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„Przetaƒczyç ca∏à noc”
– koncert karnawa∏owy
Bez dwóch zdaƒ to by∏ pi´kny, wyjàtkowy i wzruszajàcy wieczór. Te okreÊlenia
sà najlepszym podsumowaniem koncertu, który odby∏ si´ w sobot´ 17 stycznia
2015 roku w auli Gimnazjum nr 119
w Starej Mi∏oÊnie.

milczà, dusza Êpiewa F. Lehara, O sole
mio E. di Capui czy szlagier Przetaƒczyç
ca∏à noc.

Organizatorami koncertu byli Rada
i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, a otworzy∏ go w imieniu Zarzàdu
Dzielnicy Zast´pca Burmistrza Pan Marian Mahor.

WyjàtkowoÊç koncertu od poczàtku
nie podlega∏a dyskusji. Po raz pierwszy
w Weso∏ej wystàpi∏o trio wspania∏ych
wykonawców, którzy przenieÊli widzów
w magiczny, wr´cz czarodziejski Êwiat:
Marta Makowska-Zamojska (sopran
koloraturowy), Edyta Cichomska-Bilska
(sopran) i Tomasz Michalski (tenor).

W programie koncertu znalaz∏y si´
przepi´kne arie ze s∏awnych operetek,
znane przeboje muzyki klasycznej oraz
mistrzowskie utwory, takie jak: Usta

Tym wielkim gwiazdom towarzyszy∏a
pianistka Katarzyna Glensk oraz zespó∏
akompaniujàcy pod kierunkiem Katarzyny Magdziak (skrzypce): Joanna Rajkow-

166
166

ISSN 2300-0414

W E S O ¸A

ska (skrzypce), Mariusz Lech (altówka),
Marek Karwowski (wiolonczela).
Koncert by∏ wielkim wydarzeniem
w dzielnicy Weso∏a, publicznoÊç wype∏ni∏a po brzegi aul´ Gimnazjum. Blisko
200 osób nawiàza∏o szybko kontakt
z artystami, którzy potrafili stworzyç
wspania∏y, goràcy klimat i Êwietnie bawili si´ z publicznoÊcià. Dodatkowym
atutem by∏ fakt, ˝e niekwestionowana
gwiazda wieczoru, Pani Marta Zamojska-Makowska, jest przecie˝ mieszkankà Starej Mi∏osny, znanà i cenionà artystkà oraz animatorkà ˝ycia kulturalnego w dzielnicy.
Mo˝na powiedzieç o pe∏nym sukcesie
organizacyjnym i artystycznym i zdaniem
wi´kszoÊci uczestników: oby wi´cej takich artystycznych przedsi´wzi´ç!
Karolina Mosio∏ek
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Niedosyt lokalnych wieœci? Zapraszamy na: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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To jest miejsce na

TWOJÑ REKLAM¢!

ul. Jana Pawła II 23 lok. C2
Warszawa Wesoła os. Stara Miłosna

Informacje o zasadach reklamowania w „WiadomoÊciach
Sàsiedzkich Weso∏a” mo˝na uzyskaç pod adresem

TEL: 504 17 20 19

reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego:

Konrad Skorupka, tel. 607-314-667
konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl

promocja!
Mikrodermabrazja + maska algowa

69PLN

Promocja ważna od 1 do 28 lutego 2015

19

2

1 szt.

Cukier Puder Melvit

69

4

400 g
Melvit

1 szt.

Promocja obowiązuje do końca lutego 2015 r.

29

3
52

9

62

1 szt.

1 szt.

9

1 szt.

Coca Cola

Powidła śliwkowe
Pińczów

2,25 l
Coca Cola

300 g
Pińczów

Kawa
Tchibo Family

Krem Nutella

250 g
Tchibo

230 g
Ferrero

36

9

1 szt.

99

0
Czekolada
Alpen Gold
Nussbeisser
100 g
Mondelez

79

3

1 szt.

Ser żólty luz
Gouda Olecko
cena za kilogram
Olecko

9
1
1

1 szt.

