to trafi ona do ˝o∏àdka? Czy
ryby majà reumatyzm? Na te i inne pytania
znajdziecie odpowiedê w ksià˝ce Paula
Heineya. Ta zabawna, napisana w przyst´pny
sposób publikacja, b´dàca owocem pracy
grupy naukowców, z pewnoÊcià spodoba si´
wszystkim osobom ciekawym Êwiata. W dziesi´ciu rozdzia∏ach, poÊwi´conych mi´dzy innymi zagadnieniom z dziedziny fizyki, biologii, chemii czy matematyki, natkniemy si´
na informacje, które nas niema∏o zaskoczà.
Czy wiecie, na przyk∏ad, który z mi´Êni cz∏owieka jest najsilniejszy? Otó˝... j´zyk.
Reszt´ tajemnic niech jednak Czytelnik
zg∏´bia ju˝ sam...
Pouczajàca zabawa dla ma∏ych i du˝ych
gwarantowana!
Ma∏gorzata Kazimierska
Wi´cej informacji na stronie

www.wesola.e-bp.pl
i FB Biblioteki.

El˝bieta Dani∏owicz

„HYRKI”
w ODT Pogodna
W niedziel´ 14 wrzeÊnia na scenie filii
OÊrodka Kultury – ODT Pogodna pojawi∏y si´ trzy m∏ode, wyjàtkowe dziewczyny,
które tworzà kabaret o nazwie HYRKI.
Dziewczyny swoim poczuciem humoru,
Êwietnymi pomys∏ami i werwà stworzy∏y
w swoim programie satyrycznym „Kobieta
pracujàca” zabawny klimat, który zachwyci∏ zebranà widowni´. Absurdy dnia codziennego przetworzone na j´zyk inteligentnego ˝artu to mieszanka, której nikt
nie potrafi si´ oprzeç. PublicznoÊç oglàda-

jàca zabawne scenki bawi∏a si´ znakomicie, oklaski i Êmiechy by∏y g∏oÊne, a bisy
trwa∏y d∏ugo.
Mi∏o by∏o goÊciç Hyrki w naszym OÊrodku. Na proÊb´ widzów – na pewno nie
ostatni raz.
OK Weso∏a
Nr 162 / Paêdziernik 2014

DUCH, KTÓRY NIE STRASZY
czyli refleksja o szkole z okazji 15-lecia
Pierwszego Gimnazjum Autorskiego im. E. Bu∏haka
Profesor Pimko
W „ksià˝ce zbójeckiej”, jakà niewàtpliwie
jest „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza,
znajdziemy wiele fragmentów, w których
szko∏a ukazana jest jako forma straszna –
anachroniczna i pe∏na fa∏szu.
Czy nauczyciel mo˝e lubiç takà ksià˝k´?
Otó˝ mo˝e, a nawet powinien!!!
Jednym z moich ulubionych fragmentów
„Ferdydurke” jest ten, kiedy to trzydziestoletniemu Józiowi ukazuje si´ profesor Pimko.
Przera˝ony nag∏ym pojawieniem si´
belfra, Józio, niedosz∏y pisarz, próbuje
zamanifestowaç swojà niezale˝noÊç:
„Ja! Duch! Nie autorek! Duch! Sam
˝ywy! Ja!”.
Niestety, Pimko jest nieczu∏y na rozpaczliwe próby Józia i robi to, co potrafi najlepiej – wt∏acza Józia w swoje
schematy myÊlenia: „Jaki duch znowu?
(...) Swojski? Ojczysty?”, „A czy znany
nam jest przynajmniej duch króla W∏adys∏awa? (...) A ducha dziejów znamy?
A ducha cywilizacji helleƒskiej? A ducha galijskiej, ducha umiaru i dobrego
smaku?”. I tak dalej...
Gdy przed 15 laty powstawa∏o Pierwsze Gimnazjum Autorskie, wiedzieliÊmy przede wszystkim, ˝e nie mo˝e to
byç szko∏a profesora Pimki, w której
uczeƒ nie jest w stanie odnaleêç „formy
w∏asnej” – nawet nie powinien próbowaç jej poszukiwaç!
A zatem najwa˝niejszym za∏o˝eniem
programowym naszego, „autorskiego”,
gimnazjum by∏o stworzenie mo˝liwoÊci
rozwoju ka˝demu uczniowi, umacnianie wiary w siebie samego i rozwijanie
w∏asnych zainteresowaƒ. Zespó∏ nauczycieli tworzàcych zr´by nowej szko∏y doskonale rozumia∏, ˝e aby tego dokonaç, nale˝y zbudowaç bliskie relacje
z uczniami, dostrzec ich mocne strony,
rozbudziç w nich samodzielnoÊç myÊlenia i zainteresowanie naukà.

Mój ulubiony bohater – uczeƒ
Aby zrozumieç bardzo pi´knie brzmiàcy
slogan, ˝e uczeƒ jest podmiotem w procesie
edukacji, warto znowu zajrzeç do szko∏y
Gombrowiczowskiej, w której jest on tylko
narz´dziem pedagogicznych oddzia∏ywaƒ.
Miarà ich skutecznoÊci jest umiej´tnoÊç powielania schematów myÊlowych i ca∏kowity
brak w∏asnych poglàdów.
W statucie Pierwszego Gimnazjum Autorskiego wa˝nym punktem sta∏o si´ prawo
ucznia do wyra˝ania wàtpliwoÊci i stawiania
pytaƒ. Zapis ten by∏ i jest w naszej szkole traktowany niezwykle powa˝nie. Podwa˝anie
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

przyj´tych schematów myÊlenia nie zawsze
jest dobrze widziane. Bywa cz´sto uznawane
za przejaw arogancji i lekcewa˝enie autorytetów. Jednak w naszej opinii jest ono nieodzownà cz´Êcià edukacji, jeÊli jej skutkiem
ma byç samodzielnie myÊlàca jednostka,
niepoddajàca si´ presji otoczenia, odkrywajàca i przejawiajàca aktywnoÊç w ró˝nych dziedzinach ˝ycia.
Wa˝nà cz´Êcià programu Szko∏y by∏o rozwijanie u uczniów postawy twórczej, zdolnoÊci
wp∏ywania na rzeczywistoÊç i zmieniania jej.

tworzà doskonali pedagodzy, ciekawe i barwne
osobowoÊci. Sà to z ca∏à pewnoÊcià wrogowie
nudy i dydaktyki w stylu profesora Pimki.
PostawiliÊmy na metody aktywne w nauczaniu i powiàzanie wiedzy z doÊwiadczeniem.
Z dumà mog´ powiedzieç, ˝e byliÊmy pionierami metody projektu, który poznaliÊmy dzi´ki wymianie ze szko∏à w Danii trwajàcej przez
10 lat. KorzystaliÊmy te˝ z wielu ciekawych
form pracy sprawdzonych w naszej macierzystej Spo∏ecznej Szkole Podstawowej nr 12,
chocia˝by przenoszàc na nasz grunt Warsztaty Teatralne – imprez´ szkolnà o ponad dwudziestoletniej tradycji. Od kilku lat Warsztaty
te przybierajà niezwyk∏à form´ wyjazdu do teatrów w ró˝nych cz´Êciach Polski – tam m∏odzie˝ uczestniczy w wielu ciekawych dzia∏aniach inicjowanych przez profesjonalnych
twórców. Dzi´ki Warsztatom m∏odzie˝ rozwija umiej´tnoÊç komunikacji oraz interpretacji dzie∏ sztuki.
Tradycjà Szko∏y sta∏y si´ wyjazdy do
Krzy˝owej, miejsca polsko-niemieckiego pojednania. To wspania∏a lekcja historii i tolerancji po∏àczona z naukà
j´zyka niemieckiego i angielskiego.
Szko∏a uczestniczy w licznych projektach europejskich, jak e-twinning czy
AIESEC (mi´dzynarodowa wymiana
m∏odzie˝y). Cz´Êcià naszej tradycji sta∏y si´ te˝ obchody Europejskiego Dnia
J´zyków. Bierzemy udzia∏ w ciekawych
projektach przyrodniczych, uczestniczymy w konkursach przedmiotowych,
ale te˝ jesteÊmy ich organizatorami. To
tylko niektóre z bardzo licznych dzia∏aƒ i inicjatyw podejmowanych przez
nasze Gimnazjum.
Efekty – to osiàgniecia m∏odzie˝y
w konkursach, na egzaminach gimnazjalnych, certyfikaty j´zykowe oraz pasje i zainteresowania, które rozwin´∏y
si´ w szkole i sà kontynuowane w doros∏ym ˝yciu.
Najwi´kszà satysfakcj´ przynoszà
nam jednak s∏owa naszych uczniów, ˝e
ch´tnie chodzà do szko∏y i ˝e w szkole
nie jest nudno!

Duch Bu∏haka
Du˝à wag´ przywiàzywaliÊmy od poczàtku do
nieformalnych sposobów edukacji, projektów,
wycieczek, ciekawych imprez szkolnych, które
wyzwala∏y w m∏odzie˝y potrzeb´ tworzenia
i weryfikowania nabytej wiedzy.