9

1 kg

Olej Oleo

Smalec kostka

0,9 l
Kruszwica

200 g
Agi
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meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

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

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

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
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Z prac Rady Dzielnicy
W styczniu Rada Dzielnicy obradowa∏a dwukrotnie. Najpierw, 8 stycznia,
odby∏a si´ druga cz´Êç posiedzenia rozpocz´tego
23 grudnia. Na pierwszej
cz´Êci – z powodu przed∏u˝ajàcej si´ procedury
uzupe∏nienia sk∏adu Rady
o nowe osoby, obejmujàce mandaty zwolnione
po radnych wybranych do Zarzàdu Dzielnicy
– trzeba by∏o wstrzymaç si´ z powo∏aniem komisji Rady (powo∏uje si´ je zawsze w okreÊlonym sk∏adzie personalnym, a dopóki nowi radni
nie z∏o˝yli Êlubowania, nie mo˝na ich w sk∏ad
komisji powo∏ywaç).
Teraz, po dope∏nieniu wszelkich formalnoÊci,
druga cz´Êç sesji rozpocz´∏a si´ od z∏o˝enia Êlubowania przez: p. Mariana BabuÊk´ (objà∏ mandat zwolniony przez Burmistrza Edwarda K∏osa),
p. Ann´ Koz∏owskà (obj´∏a mandat zwolniony
przez Wiceburmistrza Mariana Mahora) oraz
p. Huberta Zieliƒskiego (objà∏ mandat zwolniony
przez Wiceburmistrza Krzysztofa Kacprzaka). Nast´pnie odby∏a si´ krótka przerwa, w trakcie której w gronie przewodniczàcych klubów wypracowano kompromis dotyczàcy obsady funkcji przewodniczàcych i wiceprzewodniczàcych komisji.
Daje on nieco wi´kszà reprezentacj´ klubowi PO
w liczbie przewodniczàcych komisji, za to wiceprzewodniczàcy sà w wi´kszoÊci z klubu PiS. Jak
ka˝dy kompromis, zapewne i ten nie zadowoli∏
wszystkich, ale co znów warto podkreÊliç, zarówno rozmowy, jak i póêniejsze g∏osowania
przebiega∏y w atmosferze zrozumienia i otwartoÊci na wspó∏prac´. Oby tak dalej, bo to tylko b´dzie dobrze s∏u˝y∏o mieszkaƒcom.
W wyniku przyj´tych rozstrzygni´ç powo∏ano
5 komisji sta∏ych:
1. Komisja Bud˝etu i Planowania Przestrzennego
– przewodniczàcy Marian BabuÊka (PO), wiceprzewodniczàca Ma∏gorzata Zaremba (PiS).
2. Komisja Infrastruktury – przewodniczàcy Ryszard Brzezik (PO), wiceprzewodniczàcy Miros∏aw Macià˝ek (PiS).
3. Komisja Bezpieczeƒstwa i Ochrony Ârodowiska
– przewodniczàca Krystyna Szyszko (PiS), wiceprzewodniczàcy Hubert Zieliƒski (Weso∏a 2014).

4. Komisja OÊwiaty, Kultury i Sportu – przewodniczàcy Leszek Winiarski (Weso∏a 2014), wiceprzewodniczàca El˝bieta Nowosielska (PiS).
5. Komisja Zdrowia i Spraw Spo∏ecznych – przewodniczàca Maria Surawska (PO), wiceprzewodniczàca El˝bieta Nowosielska (PiS).
Oraz:
1. Komisj´ Rewizyjnà – przewodniczàca Katarzyna
Zakrzewska (PO), wiceprzewodniczàca Beata
Nowosielska (PiS).
2. Komisj´ Mieszkaniowà – przewodniczàca Gra˝yna Weber (PO), wiceprzewodniczàca Hanna
Bàbik (niezrzeszona).
3. Komisj´ Statutowo-Regulaminowà – przewodniczàca Ma∏gorzata Zaremba (PiS), wiceprzewodniczàca Joanna Januszewska (niezrzeszona).
Pe∏ne sk∏ady komisji sà dost´pne na stronie
Urz´du Dzielnicy w zak∏adce Rada Dzielnicy. Zach´cam wszystkich mieszkaƒców, by zg∏aszajàc
si´ z problemami do radnych, „wybieraç” ich nie
tylko pod wzgl´dem okr´gu, który reprezentujà,
ale tak˝e pod wzgl´dem komisji, w której sk∏adzie pracujà.
Rada przyj´∏a tak˝e ustalenie, ˝e w terminie
póêniejszym zostanie powo∏ana doraêna Komisja Planowania Przestrzennego, która ma zajmowaç si´ opiniowaniem przedk∏adanych planów,
a tak˝e dzia∏aniami majàcymi na celu przyÊpieszenie procedur ich uchwalania.
Kolejna sesja odby∏a si´ 29 stycznia. Jej wiodàcym tematem by∏a informacja o funkcjonowaniu Dzielnicowego Zespo∏u Realizacji Programu
Profilaktyki i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. Niestety ze wzgl´du na okres ferii na sesj´ nie móg∏ przybyç przewodniczàcy Zespo∏u p.
Janusz Zdzieborski. Dlatego radni zapoznali si´
jedynie z informacjà pisemnà. Ustalono tak˝e, ˝e
spotkanie z przewodniczàcym Zespo∏u w najbli˝szych dniach zorganizuje Komisja Zdrowia
i Spraw Spo∏ecznych w dniu 9 lutego br.
W nast´pnym punkcie Rada uchwali∏a roczny
plan kontroli dla Komisji Rewizyjnej. W bie˝àcym
roku szczegó∏owemu sprawdzeniu majà podlegaç:
1. Administrowanie lokalami wchodzàcymi w sk∏ad
zasobu lokali mieszkalnych m.st. Warszawy na
terenie dzielnicy Weso∏a oraz realizacja zaleceƒ Komisji Rewizyjnej.

LUTOWE 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:
■
■
■

11 lutego 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
18 lutego 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
25 lutego 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”

w siedzibie Delegatury przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, pokój –111 (niski parter).
Na spotkania grup osiedlowych zapraszamy
mieszkaƒców, przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeƒ i inne podmioty zainteresowane udzia∏em w dyskusji majàcej na
celu popraw´ bezpieczeƒstwa na terenie naszej
dzielnicy. Prosimy równie˝ o zg∏aszanie
wszelkich problemów zwiàzanych z bezpieczeƒstwem na terenie dzielnicy pod numer
tel. 22 773 60 92 lub tel./faks 22 773 73 07
w godzinach pracy 8.00–16.00. Bardzo ch´tnie
spotkamy si´ w terenie o umówionej porze.

2. Tryb oraz kryteria przyznawania oraz rozliczania Êrodków dla organizacji pozarzàdowych
w zakresie kultury, sportu, oÊwiaty i pomocy
spo∏ecznej w latach 2013-2015.
3. ÂciàgalnoÊç op∏at z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego od Stowarzyszenia TKKF od czasu
ostatniej kontroli.
4. Zasady udost´pniania sto∏ówek szkolnych
podmiotom zewn´trznym w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Kolejna sesja zosta∏a zaplanowana na 19 lutego br., jak zwykle o godz. 14.00 w sali obrad
Rady weso∏owskiego ratusza. Porzàdek obrad
b´dzie dost´pny w Internecie na tydzieƒ przed
terminem sesji. Zainteresowanych serdecznie
zapraszam.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
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lub u naszego przedstawiciela handlowego: Konrad Skorupka,
tel. 607-314-667, konrad.skorupka@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zmiany w Zespole
ds.bud˝etu partycypacyjnego
Kolejne spotkanie Zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego za nami. W zwiàzku z wyborami samorzàdowymi oraz powo∏aniem nowego koordynatora ds. bud˝etu partycypacyjnego w dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, którym zosta∏a Pani
Dorota Gajewska, nastàpi∏y zmiany w sk∏adzie
Zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego. Z ramienia nowo wybranej Rady Dzielnicy Weso∏a cz∏onkami Zespo∏u zostali: Pani Katarzyna Zakrzewska, Pani Krystyna Szyszko, Pan Hubert Zieliƒski
oraz Pani Joanna Januszewska-MiÊków. Z ramienia Urz´du Dzielnicy Weso∏a do Zespo∏u wesz∏a
Pani Dorota Gajewska, zast´pujàc Panià Mart´
B∏aszczak na stanowisku koordynatora. Zmiana
ta pociàgn´∏a za sobà wybór nowego przewodniczàcego Zespo∏u, którym zosta∏a Pani Ma∏gorzata Kowalczyk, a na nowego sekretarza wybrano Panià Beat´ Komoszewskà.