Nuda – wróg nr 1
W szkole Gombrowiczowskiej ciekawe wydajà si´ byç tylko przerwy. Nuda jest szkole
przypisana, bez niej forma szko∏y uleg∏aby
rozpadowi.
T´ nauk´ p∏ynàcà z „Ferdydurke” mocno
wzi´liÊmy sobie do serca. Przerwaç szkolnà nud´, sprawiç, aby uczniowi chcia∏o si´ uczyç, zach´ciç go do dalszych poszukiwaƒ – to by∏o wyzwanie! Wiele zale˝a∏o od samych nauczycieli,
ich pasji i zaanga˝owania. I trzeba przyznaç,
˝e Gimnazjum Bu∏haka wspó∏tworzyli i nadal

„Sto tysi´cy duchów przydusi∏o nagle mego
ducha, bàknà∏em, ˝e nie wiem, on zaÊ spyta∏,
co mi jest wiadomo o duchu Kasprowicza i jaki by∏ stosunek poety do ch∏opów, po czym zapyta∏ jeszcze o pierwszà mi∏oÊç Lelewela”.
(W. Gombrowicz „Ferdydurke”)
Nasz dobry Duch – to Duch realnej postaci, patrona naszej Szko∏y, ksi´cia Emanuela
Bu∏haka – filantropa, pasjonata kultury antycznej, poligloty i Europejczyka.
Ale to tak˝e Duch przyjaêni, tolerancji
i wspó∏pracy, Duch wielkiej przygody, jakà
jest nauka.
To Duch, który na pewno nie straszy.
Jolanta Wiak
nauczycielka j´zyka polskiego
w Gimnazjum i Liceum im. Bu∏haka
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Zapraszam do Klubu
Seniora w Zielonej
JeÊli dokucza Ci samotnoÊç, jeÊli chcesz
czynnie uczestniczyç
w ˝yciu dzielnicy, jeÊli
chcesz
zapomnieç
o codziennych problemach, przyjdê do Klubu Seniora w Zielonej.
Tutaj od prawie dwunastu lat w ka˝dy
czwartek o godz. 12.00 spotykajà si´ Seniorzy ze wszystkich osiedli Weso∏ej. Tutaj
dzielà si´ smutkami i radoÊciami, tutaj
Êpiewajà, taƒczà, je˝d˝à na wycieczki
i wczasy, i tak zwyczajnie rozmawiajà sà ze
sobà. JeÊli brakuje Ci towarzystwa innego
cz∏owieka, to jest to miejsce dla Ciebie.
Klub Seniora w Zielonej zosta∏ oficjalnie
otwarty 3.04.2003 r. Dzi´ki ˝yczliwoÊci Ksi´dza
Proboszcza Józefa Skarpetowskiego nie ma
problemu z lokalem na spotkania klubowe.
G∏ównym celem istnienia Klubu jest integracja osób starszych, nieczynnych zawodowo. Przez prawie dwanaÊcie lat powsta∏a liczna grupa osób zaprzyjaênionych,
wspierajàca si´ wzajemnie w trudnych
chwilach, uczestniczàca w imprezach dzielnicowych, osiedlowych i parafialnych.
Grupa jest otwarta na ka˝dà nowa osob´,
która do∏àcza do klubu. Nie pytamy o przekonania religijne ani o przynale˝noÊç partyjnà.
Serdecznie zapraszamy!
Irena Kuk

Kàcik seniora
Dyrektor weso∏owskiego OÊrodka Kultury
Edward Kalisz ch´tnie
wspó∏pracuje z lokalnym
Êrodowiskiem. Przygarnà∏ pod swoje skrzyd∏a
m.in. Êpiewajàce zespo∏y
– Malwy i Niebieskie
Migda∏y. Podjà∏ inicjatyw´ naszych wspania∏ych sàsiadek Donaty
Kozielewicz i Doroty Neef i wspólnie zorganizowali, po raz pierwszy na tym terenie,
„Pchli Targ”. Wydarzenie odby∏o si´
w ostatni weekend wakacji na boisku przylegajàcym do OÊrodka Kultury
przy ul. Starzyƒskiego i przyciàgn´∏o trzy pokolenia naszych mieszkaƒców. Oglàdali,
wymieniali, kupowali to, co innym ju˝ w domu niepotrzebne,
a ci najm∏odsi uczestnicy brali
udzia∏ w licznych grach, zabawach, malowali buêki, robili tatua˝e i taƒczyli zumb´. Przy
okazji OÊrodek przedstawi∏
swojà ofert´ programowà dla
dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych.
My, seniorzy, mo˝emy si´ tutaj
pogimnastykowaç, pokonwersowaç w obcym j´zyku, zagraç
w bryd˝a, pouczyç si´ r´kodzie∏a, spotkaç
w Klubie 40-latka+. Z pe∏nà ofertà OÊrodka Kultury mo˝na zapoznaç si´ na stronie
internetowej www.domkulturywesola.net.
Organizatorzy zapraszajà wszystkich zainteresowanych na kiermasz Êwiàteczny, który odb´dzie si´ w grudniu.

Wszystkim seniorom przypominam, ˝e
uroczysta inauguracja roku akademickiego
2014/2015 odb´dzie si´ 11.10.2014 w Gimnazjum przy ul. Klimatycznej w Starej Mi∏oÊnie. GoÊciem specjalnym b´dzie piosenkarka Danuta B∏a˝ejczyk.
Zach´cam do odwiedzenia naszej strony
www.utw-wesola.org i zapoznania si´ z bogatà ofertà programowà.
Cz´Êç naszych studentów wzi´∏a udzia∏
w wycieczce do Pragi czeskiej. Wra˝enia z tej
eskapady przeka˝´ w nast´pnym numerze.
Sezon teatralny rozpoczynamy spektaklem „Kalina” w teatrze Polonia. OpowieÊcià o ˝yciu i karierze Kaliny J´drusik, kochanej i znienawidzonej, wielkiej aktorki

ubieg∏ego stulecia. W paêdzierniku równie˝
zapraszam na spektakl „Pokochaj Ann´
German” do teatru Sabat. Ch´tnych teatrofilów serdecznie zapraszam. W grupie prze˝ywa si´ mocniej i pi´kniej :-).
Gra˝yna Weber

Jedz jab∏ka – na z∏oÊç Putinowi,
ale tak˝e dlatego, ˝e sà smaczne i zdrowe
Zadziwiajàce, jak niewiarygodnie goràcy odzew wywo∏a∏ mój poprzedni „jab∏kowy”
tekst. Pisany nieco ˝artobliwie, na doÊç b∏ahy
temat, a tu nagle pretensje, obraêliwe maile
itp. Tak dla porzàdku podkreÊl´ wi´c, ˝e bynajmniej nie pretenduj´ do roli twórcy akcji
„Jedz jab∏ka na z∏oÊç Putinowi”. Strasznie mi
si´ spodoba∏a, bo obrazuje pi´kno tej lepszej
strony polskiego charakteru – umiej´tnoÊci
humorystycznego przezwyci´˝ania najró˝niejszych przeciwnoÊci. Dlatego nie patrzàc
na opinie rusofilów, pozwol´ sobie nadal namawiaç Paƒstwa do jedzenia jab∏ek. Jednych
na z∏oÊç Putinowi, innych – bo smaczne
i zdrowe. A poni˝ej przyk∏ady kilku kolejnych
starych odmian jab∏ek uprawianych w Polsce:
Z∏ota Reneta – pochodzàca z Anglii odmiana, znana ju˝ w XVII w. Du˝e owoce
o cienkiej, ˝ó∏to-pomaraƒczowej skórce.
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Mià˝sz twardy, lekko kwaskowy, bia∏o˝ó∏tej barwy. Nadaje si´ zarówno do jedzenia, jak i na przetwory. Dojrzewa
w drugiej po∏owie wrzeÊnia.
Landsberska – nasza rodzima
odmiana wyhodowana w XIX w.
w Wielkopolsce. Owoce du˝e, ˝ó∏to-zielone z niewielkim rozmytym rumieƒcem. Bardzo smaczne, soczyste,
kwaskowato-s∏odkie.
Dojrzewa
w koƒcówce wrzeÊnia, nieêle si´ przechowuje nawet do stycznia. Podobnie jak Z∏ota Reneta odmiana zarówno deserowa,
jak i przetwórcza.
Koksa Pomaraƒczowa – to moje ulubione
jab∏ka. Pochodzàca z Anglii, XIX-wieczna odmiana mo˝e na pó∏ce sklepowej nie prezentuje si´ najlepiej – owoce ma ma∏e, pokryte

matowà skórkà, cz´sto z ordzawieniem
w formie siateczki. Za to w smaku nie ma sobie równych – posiada bardzo twardy, ˝ó∏tawy, bardzo aromatyczny, s∏odki mià˝sz. Dojrzewa na poczàtku paêdziernika.
SMACZNEGO!
Marcin J´drzejewski
Nr 162 / Paêdziernik 2014
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Zielony p∏omieƒ

I wystartowa∏! Rozpocz´cie nowego roku harcerskiego jest ju˝ za nami! Z radoÊcià powitaliÊmy by∏ych zuchów w naszych szeregach i liczymy, ˝e sp´dzà owocnie czas w naszej dru˝ynie.
Ju˝ w pierwszy weekend paêdziernika nasza
dru˝yna wyruszy na Turniej Dru˝yn Puszczaƒ-

skich do Wroc∏awia, by walczyç
o miano „Dru˝yny Rzeczypospolitej”. Oznacza to, ˝e ju˝ drugi rok
z rz´du zostaliÊmy sklasyfikowani jako jedna
z najlepszych dru˝yn
w Polsce. W zesz∏ym
roku zaj´liÊmy na Turnieju chyba najgorsze
miejsce, jakie mo˝na
zajàç – czwarte. Mamy
podstawy sàdziç, ˝e w tym roku
jednak staniemy na podium (mo˝e
nawet na najwy˝szym stopniu), gdy˝ wiemy ju˝,
czego si´ spodziewaç na Turnieju, i pojedziemy
naƒ w mocniejszym i wi´kszym sk∏adzie. Gdy piszemy ten tekst, jesteÊmy jeszcze przed turniejem, Wy czytacie go ju˝ po. W kolejnym wydaniu
WS poinformujemy, jak nam posz∏o!

We Wroc∏awiu równie˝ nastàpi wydarzenie
wyjàtkowe w skali harcerstwa dzielnicowego
– nasza dru˝yna si´ podzieli i wy∏onià si´ z niej
dwie inne – dzia∏ajàca w Halinowie
oraz dzia∏ajàca w Starej Mi∏oÊnie dru˝yna W´drowników!
Po Turnieju zapraszamy wszystkich
ch´tnych z klas V i VI szko∏y podstawowej do wstàpienia w szeregi naszej
dru˝yny. Czeka na Was wielka przygoda,
w´drówki po lesie, poznawanie przyrody,
tropienie zwierzàt, rozpalanie ognisk nawet w najtrudniejszych warunkach i wiele, wiele innych!
• dh Marcin Sowa, tel. 503 198 569 – zapraszamy ch∏opaków z V klas
• dh Wojciech Mastalski, tel. 505 080 011 – zapraszamy ch∏opaków z VI klas
HO Jakub Matyas

Strefa zdrowia

Czy na pewno od˝ywiasz si´ zdrowo?
Wiele osób uwa˝a, ˝e na co dzieƒ od˝ywia si´
zdrowo. Domowe obiady, kanapki, kupno produktów o niskiej zawartoÊci t∏uszczów czy cukru –
to wszystko usprawiedliwia naszà ocen´ ˝ywienia. Niejednokrotnie jednak zdarza si´, i˝ mimo ˝e
unikamy fast foodów, daƒ w proszku, s∏odyczy czy
s∏odkich gazowanych napoi – nasza dieta jest
uboga w substancje od˝ywcze, brakuje w niej naturalnych produktów, a posi∏ki nie sà regularne.
Proponuj´ wykonanie prostego testu, wzorowanego na teÊcie na inteligencj´ ˝ywieniowà,
aby dowiedzieç si´, czy Twój sposób od˝ywiania
na pewno jest w∏aÊciwy:
(obok pytaƒ zanotuj odpowiedzi: tak/nie)
1. Czy codziennie jesz Êniadanie?
2. Czy zjadasz co najmniej 3 posi∏ki w ciàgu dnia?
3. Czy Twoje posi∏ki sà ró˝norodne (czy mo˝e
codziennie spo˝ywasz podobne produkty)?
4. Czy starasz si´, aby spo˝ywana przez Ciebie
˝ywnoÊç by∏a jak najmniej przetworzona,

np. Êwie˝e owoce zamiast d˝emu, ciemne
pieczywo lub makaron zamiast bia∏ego, pasty warzywne zamiast parówek czy w´dliny?
5. Czy unikasz podjadania pomi´dzy posi∏kami?
6. Czy wypijasz codziennie minimum 6 szklanek czystej wody?
7. Czy unikasz alkoholu i kofeiny?
8. Czy unikasz s∏odkich napoi i soków (z wy∏àczeniem soków jednodniowych)?
9. Czy jesz co najmniej 0,5 kg warzyw w ciàgu
dnia?
10. Czy jesz co najmniej 4 owoce w ciàgu dnia?
11. Czy co najmniej 3 razy w tygodniu jesz ryb´?
12. Czy przynajmniej 3 razy w tygodniu spo˝ywasz ciemny ry˝ lub kasze?
13. Czy zjadasz surowe ziarna/nasiona przynajmniej 3 razy w tygodniu?
14. Czy jesz s∏odycze rzadziej ni˝ 3 razy w tygodniu?