Debata o bud˝ecie partycypacyjnym
z mieszkaƒcami
W tym samym dniu, czyli 14 stycznia 2015
roku o godzinie 18.00, w Urz´dzie Dzielnicy
Weso∏a odby∏a si´ dyskusja z udzia∏em mieszkaƒców, Zarzàdu Dzielnicy oraz cz∏onków Zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego dotyczàca priorytetów rozwojowych w dzielnicy Weso∏a.
O ogólnych zamierzeniach dzielnicowych i dzia∏aniach podejmowanych w zakresie kreowania
przestrzeni Êródmiejskiej mówi∏ Burmistrz Dzielnicy Pan Edward K∏os. O planowanych do realizacji
w najbli˝szych latach inwestycjach na terenie
Weso∏ej opowiedzieli Wiceburmistrzowie Dzielnicy Pan Marian Mahor oraz Pan Krzysztof Kacprzak.
Oprócz tego uczestnicy spotkania mogli dowiedzieç si´, co to jest bud˝et, jak powstaje oraz skàd
biorà si´ Êrodki zasilajàce bud˝ety samorzàdowe.
O tym wszystkim mówi∏a Pani Barbara Nowak,
Naczelnik Wydzia∏u Bud˝etowo-Ksi´gowego.
Jak pisa∏am w poprzednim artykule, na realizacj´ zg∏oszonych przez mieszkaƒców projektów
w ramach bud˝etu partycypacyjnego na 2016
rok przeznaczonych zosta∏o 600 000 z∏, co stanowi 1% bud˝etu dzielnicy Weso∏a. Zarzàd Dzielnicy
przychyli∏ si´ do rekomendowanych przez Zespó∏
zasad przeprowadzania bud˝etu partycypacyjne-

go w dzielnicy Weso∏a i na spotkaniu poinformowa∏ mieszkaƒców o kwotach przypadajàcych na
poszczególne obszary (wg liczby mieszkaƒców):
1. Na projekty ogólnodzielnicowe zosta∏o przyznanych 300 000,00 z∏.
2. Na projekty lokalne zosta∏o przyznanych
300 000,00 z∏, w tym na poszczególne obszary: Plac Wojska Polskiego 24 194,00 z∏; Centrum (w tym Wola Grzybowska i Groszówka)
66 398,00 z∏; Zielona 69 236,00 z∏; Stara Mi∏osna Zachód 66 986,00 z∏; Stara Mi∏osna
Wschód 73 186,00 z∏.
W dalszej cz´Êci spotkania dyskutowaliÊmy,
jak najlepiej wykorzystaç bud˝et partycypacyjny
dla dobra naszej dzielnicy i jej mieszkaƒców.
Przede wszystkim staraliÊmy si´ poznaç oczekiwania mieszkaƒców oraz zidentyfikowaç ich potrzeby. Dzi´ki tej debacie wypracowaliÊmy map´
obszarów, w których warto by podjàç dzia∏ania.
Na ka˝dy z tych obszarów sk∏ada∏y si´ konkretne
propozycje uczestników spotkania, warte realizacji np. w ramach bud˝etu partycypacyjnego.
Poni˝ej przedstawiam paƒstwu wy∏onione obszary i niektóre z∏o˝one propozycje:
I. Komunikacja i bezpieczeƒstwo ruchu drogowego:
a) rozbudowa Êcie˝ek rowerowych,
b) uporzàdkowanie terenu wzd∏u˝ Traktu Brzeskiego, w tym bezpieczne przejÊcie, np. k∏adka,