15. Czy unikasz konserwantów ˝ywnoÊci, syntetycznych barwników i polepszaczy smaku,
np. sosów w torebkach, kostek roso∏owych?
Nast´pnie policz wszystkie odpowiedzi „TAK”
i sprawdê, czy Twój sposób od˝ywiania jest naprawd´ zadowalajàcy:
■ 13–15 odpowiedzi „TAK” – Gratulacje! JesteÊ na dobrej drodze do racjonalnego od˝ywiania.
■ 9–12 odpowiedzi „TAK” – Postaraj si´ przeanalizowaç swoje odpowiedzi i zmieniç niekorzystne nawyki.
■ 8 lub mniej odpowiedzi „TAK” – Twój sposób
˝ywienia nie jest zadowalajàcy. Wprowadê jak
najszybciej niezb´dne zmiany, a po kilku tygodniach spróbuj ponownie wype∏niç test.
Urszula Religioni
specjalista ds. zdrowia publicznego
coach zdrowia w HD MEDICAL,
www.hdmedical.pl

REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy 15 paêdziernika na
BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTODONTYCZNE

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Okiem coacha

Podobnie jak:
spóênianie si´,
■ zapominanie imienia,
■ przerywanie komuÊ lub odpowiadanie
bez chwili zastanowienia, tak jakbyÊ mia∏
gotowà odpowiedê.
■

Âwiat lubi ludzi,
którzy lubià Êwiat
czyli kilka zasad sztuki obcowania z ludêmi
Po wakacjach mamy nowe plany. Chcemy odnosiç sukcesy, zale˝y nam na
kontaktach towarzyskich, udanych relacjach, dobrych zwiàzkach. Co sprawia, ˝e jedni ludzie sà lubiani, akceptowani i szybko adaptujà si´ w otoczeniu, a innym przychodzi to z trudnoÊcià?
Oto garÊç zasad, które pomogà Ci zrozumieç, na czym to polega.

kusi ci´ krytyka, wiedz, ˝e w ten sposób tracisz punkty ju˝ na poczàtku znajomoÊci.

1. Stwórz dobry nastrój.

3. Dla Twojego rozmówcy

Pami´taj o tym, ˝e ludzie instynktownie
dostosowujà si´ do Twojego nastroju, wyrazu twarzy, który nosisz. Chmura gradowa
Êciàga pioruny, a pi´kne pogodne niebo zach´ca do okazywania sympatii.
Dlatego, kiedy poznajesz ludzi, wchodzisz do pomieszczenia, w którym ktoÊ jest
– uÊmiechnij si´.

JeÊli idziesz na spotkanie z zamiarem, by
olÊniç swojego rozmówc´, pokazaç, jaki jesteÊ
màdry i jaki obyty – nie sprawisz, ˝e ta osoba
Ci´ polubi. Zamiast mówiç o sobie – pytaj
i dbaj o to, by wymiana mi´dzy Wami pozostawa∏a w równowadze. Nie zatracaj si´ w tematach, które nie sà interesujàce dla innych.

2. Zamiast krytykowaç, mów

4. Spraw, by druga osoba czu∏a si´

najwa˝niejszy jest... on sam.

mi∏e rzeczy.

w Twoim towarzystwie wa˝na.

Zawsze mo˝na znaleêç coÊ pozytywnego
w drugiej osobie i jej otoczeniu lub te˝ skupiç
si´ na negatywach. Nie masz obowiàzku prawiç nikomu pustych komplementów. Ka˝da
wypowiadana przez Ciebie pochwa∏a powinna byç szczera i p∏ynàç z serca. JeÊli jednak

Osoba, której sympati´ chcesz pozyskaç,
nie powinna mieç wra˝enia, ˝e jà lekcewa˝ysz. Niestety brak zainteresowania dla jej
wypowiedzi lub te˝ wykluczenie z wi´kszej
grupy poprzez wybór tematów, które jej nie
dotyczà, w∏aÊnie taki, negatywny, efekt daje.

REKL AMA

5.

Bàdê dobrym s∏uchaczem,
czyli skup uwag´ na swoim
rozmówcy.

Nic tak nie deprymuje w kontakcie z cz∏owiekiem jak uczucie, ˝e on lub ona w ogóle nas nie s∏ucha. JeÊli chcesz byç dobrym
s∏uchaczem (co jest naprawd´ bardzo cennà umiej´tnoÊcià), pami´taj o kilku prostych zasadach:
■ utrzymuj kontakt wzrokowy, nie uciekaj
wzrokiem,
■ nie baw si´ niczym, a jeÊli robisz to nieÊwiadomie, wyzbàdê si´ tego przyzwyczajenia,
■ pochyl si´ w kierunku osoby mówiàcej
i po prostu s∏uchaj tego, co mówi,
■ zadawaj pytania, aby pokazaç, ˝e interesujesz si´ tematem,
■ nie przerywaj ani te˝ nie wskakuj z dygresjami, zanim twój rozmówca nie wyczerpie tematu.

6. Zaprezentuj si´ w dobrym
Êwietle.
Warto prezentowaç ludziom dobre, pozytywne myÊlenie na w∏asny temat, nie majàce nic wspólnego z zarozumia∏oÊcià.
■ JeÊli ktoÊ np. pyta Ci´ o prac´ – mo˝esz
powiedzieç, ˝e tworzysz ma∏à jednoosobowà firm´, która nic nie znaczy w porównaniu z korporacyjnym gigantem lub
te˝, ˝e jesteÊ sam sobie sterem, ˝eglarzem i okr´tem. Czy czujesz ró˝nic´?
■ Na du˝y plus dzia∏a szczeroÊç, naturalnoÊç, swoboda, zadowolenie z ˝ycia.
■ Na minus przepraszanie za to, ˝e ˝yjesz,
bufonada, nadgorliwoÊç, zgryêliwoÊç,
narzekanie, obmawianie innych.

7. U˝ywaj s∏owa dzi´kuj´, wyra˝aj
swojà wdzi´cznoÊç.
Wyra˝anie wdzi´cznoÊci wiele znaczy
w relacjach z ludêmi. Robiàc to, bàdê jednak szczery, poniewa˝ zdawkowe podzi´kowania z pewnoÊcià zabrzmià fa∏szywà
nutà. JeÊli wyra˝asz swojà wdzi´cznoÊç
– nawià˝ kontakt wzrokowy z osobà, do
której jà kierujesz. Twoje s∏owa majà wtedy
o wiele wi´kszà moc.
To tylko garstka porad, które pomogà
Wam ∏atwiej i efektywniej nawiàzywaç dobre kontakty. Mam nadziej´, ˝e oka˝à si´
pomocne. Zainteresowanym tym tematem
polecam ksià˝k´: Les Giblin, Umiej´tnoÊç
obcowania z ludêmi.
Joanna Godecka
www.twojdobrycoach.pl
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HEG Biofeedback (hemoencefalografia) to Êwiadoma, bezpieczna modyfikacja procesów w mózgu, która daje
ponadprzeci´tne rezultaty
w terapii zachowaƒ u dzieci
i doros∏ych. Technologia opiera si´ na metodzie termoskopii.
Specjalna czujka podczerwieni
(czyli ciep∏a) umieszczana jest
na czole pacjenta (obszar kory
przedczo∏owej odpowiedzialny za wiele kluczowych funkcji, m.in. samokontrol´, pami´ç,
koncentracj´). Dane z pomiaru przekazywane
sà do komputera, który z kolei wyÊwietla je
z powrotem pacjentowi w postaci multimedialnej. Zasada dzia∏ania jest taka sama jak
przy treningu EEG Biofeedback – opiera si´
na biologicznym sprz´˝eniu zwrotnym. Na
przyk∏ad gdy wydzielane ciep∏o spada, film
oglàdany przez pacjenta jest zatrzymywany,
a gdy ciep∏o si´ zwi´ksza, odtwarzanie zostaje wznowione. Trenujàcy ma za zadanie utrzymywaç stan spokojnego skupienia i uczy si´
tym samym zwi´kszaç ciep∏o wydzielane przez
mózg, wp∏ywajàc na regionalny przep∏yw krwi
w mózgu. Efektem jest poprawa regulacyjnych

funkcji kory przedczo∏owej, redukcja nadpobudliwoÊci uk∏adu nerwowego, co przek∏ada
si´ na popraw´ koncentracji.
Jest to metoda pasywna, bezinwazyjna, co
oznacza, ˝e nic nie jest mózgowi aplikowane,
zmiany powstajà jedynie na skutek tego, co
robi sam mózg.

Kiedy warto zastosowaç
t´ metod´ u dzieci:
zaburzenia pami´ci i koncentracji uwagi,
ch´ç poprawienia szybkoÊci uczenia si´,
nadpobudliwoÊç psychoruchowa (ADHD),
problemy szkolne,
dysleksja, dysortografia,
trema, reakcje stresowe, agresja,
ch´ç poprawienia wyników w dziedzinach
wymagajàcych koncentracji (sport, muzyka).