c) spowolnienie ruchu na ul. Brata Alberta i ul.
GoÊciniec.
II. Kultura i sztuka:
a) powstanie teatru profesjonalnego lub amatorskiego.
III. Ochrona przyrody i Êrodowiska:
a) monitorowanie jakoÊci gazu, wody, powietrza na terenie dzielnicy.
IV. Poprawa jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców, w tym
sport:
a) powstanie tras biegowych,
b) powstanie domu dziennego pobytu dla seniorów.
Debata ta zakoƒczy∏a faz´ przygotowawczà
do realizacji bud˝etu partycypacyjnego w dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy. Tym samym rozpocz´∏a si´ jego realizacja. Najbli˝sze etapy, które
nas czekajà, to:
1. Zg∏aszanie projektów – od 17 stycznia do
17 lutego 2015 roku,
2. Weryfikacja ogólna zg∏oszonych projektów –
do 26 lutego 2015 roku,
3. Publiczna dyskusja mieszkaƒców nad projektami, które przejdà weryfikacj´ – od 27 lutego do 22 marca 2015 roku.
Zapraszam wszystkich
do sk∏adania projektów.
Bàdêcie twórcami bud˝etu
partycypacyjnego!
Katarzyna Zakrzewska
cz∏onek Zespo∏u ds.
bud˝etu partycypacyjnego

Ciàg dalszy wyborów na osiedlu Pl. Wojska Polskiego
Drodzy mieszkaƒcy Okr´gu Wyborczego nr 1, osiedla Plac Wojska Polskiego,
Centrum i Woli Grzybowskiej, pragn´ serdecznie podzi´kowaç za oddanie g∏osów na mnie w wyborach
na radnego. Szczególne
podzi´kowania nale˝à si´
Paƒstwu mieszkajàcym na osiedlu Plac Wojska Polskiego z uwagi na fakt, ˝e nie uwierzyli Paƒstwo
w pojawiajàce si´ w tej kampanii wyborczej pewne nieprawdziwe informacje na mój temat.
Paƒstwa rozwaga oraz oddane na mnie g∏osy
umo˝liwi∏y mi, jako kandydatowi bezpartyjnemu
startujàcemu z listy Platformy Obywatelskiej, obj´cie mandatu radnego po Burmistrzu Edwardzie
K∏osie. W dniu 8 stycznia br. z∏o˝y∏em Êlubowanie.

B´dzie to moja druga kadencja. Chcia∏bym Paƒstwa poinformowaç, ˝e zosta∏em, tak jak i w poprzedniej kadencji, wybrany przewodniczàcym
Komisji Bud˝etu i Planowania Przestrzennego.
Najwa˝niejszymi sprawami, którymi pragn´
zajàç si´ w nowej kadencji, sà przede wszystkim:
- sprawne kierowanie Komisjà Bud˝etu i Planowania Przestrzennego,
- ostateczne rozwiàzanie kwestii zwiàzanych
z kanalizacjà na osiedlu,
- uregulowanie statusu ogródków dzia∏kowych
i drogi dojazdowej do gara˝y,
- utrzymanie zapisów aktualnie procedowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
Marian BabuÊka
Przewodniczàcy Komisji Bud˝etu
i Planowania Przestrzennego

REKL AMA

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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AktualnoÊci inwestycyjne

Bud˝et inwestycyjny dzielnicy Wesoła na rok 2015
zatwierdzony uchwałà Rady Miasta w dniu 15 stycznia 2015 roku