Zalety HEG Biofeedback:
zdaniem specjalistów zmiany u osób trenujàcych sà widoczne ju˝ po 10 treningach,
sesje trwajà maksymalnie do kilkunastu
minut,
HEG Biofeedback jest odporny na zak∏ócenia, takie jak ruchy pacjenta (brak artefaktów), co wyst´puje w treningu EEG Biofeedback. Pomiar jest bardziej dok∏adny,
pomimo np. aktywnoÊci pacjenta z nadpobudliwoÊcià psychoruchowà (ADHD),
mo˝na w∏àczyç do treningu filmy DVD,
mogà to byç bajki, ulubione filmy, wizualizacje relaksacyjne i inne,
film lub bajka sà przetworzone tak, aby
stanowiç materia∏ do treningu Biofeedback
– tym samym oglàdanie bajki staje si´ aktywnym çwiczeniem,
mo˝na tak˝e w∏àczyç do treningu ciekawe
animacje i gry,
mo˝na ten trening wspomóc treningiem
EEG Biofeedback i tym samym zwi´kszyç
szanse powodzenia terapii.

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zmiany w prawie upad∏oÊciowym i naprawczym
Ustawa o zmianie ustawy Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze ma za
zadanie przede wszystkim poprawienie obecnego stanu prawnego.
Celem poselskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze oraz niektórych innych
ustaw jest minimalizacja barier, uwzgl´dniajàca interesy wierzycieli, oraz usprawnienie post´powaƒ dotyczàcych upad∏oÊci
konsumenckiej.
Celem przepisów wprowadzonych w ustawie
jest wzrost ich praktycznego znaczenia dla zapewnienia mo˝liwoÊci odd∏u˝enia osób fizycznych oraz redukcja lub ca∏kowite usuni´cie barier
w dost´pie do odd∏u˝enia.
Chodzi tak˝e o usprawnienie przebiegu post´powania poprzez umo˝liwienie pe∏nienia przez referendarza funkcji s´dziego komisarza oraz jednoczesnego uczestnictwa w post´powaniu jednego s´-

dziego zawodowego, a tak˝e o ograniczenie negatywnych przes∏anek og∏oszenia upad∏oÊci wynikajàcej z nierzetelnoÊci d∏u˝nika i odstàpienie od rygoryzmu w trakcie rozpatrywania uchybieƒ d∏u˝nika
podczas post´powania, jako czynnika uniemo˝liwiajàcego w wielu przypadkach og∏oszenie upad∏oÊci.
Ustawa dotyczy równie˝ likwidacji op∏aty za
og∏oszenie upad∏oÊci w Monitorze Gospodarczym, regulacji dotyczàcych wynagrodzenia syndyka, rozstrzygania o wy∏àczeniu sk∏adników
z masy upad∏oÊciowej w formie postanowienia
wydanego przez s´dziego komisarza z mo˝liwoÊcià wniesienia za˝alenia na post´powanie oraz
dor´czenia go wszystkim wierzycielom, wydzielenia Êrodków na wynajem lokalu przez upad∏ego
po likwidacji lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, unormowania zasad ustalania planu sp∏aty wierzycieli, wprowadzenia mo˝liwoÊci
z∏o˝enia skargi kasacyjnej od orzeczeƒ sàdu w zakresie umorzenia zobowiàzaƒ upad∏ego, wprowadzenia wzgl´dnego zakazu dokonywania czynnoÊci prawnych, które mog∏yby pogarszaç zdolnoÊç upad∏ego do wykonywania planu sp∏aty.
To sà najwa˝niejsze punkty tej ustawy, która
jest kierowana do bardzo licznej grupy obywateli.

Okazuje si´, ˝e dotychczas na 2160 z∏o˝onych
wniosków orzeczono jedynie 60 upad∏oÊci. To
pokazuje, ˝e jest to praktycznie martwe prawo.
W interesie paƒstwa jest przecie˝ to, ˝eby zarówno firmy, jak i obywatele mieli szanse na nowy start, by mogli wróciç do normalnego ˝ycia,
oddaç d∏ug i p∏aciç podatki. Dlatego pos∏owie
Platformy Obywatelskiej zaproponowali nowelizacj´ ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upad∏oÊciowe i naprawcze
Uregulowano te˝ kwestie dotyczàce spraw bytowych d∏u˝nika i osób pozostajàcych z nim we
wspólnym gospodarstwie domowym. Otó˝ b´dzie on móg∏ zawrzeç uk∏ad z wierzycielami
w sprawie zachowania prawa do mieszkania lub
domu, a jeÊli b´dzie to mo˝liwe, to syndyk z sumy
uzyskanej ze sprzeda˝y mieszkania przeka˝e upad∏emu Êrodki na op∏acenie czynszu za okres od 12
do 24 miesi´cy. WysokoÊç tej kwoty okreÊli s´dzia
komisarz. Wa˝ny jest te˝ zapis mówiàcy o tym, ˝e
w wyjàtkowych sytuacjach, np. ci´˝kiej choroby,
strat poniesionych na skutek kl´ski ˝ywio∏owej czy
powa˝nych problemów rodzinnych, sàd mo˝e
og∏osiç upad∏oÊç bez zaspokojenia wierzycieli.
Ustawa zosta∏a przyj´ta przez Sejm i skierowana do podpisu przez Prezydenta.
Ligia Krajewska

REKL AMA

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. Rejon
oferty m2
pokoi
706 50,46 3/3
2
Stara Mi∏osna
758
45
3/3
1
Stara Mi∏osna
761
70
0/3
3
Stara Mi∏osna
747
85
1/3
3
Stara Mi∏osna
636
34
0/3
1
Weso∏a

Nr
oferty
891
612
757
765
566

Cena
w PLN
340 000
220 000
380 000
475 000
210 000

Pow.
m2
370
750
850
2000
512

Rejon
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna
Rembertów
Stara Mi∏osna
Stara Mi∏osna

Cena
w PLN
295 000
232 000
458 000
1 024 000
430 000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty
604
823
391
877

Pow. domu
275
260
270
360

Pow. dzia∏ki m2
230
370
400
1244

Rejon
Stara Mi∏osna
Weso∏a
Stara Mi∏osna
Weso∏a

Cena w PLN
770 000
790 000
565 000
1 800 000

Rodzaj domu
szeregowy
wolnostojàcy
wolnostojàcy
wolnostojàcy

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Do wykoƒczenia
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

REKLAMA
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Nowy Rok szkolny w SP 173
Rok szkolny 2014/2015 rozpocz´ty. Tradycyjnie
wybraliÊmy has∏o przewodnie roku: s∏owa Umberto
Eco „Kto czyta ksià˝ki, ˝yje podwójnie”. MyÊli tej
podporzàdkowaliÊmy zadania w rocznym planie
pracy szko∏y i najwa˝niejsze wydarzenia szkolne,
takie jak: Âwi´to Szko∏y, bal karnawa∏owy, spotkania autorskie, festiwal filmowy i wiele innych.
Wspólnie z Radà Rodziców planujemy równie˝ liczne konkursy czytelnicze i plastyczne.
Kontynuujemy prace przy szkolnym ogródku. Obecnie mo˝na w nim podziwiaç wspania∏e s∏oneczniki,
jesienne kwiaty, liczne drzewka i krzewy. Ze Êrodków
finansowych pozyskanych podczas Pikniku Rodzinnego planujemy zakup stacji meteorologicznej, tak by
Paƒstwa i nasze pociechy nauczy∏y si´ odczytywaç
wskazania termometru, wiatromierza i deszczomierza.
Ciep∏e dni dzieci sp´dzajà na zmodernizowanym,
powi´kszonym i bezpiecznie ogrodzonym placyku
zabaw. Podczas dni pochmurnych rekreacja odbywa
si´ na wewn´trznym placyku zabaw, który wyposa˝ony jest w du˝e, mi´kkie klocki, materace i drabinki gimnastyczne oraz miniÊciank´ wspinaczkowà.
Trwajà ostatnie prace przy boisku do pi∏ki no˝nej,
które po remoncie umo˝liwi prowadzenie zaj´ç wychowania fizycznego na Êwie˝ym powietrzu.
W tym roku szkolnym powitaliÊmy w naszej szkole 75 dzieci w oddzia∏ach przedszkolnych i oko∏o 100
w klasach pierwszych. Dla pierwszaków przygotowaliÊmy bogatà ofert´ bezp∏atnych zaj´ç dodatkowych, dostosowujàc je do zbadanych wczeÊniej za-

interesowaƒ: artystycznych, j´zykowych
i sportowych. Naszym pierwszakom szeÊciolatkom zaproponowaliÊmy nauk´ gry
w szachy, a jedno z naszych dzia∏aƒ dydaktycznych z j´zyka angielskiego jest
programowà innowacjà pedagogicznà.
Po zaj´ciach lekcyjnych zapraszamy
dzieci do Êwietlicy szkolnej, gdzie w sta∏ych grupach, pod opiekà wychowawcy,
mo˝na odrobiç lekcje, wyjÊç na podwórko
lub pójÊç na liczne zaj´cia dodatkowe. Nasza Êwietlica organizuje równie˝ otwarte dla Êrodowiska warsztaty plastyczne nawiàzujàce do pór roku lub Êwiàt.
W bie˝àcym roku szkolnym kontynuujemy wprowadzanie elementów oceniania kszta∏tujàcego,
które polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela
i ucznia w trakcie uczenia si´ informacji, które pozwolà rozpoznaç, jak przebiega proces uczenia si´,
tak by nauczyciel modyfikowa∏ dalsze nauczanie,
a uczeƒ otrzymywa∏ informacj´ zwrotnà pomagajàcà mu uczyç si´. Ju˝ drugi rok udost´pniamy Paƒstwu dziennik elektroniczny, by u∏atwiç komunikacj´ mi´dzy nauczycielami i rodzicami.
Tradycjà naszej szko∏y jest wspó∏praca z warszawskim ko∏em Sybiraków. Niebawem og∏osimy II edycj´
konkursu literackiego o zasi´gu wojewódzkim, pod
patronatem Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty, „Ocaliç od zapomnienia – Sybiracy sà wÊród nas”.
Równie˝ w tym roku szkolnym nasze dzia∏ania
wspieraç b´dzie ko∏o wolontariuszy, którego celem

jest niesienie pomocy potrzebujàcym i wspieranie
organizacji pozarzàdowych. Nasza szko∏a od kilku
lat wspó∏pracuje z nast´pujàcymi organizacjami:
UNICEF, Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy, Wioski Dzieci´ce SOS, schroniska dla zwierzàt, Hospicjum Domowe Ksi´˝y Marianów, Dom Dziecka
w Aninie, Stowarzyszenie Sàsiedzkie, a tak˝e
uczestniczy w programie „Adopcja na odleg∏oÊç”.
Aplikujemy do Sieci Szkó∏ Promujàcych Zdrowie,
realizujemy wiele programów prozdrowotnych
i promujàcych prawid∏owe od˝ywianie, np.: „Trzymaj form´”, „Wiem, co jem”, „Warzywa i owoce
w szkole”, „Szklanka mleka dla ucznia”.
Staramy si´ utrzymywaç jak najwy˝szà jakoÊç
procesów zachodzàcych w naszej szkole. W 2014
roku otrzymaliÊmy certyfikat PNEN ISO 9001:2009.
˚yczymy naszym przedszkolakom i uczniom udanego roku szkolnego 2014/2015!
Ewa Walczuk

REKL AMA

Warszawa-Weso∏a, ul. JEèDZIECKA 21 F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05 00 (w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390
przedszkolekubus@op.pl, www.przedszkolekubus.pl
Przedszkole za darmo przez ca∏y rok szkolny wraz z wy˝ywieniem i zaj´ciami dodatkowymi.
Realizujemy projekt unijny z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego dla dzieci, które nie uczestniczy∏y
w wychowaniu przedszkolnym, dla rodzin ˝yjàcych poni˝ej minimum socjalnego, dla opiekunów samotnie
wychowujàcych dzieci, dla dzieci z wadami postawy i problemami logopedycznymi.

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

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Przyjaciele Zippiego w SP 174
Co ma∏y patyczak mo˝e mieç wspólnego z dobrym samopoczuciem i odpornoÊcià psychicznà dzieci? Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e nic. Tylko ˝e
ten patyczak o imieniu Zippi jest
wyjàtkowy – pomaga dzieciom radziç sobie w trudnych sytuacjach.
„Przyjaciele Zippiego” to program promocji zdrowia psychicznego
dla m∏odszych dzieci. Jest to mi´dzynarodowy program, który kszta∏tuje i rozwija
kompetencje psychospo∏eczne i emocjonalne dzieci.
W Polsce realizowany jest ju˝ od 10 lat przez Cen-

trum Pozytywnej Edukacji we wspó∏pracy z Partnership for Children.
Uczy ró˝nych sposobów radzenia
sobie z trudnoÊciami i wykorzystywania nabytych umiej´tnoÊci
w codziennym ˝yciu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludêmi.
Program zach´ca równie˝ dzieci do
wspó∏pracy i pomagania innym, pokazuje, jak wa˝ne jest rozmawianie
z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub
z∏oÊç, i jak wa˝ne jest s∏uchanie innych, gdy takich
uczuç doznajà. Uczniowie w trakcie spotkaƒ b´dà

Nowy rok szkolny w SP nr 353
im. Wielkich Odkrywców
Od czerwca Szko∏a Podstawowa nr 353 nosi imi´
Wielkich Odkrywców. Wybór patrona obliguje nas
do ciàg∏ego doskonalenia, do bycia kreatywnymi
i twórczymi w dzia∏aniu, bo jak mówi∏ Jan Pawe∏ II „Prawdziwie wielki jest tylko ten cz∏owiek,
który chce si´ czegoÊ nauczyç...”.
Rok szkolny 2014/2015, którego patronem jest
Miko∏aj Kopernik, obfituje w ró˝nego rodzaju dzia∏ania, wychodzàce naprzeciw potrzebom naszych
uczniów i ich rodziców. Organizujemy „Dzieƒ
otwartych drzwi” oraz zaj´cia integracyjne dla dzieci przysz∏ych klas I i oddzia∏ów przedszkolnych.
Szkolny Piknik Rodzinny, w którym uczestniczà nasi
uczniowie, ich rodzice oraz mieszkaƒcy osiedla, ma
równie˝ sta∏e miejsce w ˝yciu SP 353.
W szkole im. Wielkich Odkrywców dbamy o zdrowie, higien´ i bezpieczeƒstwo. Uczniowie naszej
szko∏y korzystajà z obiadów wydawanych w szkolnej sto∏ówce i obj´ci sà programem „Szklanka mleka”, a uczniowie z klas I–III programem „Owoce
w szkole”. Realizujemy tak˝e dzia∏ania w projek-

tach: „Szko∏a z klasà 2.0”, „Wars i Sawa”, „Ratujemy
i uczymy ratowaç” oraz „Bezpieczna i przyjazna
szko∏a”. Propagujemy zdrowy styl ˝ycia poprzez realizacj´ programów: „Od zabawy do sportu”
i „Otwarte sale i boiska”. W ramach realizacji zaj´ç
WF-u uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczà
w zaj´ciach basenowych na p∏ywalni „Wesolandia”.

REKL AMA

uczyli si´ m.in. jak rozpoznawaç w∏asne uczucia i jak
o nich rozmawiaç, jak uwa˝nie s∏uchaç, jak prosiç
o pomoc, jak nawiàzywaç i utrzymywaç przyjaênie,
jak radziç sobie z samotnoÊcià i odrzuceniem, jak
mówiç przepraszam, jak rozwiàzywaç konflikty.
W tym roku szkolnym program realizowany b´dzie z uczniami klas I i II. Mamy nadziej´, ˝e realizacja celów spotkaƒ przyniesie dzieciom, nauczycielom i rodzicom wiele satysfakcji, a nabyte umiej´tnoÊci trwale wpiszà si´ w strategi´ radzenia
sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami tak˝e na
dalszych etapach ˝ycia.
Marzena Delak
pedagog specjalny
nauczyciel wspomagajàcy w klasie II
Szko∏a posiada bogatà ofert´ zaj´ç pozalekcyjnych.
Dzieci majà równie˝ mo˝liwoÊç ucz´szczania na zaj´cia dydaktyczno-wyrównawcze, korzystajà z pomocy
szkolnego pedagoga, psychologa i logopedy. Mamy
dobrà baz´ sportowà: dwie sale gimnastyczne. Boisko do pi∏ki no˝nej, do koszykówki
oraz plac zabaw dla najm∏odszych
sprzyjajà prozdrowotnemu wychowaniu naszych uczniów. W szkole dzia∏a
Êwietlica szkolna. W ramach zaj´ç
Êwietlicowych organizowane sà zaj´cia szachowe, sportowe, plastyczne,
ortograficzne, gry i zabawy przy muzyce, origami oraz pomoc w odrabianiu prac domowych.
W SP 353 zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Nauczyciele posiadajà dodatkowe
przygotowanie w zakresie terapii
pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, zarzàdzania projektami unijnymi.
Daje nam to mo˝liwoÊç przygotowania szerokiej
oferty edukacyjnej. Dbamy o wszechstronny rozwój
uczniów naszej placówki, kontynuujàc dzia∏ania
pod has∏em „Szko∏a wartoÊci. WartoÊci do szko∏y”.
Przygotowujemy uczniów do udzia∏u w konkursach
przedmiotowych na ró˝nych szczeblach. Wspieramy uczniów z trudnoÊciami edukacyjnymi i dbamy
o ich przysz∏y rozwój. Ponadto realizujemy projekt
„Wars i Sawa grajà w szachy”, „Program 4D-enter
– droga do kreatywnoÊci, przedsi´biorczoÊci i udanego ˝ycia”, bierzemy udzia∏ w projekcie „Labirynt”, a od tego roku szkolnego tworzymy „Szkolny
Klub Ma∏ego Odkrywcy”. Wspó∏pracujemy z instytucjami wspierajàcymi nas w dzia∏aniach wychowawczych, m.in. policjà, stra˝à miejskà, Poradnià
Psychologiczno-Pedagogicznà, OÊrodkiem Pomocy
Spo∏ecznej, ZOZ-em, a tak˝e z organizacjami m∏odzie˝owymi. W bie˝àcym roku szkolnym kontynuujemy dzia∏ania Rzecznika Praw Ucznia oraz Szkolnego Ko∏a Wolontariatu.
Kolejny rok szkolny jest dla nas du˝ym wyzwaniem. Dzi´ki wyt´˝onej pracy na pewno uda nam
si´ osiàgnàç bardzo dobre wyniki nauczania, a bogata oferta edukacyjna szko∏y pozwoli uczniom
osiàgaç sukcesy i przyniesie wiele radoÊci w odkrywaniu pasji.
Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz
dyrektor SP 353 im. Wielkich Odkrywców
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BIURO RACHUNKOWE

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

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

O F E R U J E :

☛ ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
☛ MASA˚ LECZNICZY
☛ TERAPIA MANUALNA

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

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

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

☛ ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:

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

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

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

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych
Specjalista medycyny rodzinnej

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

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

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

Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska

KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

Tel. 22 745-55-00 (w godz. 1000–1700),
602-22-69-64, adw.konaszewska@wp.pl
www.kancelaria-konaszewska.waw.pl

Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej


Leczenie dorosłych i dzieci



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



Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

LECZENIE BÓLU gabinet lekarski
ul. Widok 10
Warszawa-Śródmieście

możliwość wizyt domowych

zapisy i informacje:
tel.

730 266 030

www.leczeniebolu.waw.pl
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Wyjazd integracyjny uczniów Gimnazjum 119
Od wielu lat w Gimnazjum 119 organizowane sà
wyjazdy integracyjne dla klas pierwszych, w których
biorà udzia∏ niemal wszyscy uczniowie. Miejscem
wypraw pierwszaków jest Lidzbark Welski, zadbana
miejscowoÊç po∏o˝ona nad malowniczym Jeziorem
Lidzbarskim i rzekà Wel, otoczona pi´knymi lasami.
Wyjazdy odbywajà si´ zwykle w trzecim tygodniu
wrzeÊnia, czyli w momencie, kiedy uczniowie dopiero si´ poznajà.
Czym sà te wyprawy i jaki jest ich cel? Co zyskujà nauczyciele i uczniowie?
Celem nadrz´dnym jest oczywiÊcie integracja grupy i stworzenie zespo∏u, który b´dzie efektywnie
wspó∏pracowa∏ ze sobà przez najbli˝sze trzy lata.
Dla nauczycieli i wychowawców to prawdziwa kopalnia wiedzy. To okazja, ˝eby zobaczyç, jak uczniowie funkcjonujà jako grupa, jak radzà sobie poszczególne dzieci, co jest dla nich problemem, jak
radzà sobie z rozwiàzywaniem konfliktów, a nawet
jakie majà nawyki. Zdobycie takich informacji w innych warunkach mo˝e zajàç kilka miesi´cy.
To tak˝e niepowtarzalna okazja, ˝eby t´ grup´
zjednoczyç wokó∏ wykonywanych zadaƒ, stworzyç
w∏asny klasowy rytua∏, wprowadziç szeroko

rozumiane dobre obyczaje. I choç jest to zadanie
niezwykle wyczerpujàce, to chyba ˝aden z pedagogów
nie ma wàtpliwoÊci, ˝e jego wysi∏ek si´ op∏aca.
A czym jest wyjazd dla uczniów? Pos∏uchajmy ich
g∏osów:
„Ten wyjazd pozwoli∏ mi lepiej poznaç si´ z mojà nowà klasà. Podoba∏y mi si´ ró˝ne atrakcje
– prezentacje klas, ognisko; w´drówka wokó∏ jeziora pozwoli∏a mi zwiedziç okolic´ oraz nauczy∏a

Wrzesieƒ w Bu∏haku
Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa im. Emanuela
Bu∏haka rozpocz´∏a 25. rok swojego istnienia.
UÊmiechni´ci uczniowie wrócili po wakacjach pe∏ni
energii i ochoty do nauki przez kolejne dziesi´ç miesi´cy. Wrzesieƒ okaza∏ si´ bardzo aktywny i pe∏en
ciekawych atrakcji, jakie dla swoich wychowanków
przygotowali nauczyciele.
W po∏owie miesiàca klasy szóste wzi´∏y udzia∏
w wyjàtkowej projekcji filmowej zorganizowanej
przez British Council. Seans pozwoli∏ uczniom prze-

go dnia. Zamiast gier i zabaw j´zykowych w pobliskim lesie uczniowie
wzi´li udzia∏ w kilku wartoÊciowych
spotkaniach, w dniach 24–26 wrzeÊnia. Czwarto- i piàtoklasiÊci odwiedzili Uniwersytet Warszawski, aby
uczestniczyç w specjalnie dla nich przygotowanych
przez Instytut Romanistyki lekcjach pokazowych. Dzi´ki
nim wielu uczniów po raz pierwszy zetkn´∏o si´ z j´zykiem greckim, irlandzkim, czeskim, litewskim czy gruziƒskim. Niektórzy nauczyli si´ kilku podstawowych zwrotów w ka˝dym z nich. Lekcje zrobi∏y na nich du˝e wra˝enie. SzóstoklasiÊci odwiedzili w tym czasie Gimnazjum
im. Emanuela Bu∏haka, gdzie tradycja Europejskiego
Dnia J´zyków jest kultywowana przez ich starszych kolegów. Najm∏odsi podopieczni z klas I–III obejrzeli natomiast przedstawienie w jezyku angielskim pt. „Gollum’s
Hunt” przygotowane przez uczniów z klasy 5B.

mnie wspó∏pracy z klasà. Na pewno si´
nie nudzi∏am i z ch´cià przyjecha∏abym
tu jeszcze raz”.
„Najbardziej podoba∏o mi si´, ˝e nasza klasa jest taka zgrana. Wszyscy si´ lubià i nie ma osoby, która sta∏aby obok,
podczas gdy reszta sp´dza ze sobà czas”.
„Ciep∏y ogieƒ i piosenki robià niesamowite rzeczy”.
„Lepiej pozna∏am mojà klas´; mia∏am
czas na poznanie wielu fajnych ludzi, nie
tylko z naszej klasy”.
„Podoba mi si´ sp´dzanie razem czasu w ró˝ny i ciekawy sposób. Mamy
czas, aby porozmawiaç ze sobà”.
(wi´cej wypowiedzi uczniów na stronie
www.gimnazjum119.waw.pl)
D. Krzy˝anowska
Wypowiedzi uczniów zebra∏a
i opracowa∏a H. Grodzka-Figza∏
Fot. K. Tucholska, K. Trembecka

W mi´dzyczasie szko∏a przy∏àczy∏a si´ do Êwiatowego sprzàtania Ziemi. Przez 45 minut uczniowie
Bu∏haka przemierzali zakamarki sàsiadujàcego ze
szko∏à lasu, gdzie czasami odbywajà si´ lekcje przyrody w terenie, i z workami w r´kach oczyszczali teren z pozostawianych tam Êmieci. Znalezione rzeczy
niekiedy budzi∏y zdziwienie i sprzyja∏y refleksji.
Worki zape∏nia∏y si´ bardzo szybko. Lekcja ekologii
okaza∏a si´ skuteczna.
Na zakoƒczenie miesiàca ten sam szkolny las sta∏
si´ miejscem sobotniego spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli, a tak˝e arenà przeró˝nych sportowych zabaw. Bu∏hak oficjalnie po˝egna∏ w ten sposób
lato i przywita∏ jesieƒ, ka˝demu dziecku nierozerwalnie kojarzàcà si´ ze szko∏à, która, jak pokaza∏ wrzesieƒ, nie musi byç nudna.
Piotr Szostak

Robusiaki w Êwiecie muzyki

nieÊç si´ do British Museum w Londynie i zwiedziç
ekspozycj´ zatytu∏owanà: „Vikings – life and legend”. Histori´, kultur´ i styl ˝ycia Wikingów, dzi´ki
zgromadzonym na wystawie eksponatom, prezentowali znani z mediów brytyjscy historycy. „Zwiedzanie” muzeum odbywa∏o si´ w j´zyku angielskim.
Wa˝nym szkolnym wydarzeniem, które od lat ma
miejsce w SSP 12, jest Europejski Dzieƒ J´zyków, dzi´ki
któremu uczniowie poznajà kultur´ i tradycje naszych
sàsiadów. W tym roku organizatorzy – szkolny zespó∏
nauczycieli j´zyków obcych – zmienili nieco formu∏´ te-
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W Niepublicznym Przedszkolu „RobuÊ” rok
przedszkolny rozpoczà∏ si´ na dobre. W ramach tematu przewodniego tego roku „Sztuka malucha”
dzieci rozpocz´∏y nauk´ od koncertu muzycznego,
który wprowadzi∏ je w proces tworzenia muzyki
wykorzystywanej do produkcji bajek. W czasie koncertu Robusiaki mog∏y zapoznaç si´ z instrumentami takimi jak przeszkadzajka, ukulele, grzechotki,
b´bny, jak równie˝ stworzyç w∏asnà muzyk´. Dzieci pod czujnym okiem instruktora mog∏y odtworzyç
us∏yszane dêwi´ki. Po wprowadzeniu do Êwiata instrumentów muzycznych przedszkolaki mog∏y wraz
z rodzicami wziàç udzia∏ w konkursie zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ” pt.
„Instrumenty muzyczne”, który mia∏ na celu utrwalenie wiadomoÊci zdobytych podczas koncertu.
Konkurs cieszy∏ si´ bardzo du˝ym zainteresowa-

niem. Robusiaki w nast´pnych etapach programu
wewnàtrzprzedszkolnego „Sztuka malucha” poznajà Êwiat teatru, malarstwa, fotografii. Wi´cej informacji i zdj´ç na stronie www.robus.pl.
Magdalena Steciuk
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 Listy do redakcji
W sprawie artyku∏u o kanalizacji
W lipcowo-sierpniowym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” mojà uwag´ zwróci∏ napisany przez Panià Ann´ Ksi´˝opolskà artyku∏ na
temat wykonania infrastruktury wodociàgowo-kanalizacyjnej w Weso∏ej. W artykule stwierdza Pani, ˝e sieç wodociàgowo-kanalizacyjna
dociera do oko∏o 90% mieszkaƒców i w zasadzie jest dobrze, czemu te˝ nie zaprzeczam. Tyle tylko, ˝e jest to informacja bardzo ogólna,
ktora nie ujawnia wielu miejsc, bia∏ych plam,
gdzie jest utrudniony dost´p do kanalizacji.
Przyk∏adowo takà bia∏à plamà, której warto
si´ przyjrzeç, jest m.in. obszar pomi´dzy ulicami
Brata Alberta, Uroczà i PodleÊnà w Zielonej,
na którym jeszcze istniejà 2 du˝e szamba, mimo
˝e znaczna cz´Êç tego osiedla po∏o˝ona bli˝ej
ulic Uroczej i PodleÊnej zosta∏a ju˝ skanalizowana. Do szamb tych pod∏àczonych jest 10 segmentów jednorodzinnych. Dla tych budynków
istnieje mo˝liwoÊç pod∏àczenia si´ do kana∏u
Êciekowego biegnàcego w ul. Brata Alberta, ale
trzeba by∏o wykonaç odga∏´zienie, które wchodzi w prywatnà drog´ dojazdowà do posesji. Jeden ze wspó∏w∏aÊcicieli dzia∏ki drogowej niedawno wybudowa∏ ten kana∏, ale tylko do swojej posesji i teraz uwa˝a go za swojà w∏asnoÊç.
Stawiajàc zaporowe warunki finansowe, nieuzasadnione realnymi kosztami budowy, „w∏aÊciciel” kana∏u nie dopuszcza pozosta∏ych wspó∏w∏aÊcicieli drogi oraz innych mieszkaƒców do
wykonania przed∏u˝enia kana∏u do dalszych posesji. Innego miejsca na poprowadzenie kanalizacji w zasadzie nie ma, poniewa˝ jesteÊmy
ograniczeni prywatnymi dzia∏kami, musimy zachowaç minimalne spadki, a odleg∏oÊci do miejskich kolektorów kanalizacyjnych sà doÊç spore.
Sytuacja jest patowa i nie wiadomo, kiedy
i jak mo˝e zostaç rozwiàzana.

W∏aÊnie w dniu, w którym media donios∏y,
˝e gdzieÊ w Polsce utopi∏o si´ w szambie
7 osób, odbiera∏em z Urz´du Dzielnicy odmow´ wydania zgody na budow´ kana∏u, który
umo˝liwi∏by przy∏àczenie pozosta∏ych budynków oraz likwidacj´ szamb, poniewa˝ „w∏aÊciciel” tego˝ kana∏u nie wyrazi∏ zgody na jego
przed∏u˝enie. Istna ironia losu.
Wa˝ne sà zatem pytania – jak du˝o jest takich bia∏ych plam na terenie Weso∏ej? Jakie
mogà byç dzia∏ania prawne w stosunku do takich „w∏aÊcicieli”? Czy „prywatne” kana∏y nie
powinny byç z mocy prawa przekazywane do
firm eksploatacyjnych za rekompensatà kosztów budowy? Co powinna w tej sprawie zrobiç
W∏adza? Gdzie szukaç pomocy prawnej?
I najwa˝niejsze pytanie – jak w takiej sytuacji zlikwidowaç szamba?
MyÊl´, ˝e artyku∏ zawierajàcy odpowiedzi na
takie pytania by∏by znacznie ciekawszy, ni˝ samozadowalajàce stwierdzenie, ˝e 90% mieszkaƒców Weso∏ej ma wodociàg i kanalizacj´.
Imi´ i nazwisko autora
do wiadomoÊci redakcji
Szanowny Panie,
Z zainteresowaniem przeczyta∏am Pana list
dotyczàcy problemu kanalizacji w osiedlu „Segment” w Zielonej. Istotnie, jest to jedna z „bia∏ych plam” na kanalizacyjnej mapie Weso∏ej. Nie
b´d´ jednak próbowaç wyjaÊniaç zawi∏oÊci powsta∏ej sytuacji, gdy˝ po pierwsze nie mam dostatecznej wiedzy i dost´pu do dokumentów, a po
drugie, jak rozumiem, nie to jest istotà Pana listu.
Pyta Pan, czy du˝o jest takich miejsc na terenie
Weso∏ej. Tak, jest ich troch´. Cz´Êç domów nie jest
pod∏àczona, gdy˝ sytuacja w∏aÊcicieli posesji przypomina Paƒstwa sytuacj´. Nieuregulowana sytuacja prawna dróg uniemo˝liwia wybudowanie jakiejkolwiek sieci. A gdy wspó∏w∏aÊcicieli jest ponad czterdziestu, z których bodaj˝e ˝aden nie
mieszka w Weso∏ej, uzyskanie ich zgody na dyspo-

nowanie gruntem staje si´ prawie niemo˝liwe. Inna sytuacja ma miejsce, gdy pojedyncze domy sà
bardzo oddalone od istniejàcej sieci i ich pod∏àczenie jest bardzo kosztowne i z punktu widzenia
inwestora (czyli MPWiK) zapewne nieop∏acalne.
Nast´pnà poruszonà przez Pana kwestià jest
pytanie o dzia∏ania, jakie jeszcze mo˝ecie podjàç. Proponowa∏abym dok∏adne zapoznanie si´
z ustawà o gospodarce nieruchomoÊciami z dnia
21 sierpnia 1997 r., która w artykule 124 mówi
o takiej sytuacji. Starosta mo˝e decyzjà ograniczyç sposób korzystania z nieruchomoÊci poprzez udzielenie zezwolenia na poprowadzenie
mediów, gdy w∏aÊciciel nie wyra˝a na to zgody.
Artyku∏ ten jest dosyç d∏ugi, wi´c nie b´d´ go
przytaczaç w ca∏oÊci, ale taki jest jego sens. Nie
istnieje jednak ˝aden przepis prawny, który zmusza∏by w∏aÊciciela wybudowanego w∏asnym
kosztem kolektora czy innego medium do przekazania go firmom eksploatujàcym dane medium, nawet za rekompensatà. Prawo w∏asnoÊci
jest tutaj najwa˝niejsze. I w pe∏ni si´ z tym zgadzam. JeÊli dany w∏aÊciciel otrzyma∏ zgod´ na
budow´ na w∏asnym terenie i na w∏asny koszt
wybudowa∏ kolektor, to jest on jego w∏asnoÊcià.
W∏adze dzielnicy nie mogà w ˝aden sposób
zmusiç w∏aÊciciela spornego odcinka kolektora
do wyra˝enia zgody na pod∏àczenie do tego˝ kolektora pozosta∏ych segmentów, gdy˝ nie istnieje
takie prawo. O ograniczenie sposobu korzystania
z nieruchomoÊci, w której jest kolektor, mo˝ecie
wystàpiç do starosty Wy, jako inwestorzy chcàcy
wykonaç pod∏àczenie do sieci kanalizacyjnej.
Czy jestem zadowolona, ˝e ponad 90% mieszkaƒców ma wodociàg i kanalizacj´? Tak, bo pami´tam poczàtki budowy kanalizacji w mieÊcie
Weso∏a kilkanaÊcie lat temu. Wtedy kanalizacja
istnia∏a tylko na Placu Wojska Polskiego i w Starej Mi∏oÊnie. Braki wodociàgowe równie˝ by∏y
spore. I po tych latach ogromna wi´kszoÊç mieszkaƒców ma oba media. Sàdz´ wi´c, ˝e sà powody do zadowolenia.
Anna Ksi´˝opolska

REKL AMA

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.geostar.waw.pl

SKLEP SPECJALISTYCZNY
• ELEKTRONICZNE PAPIEROSY – szeroki asortyment
• ALKOMATY – jednorazowe, podr´czne, elektrochemiczne
• CZUJNIKI – dymu, czadu, gazu
• OÂWIETLENIE LED

CENY INTERNETOWE!

W-wa, ul. Korkowa 133 tel. 519-765-305 www.e-paleniePRO.pl
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WESO¸A

• OFERTA SPECJALNA:
SPECJALNA
DARMO!!*
!!*
- kup parę szkieł progresywnych ESSILOR a drugą parę odbierz za DARMO
- PROMOCJA CENOWA – szkła okularowe ZEISS
ZEISS!!!! – precyzja widzenia*
• NOWOŚĆ – kolekcja MAUI JIM – nowatorska technologia okularów
p/słonecznych z doskonałą POLARYZACJĄ . Perfekcja widzenia nawet
przy słabym oświetleniu*
• Najmodniejsze kolekcje: RAY BAN, VERSACE, PRADA, G. ARMANI, VOGUE,
MICHAEL CORS, JAGUAR, DAVIDOFF, JOPP!, CALVIN KLEIN, OAKLEY
OAKLEY...
...
• Komputerowy pomiar okularowych soczewek progresywnych – VisuReal
• Własna pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
* szczegóły w
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WESO¸A

OG¸OSZENIA DROBNE

WESO¸A, Trakt Brzeski 68 (parter)
tel. 609-711-754, pon.-pt. 9-17, sob. 9-13

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

tel. 663-677-701

Prosimy przesy∏aç je (do 20 ka˝dego miesiàca) e-mailem na adres:

◗ Dyspozycyjna mama ch´tnie zaopiekuje si´ dzieckiem, mo˝liwoÊç
opieki na godziny, równie˝ u siebie w domu tel. 516 262 825.
◗ Odbior´ dziecko ze szko∏y SP353, z klas 0-3, po lekcjach.
Pomog´ odrobiç prace domowe, zorganizuj´ ciekawie czas
u siebie w domu. Przywioz´ -zawioz´. DoÊwiadczony pedagog. 519 152 152
◗ Poszukujemy Pani do sprzàtania z miejscowoÊci ZAKR¢T.
Miejsce pracy NTT System S.A. 4 godz. dziennie. tel: 507 026
751; 22 773 62 75.
◗ Pomog´ w domu, wszystkie kobiece prace (nie myliç z gender). Mam referencje z pracy wÊród mieszkaƒców Starej Mi∏osnej. Bo˝ena tel. 692 393 096.
◗ Uczciwa kobieta Ukrainka 32 lat szuka pracy; sprzàtanie, prasowanie, mycie okien Tel; 880 096 769
◗ Szukam pracy – ch´tnie posprzàtam dom, mieszkanie lub
biuro po 16:00, tel. 530 198 658

◗ 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.
◗ Szukam pracy – sprzàtanie i mycie okien, prasowanie. Referencje. Tel. 507 542 645.

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

◗ Szukam pracy – gotowanie obiadów dla starszych osób tel.
511 210 315
◗ Ugotuj´ posi∏ek dla seniora tel. 500895836
◗ Szukam pracy – posprzàtam, równie˝ po remoncie 500895836
◗ Ch´tnie zaopiekuj´ si´ dzieckiem. Jestem osobà dyspozycyjnà,
uczciwà i bez na∏ogów. Posiadam referencje tel. 600 432 140.
◗ DoÊwiadczona, cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów, lubiàca dzieci zaopiekuje si´ ma∏ym dzieckiem lub starsze odbierze ze szko∏y i zajmie si´ nim do powrotu rodziców z pracy.
Tel. 517 800 293
◗ Szukam pracy – ch´tnie zajm´ si´ wypieleniem chwastów
w ogrodzie, podlewaniem roÊlin. tel. 511 210 315

NAUKA GRY NA GITARZE
Od pierwszej lekcji grasz i Êpiewasz
fajne piosenki! Zapraszam,
na pewno si´ nie rozczarujesz.
Tel. 695-622-848

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...

Tel. 660-769-211
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◗ Cierpliwa, dyspozycyjna, bez na∏ogów zaopiekuje si´ ma∏ym
dzieckiem lub odbierze starsze ze szko∏y i zaopiekuje si´ nim
do powrotu rodziców. Tel. 602-610-965
◗ Piel´gniarka dyplomowana – 20 lat pracy w s∏u˝bie zdrowia,
10 lat w szpitalu pediatrycznym – zaopiekuje si´ Twoim
dzieckiem. tel. 793 456 990

DORABIANIE KLUCZY

DACHY

mieszkaniowych i samochodowych

SPRZEDA˚, MONTA˚

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)

501 14 14 40

czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400
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• WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW
• SPRZÑTANIE GA¸¢ZI I LIÂCI
• POMOC W PRACACH OGRODOWYCH

Tel. 508 348 728, 501 256 908

WYCINANIE I PODCINANIE
DRZEW, USŁUGI OGRODOWE
JESIENNE PRACE
PORZĄDKOWE, GRABIENIE

tel. 513 148 238

◗ Sprzedam wózek dzieci´cy MUTSY for rider next spoke za 500 z∏.
W zestawie stela˝ ze skórzanà ràczkà + spacerówka. Mo˝liwoÊç
dokupienia gondoli. Kolor be˝owy. Kontakt: 501-620-701
◗ Sprzedam meble IKEA MAMUT ró˝owo-czerwone szafa i komoda 250 z∏ tel. 503-759-762
◗ Sprzedam tanio obraz olejny-pejza˝ lasu w poz∏acanych ramach,
wymiary: 44x75-kopia Ivana Szyszkina. Tel: 781 496 613.
◗ Audi A3 1.9TDI 5 drzwiowy 2002 rok kolor czarny, klimatyzacja automatyczna klimatronic, najbogatsza wersja oprócz
skóry, stan idealny, bezwypadkowy, pierwszy w∏aÊciciel
w kraju, udokumentowany przebieg, cena 19.900 z∏ do negocjacji, tel. 666-111-664.
◗ 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

M AT E M AT Y K A
– korepetycje,
wieloletnie doÊwiadczenie

tel. 602 467 356
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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

WYNAJM¢ LOKAL
na blacharstwo,
lakiernictwo samochodowe.
Tel. 601 25 42 95
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Tel. 601 262 086.
DAWBRUK
Sprzeda˝ i uk∏adanie kostki
brukowej, drena˝e, odwodnienia.
Posesje, chodniki, parkingi, place.
Tanio i solidnie! Tel.: 502 404 196.

◗ Szukam pracy – zaopiekuj´ si´ jako piel´gniarka dzieçmi i doros∏ymi w domu tel. 793 456 990.
◗ Do sprzedania wózek dzieci´cy wielofunkcyjny firmowy
Mutsy (gondola, spacerówka, fotelik samochodowy, folie od
deszczu), kolor turkus. Stan b. dobry. Tel 605077751.
◗ Sprzedam fotelik samochodowy, noside∏ko dla dzieci 0-9kg
MAXI-COSI stan b. dobry. Kolor szary. tel. 605077751.
◗ Oddam czystà ziemi´ i piasek z wykopu. Okolice Sulejówek,
Weso∏a. tel 503 812 131
◗ Kolekcjoner kupi stare ksià˝ki, pocztówki, monety, zegarki, bi˝uteri´, militaria tel. 502 011 257
◗ Przyczepa kempingowa rok 1991 niemiecka 5 osobowa
z wyposa˝eniem na dzia∏k´ lub budow´ nie zarejestrowana
5700 z∏ Warszawa tel. 537 047 887

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

www.dogadajciesie.pl
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◗ Szafki kuchenne nowe – komplet 495 z∏, m∏oto-wiertarka
bdb. Bosch 390 z∏, zgrzewarka do rur hydraulicznych nowa
135 z∏, piec c. o. Junkers 790 z∏, przyczepka baga˝owa
890 z∏, Warszawa tel. 537 047 887
◗ Sprzedam pieluchy jednorazowe rozm. M, 12 opakowaƒ po
30 sztuk firma SENI bardziej ch∏onne tel. 692 203 353
◗ Stare prospekty samochodów i motocykli kupi´ tel. 600 817 479
◗ Szukam pracy – umyj´ okna, sprzàtn´ w domu tel. 511 210 315
◗ Sprzedam aparat foto Zenit 12 XP z obiektywem Helios 44m
i drugim JU-9 oraz starà Minolt´-Autopak 430 Ex. 605 360 935.
◗ Sprzedam ksià˝ki: Geografia Âwiata 5 tom. z 1965 r. po 10
z∏/tom. 400 Lat Poczty Polskiej z 1958 r., dwie powieÊci
z 1887 i 1889 r., Dzie∏a Kochanowskiego z 1864 r. i Tygodnik
Ilustrowany z 1927 r. tel. 605 360 935.

SPRZEDAM DOM w zabudowie bliêniaczej
w Weso∏ej-Centrum, 103 m2, dzia∏ka
737 m2, gara˝ wolnostojàcy 18,5 m2.
Mo˝liwoÊç rozbudowy, oraz budowy
drugiego budynku, wolnostojàcego.
Bardzo dobra lokalizacja. Tel. 607 154 172.

◗ Sprzedam stacjonarny koncentrator tlenu – wspomagajàcy
oddychanie – NEWLIFE AIRSEP oraz przenoÊny i do auta –
waga 2 kg AIRSEP-FREESTYLE. tel. 507 172 370.
◗ Do sprzedania wózek dla dwojaczków, kolor czerwony, w komplecie spacerówki + 2 foteliki samochodowe tel. 516 390 664
◗ Sprzedam s∏ownik ortograficzny i poprawnej polszczyzny-stan b. dobry-TANIO!-tel: 607 746 416.
◗ Poszukuj´ do wynaj´cia du˝ego domu w Starej Mi∏osnej min.
8–9 pokoi. tel. 22 773 17 86, 502 866 725.
◗ Odbior´ nieodp∏atnie wszelki z∏om oraz pralki, lodówki, stare
przewody elektryczne, komputery – 503-759-763.

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

PROWADZENIE KPiR

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

– TANIO I SOLIDNIE –

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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◗ Szukam pracy – umyj´ okna w domach prywatnych 500 895 836.
◗ Sprzedam krzes∏a ISO czarne marengo/czarne, u˝ywane 2 tygodnie, 40z∏ sztuka. tel. 602 371 602.
◗ Biurko, ma∏e, okleina olcha, 100z∏, nieu˝ywane, z terenu
osiedla, tel. 602 371 602.
◗ Sprzedam tanio u˝ywane ubranka: kurteczki, spodnie, spódnice, sukienki, dla dziewczynki 6, 7, 8 lat z w∏asnej szafy.
Rzeczy sà przywiezione z Anglii i by∏y u˝ywane przez naszà
córk´, sà w bardzo dobrym stanie. tel. 666 327 035
◗ Wynajm´ pokój z kuchnià 36 m, mieszkanie samodzielne,
w wolno stojàcym domu, umeblowane, AGD, parking na posesji. Anin, przy ul. Kajki. Tel. 503-977-650.
◗ Sprzedam wózek X-lander niebiesko-czarny 3w1: gondola,
fotelik, spacerówka – u˝ywany, w dobrym stanie. Cena do
negocjacji. tel. 509-807-157
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HYDRAULIK
506 173 607

– problem z matematykà, dzwoƒ,
przygotowanie do MATURY
i EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH.

W TYM ROZLICZENIA PODATKOWE,
ROZLICZENIA ROCZNE, PIT-y,
DEKLARACJE ZUS, KADRY i PŁACE
8

25

17
4

US¸UGI OGRODOWE

◗ U˝ywanà umywalk´, bidet i sp∏uczk´ z angielskiej porcelany
z delikatnym granatowym wzorem wiktoriaƒskim i wann´ plastikowà wolnostojàcà na nó˝kach sprzedam. 519 152 152
◗ Sprzedam elementy likwidowanego gospodarstwa domowego: talerze, kieliszki, kubki, lampy i inne. 519 152 152
◗ Dziecinne akcesoria sprzedam: ∏ó˝eczko turystyczne, le˝aczek,
Êpiwór, pluszaki, ˝abka na biegunach i inne 519 152 152
◗ Sprzedam starocie: ˝elazka, kadê do chleba, ko∏owrotek, radio i inne. 519 152 152

Tel. 503-759-762

507 097 028
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Korepetycje z MATEMATYKI

drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

tel.: 692 905 352

anteny TV i SAT
■ domofony

www.anteny-kamery.pl

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

◗ Kobieta bez na∏ogów, dyspozycyjna, ch´tnie zaopiekuje si´
dzieckiem tel. 692 05 38 64
◗ Uczeƒ liceum rozniesie ulotki solidnie i tanio. tel. 883 466 477
◗ Aktywna i odpowiedzialna nauczycielka wf ch´tnie zaopiekuje si´ dzieckiem lub zorganizuje mu czas wolny. DoÊwiadczenie 6 lat. Tel. 606-447-707
◗ Sprzedam tanio 2 szafki do ∏azienki-bia∏e – jedna pod umywalk´, druga wolnostojàca naro˝na; 3 komody sosna ciemne drewniane styl w∏oski; walizk´ granatowà na kó∏kach,
stan b. dobry. Tel: 781 496 613.
◗ Mama rocznej dziewczynki, zaopiekuje si´ drugim dzieckiem
w podobnym wieku lub starszym. Szczegó∏y do ustalenia:)
tel: 600 335 363
◗ Animatorka zabaw dla dzieci ch´tnie zajmie si´ dorywczo
opiekà nad dzieckiem oraz zorganizuje mu niezapomnianà
imprez´ urodzinowà tel: 508 981 270.
◗ Sprzedam tanio: encyklopedia powszechna PWN 4 tomy –
stan idealny, s∏ownik j´zyka polskiego 3 tomy, s∏ownik 2 tomy niemiecko-polski tel: 781 496 613.

■

- POSIADAM REFERENCJE -

tel. 790 775 725

209

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

68

Szanowni Paƒstwo,
Od pierwszego wydania WS og∏oszenia drobne by∏y traktowane jako rodzaj pomocy sàsiedzkiej. Niestety na przestrzeni lat sta∏y si´ okazjà do regularnego, bezp∏atnego reklamowania dzia∏alnoÊci gospodarczej. Tego typu og∏oszenia komercyjne na tyle zdominowa∏y ca∏y dzia∏, ˝e te „sàsiedzkie” zupe∏nie si´ wÊród nich zagubi∏y. W zwiàzku z tym poczàwszy od paêdziernikowych wydaƒ WS wprowadzamy nowe zasady kwalifikowania
og∏oszeƒ jako bezp∏atnych (wymiana sàsiedzka, jednorazowa sprzeda˝ i pozosta∏e og∏oszenia niezwiàzane ze sta∏ym czerpaniem korzyÊci finansowych). Jako komercyjne traktowane b´dà w szczególnoÊci: korepetycje, wszelkie us∏ugi (hydraulik, kominiarz, wywóz szamba, naprawa komputerów itd.), sprzeda˝ w ramach dzia∏alnoÊci gospodarczej
(zarejestrowanej lub nie). Te og∏oszenia mo˝na zamieÊciç odp∏atnie – w cenie 35 z∏ netto
za jednorazowà publikacj´ (zg∏oszenia – tel. 22 810 26 04). Serdecznie zapraszamy!
Redakcja

US¸UGI OGRODNICZE,
PORZÑDKOWE,
MALOWANIE itp.
21
5

POPRAWKI, PRZERÓBKI • SZYCIE NA MIAR¢
FIRANY, ZAS¸ONY, OBRUSY • PRZESZYCIA
KALETNICTWO • WYPRZEDA˚ BIUSTONOSZY

211

US¸UGI KRAWIECKIE

NOWE ZASADY PUBLIKACJI OG¸OSZE¡ DROBNYCH

tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl
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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)

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

Ruszamy

ul. Motylkowa 11
Warszawa-Międzylesie

z piątym etapem budowy

Dostępne mieszkania (stan deweloperski):
% rabatu
63 m2 – 395 tys. PLN
esz dostać 5
97 m2 – 565 tys. PLN Rezerwując już dziś, moż

Agnieszka Nowak-Musiej
SPECJALISTA CHORÓB WEWN¢TRZNYCH

Leczenie ostrych chorób infekcyjnych
Leczenie chorób przewlekłych:




cukrzyca typu 1 i 2, cukrzyca cià˝owa,
choroby układu krà˝enia,
choroby układu oddechowego
i pokarmowego.

Tel.: 600

247 392

www.nowak-musiej.pl

WIZYTY DOMOWE

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

e-mail: biuro@ulicamotylkowa.pl, tel.: 505 283 785

www.ulicamotylkowa.pl

WESO¸A

Licencja nr 51

POSZUKUJEMY: DOMÓW, MIESZKA¡
I DZIA¸EK W STAREJ MI¸OSNEJ

601 355 130

oddzwoni´

Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!
04-076 Warszawa
ul. Waszyngtona 79/81 m. 1
(przy Rondzie Wiatraczna)

tel. 022 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl
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