Znany jest harmonogram zadaƒ inwestycyjnych na rok 2015 realizowanych z bud˝etu
dzielnicowego. Bud˝et ten, w wysokoÊci
12 399 924 z∏otych, zosta∏ zatwierdzony uchwa∏à Rady Miasta na sesji w dniu 15 stycznia.
Oprócz inwestycji finansowanych z bud˝etu
dzielnicy realizowane sà lub nied∏ugo b´dà inne zadania, które w znaczàcy sposób u∏atwià
˝ycie mieszkaƒcom dzielnicy Weso∏a. Wiele
z tych zadaƒ by∏o od dawna wnioskowanych przez mieszkaƒców,
radnych oraz Zarzàd Dzielnicy Weso∏a.
Na poczàtek inwestycja energetyczna PGE S.A., poniewa˝ wiele
osób pyta mnie o przyczyn´ wykopów prowadzonych wzd∏u˝
m.in. ulic: GoÊciniec, Jana Paw∏a II i obecnie 1 Praskiego Pu∏ku.
Otó˝ od ubieg∏ego roku realizowana jest budowa odcinka magistrali energetycznej Êredniego napi´cia, ∏àczàcego podstacj´ Stara
Mi∏osna z podstacjà Wesolandia. Po∏àczenie to zdecydowanie
zwi´kszy bezpieczeƒstwo dostaw pràdu do naszych domostw. Zarzàd Dzielnicy Weso∏a nalega∏ na zwi´kszenie naszego bezpieczeƒstwa energetycznego od 2010 roku, kiedy to mia∏a miejsce najwi´ksza w ostatnich latach kilkudniowa przerwa w dostawie pràdu do niektórych rejonów naszej dzielnicy.
B´dzie si´ równie˝ dzia∏o w inwestycjach drogowych. W kwietniu, a najpóêniej w maju, planowane jest rozpocz´cie budowy
„drogi przez las” ∏àczàcej Starà Mi∏osn´ z Mi´dzylesiem. Zgodnie
z przygotowanym projektem geometria drogi na terenie Wawra
b´dzie kontynuacjà ulicy Granicznej: z 7-metrowà jezdnià, dwustronnym chodnikiem oraz Êcie˝kà rowerowà. Zarzàd Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID) planuje, ˝e zgodnie z podpisanà umowà z wykonawcà do koƒca wrzeÊnia wybudowany zostanie odcinek od granicy dzielnic do p´tli autobusowej przy ul. Mchów.
Na rok 2015 zapisane sà w bud˝ecie ZMID jeszcze dwie inwestycje, które bardzo interesujà mieszkaƒców Weso∏ej. Chodzi o budow´ tunelu pod torami kolejowymi wraz z przebudowà ulic ˚egaƒskiej i Zwoleƒskiej oraz II etap przebudowy ciàgu ulic Marsa – ˚o∏nierska na odcinku od ulicy Naddnieprzaƒskiej do granic miasta.
Realizacj´ obu tych inwestycji zaplanowano na lata 2015–2016.

Lp.

Z kolei w bud˝ecie Zarzàdu Dróg Miejskich (ZDM) zaplanowano m.in.:
– budow´ oÊwietlenia ulicy Korkowej na odcinku od Marysina Wawerskiego do granicy dzielnicy Weso∏a,
– frezowanie i nowà nak∏adk´ asfaltowà na ulicy Trakt Brzeski
wraz z wymianà oÊwietlenia na ca∏ym odcinku po∏o˝onym na terenie dzielnicy Weso∏a,

Zadanie

Plan [zł]

1 Budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem

854 165

2 Budowa ul. Szklarniowej wraz z odwodnieniem

1 083 070

3 Budowa ulic: Agatowej, Platynowej, Koralowej, Irydowej,
Kryształowej, Alabastrowej wraz z odwodnieniem

919 981

4 Budowa ul. Modrzewiowej (odc. na zachód od ul. Wrzosowej)

450 000

5 Modernizacja układu drogowego Placu Wojska Polskiego
– VII etap

150 000

6 Budowa ul. Zachodniej – I etap

350 000

7 Modernizacja chodnika i zjazdów w ramach przebudowy
pasa drogowego ul. Głowackiego

194 766

8 Budowa ul. Akacjowej

147 707

9 Budowa ul. Letniej

450 000

10 Budowa ul. Âliskiej

610 000

11 Budowa ul. Rysiej

220 000

12 Budowa ul. Równej

650 000

13 Budowa ul. Cieplarnianej

344 637

14 Budowa zespołu budynków mieszkalnych – komunalnych
– II etap

700 000

15 Zagospodarowanie trasy rolkowej i wykonanie pierwszego
etapu – rejon ulic: Wawerska / Teodozji / Objazdowa

146 500

16 Realizacja projektu „Pod D´bami wszyscy si´ spotkamy”
– ul. Armii Krajowej 72

48 950

17 Budowa przedszkola z oddziałem ˝łobkowym w os. Stara
Miłosna

2 800 000

18 Budowa mini˝łobka przy ul. Akacjowej w os. Centrum

1 960 200

19 Termomodernizacja OÊrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła

245 498

20 Realizacja projektu „Niewidomi sà WÂRÓD nas i RAZEM
z nami“ – Urzàd Dzielnicy

74 450

RAZEM 12 399 924

– budow´ sygnalizacji Êwietlnej na skrzy˝owaniu ulicy Trakt Brzeski z ulicà Fabrycznà, z mo˝liwoÊcià wyjazdu z ulicy Fabrycznej
w kierunku Warszawy.
O kolejnych inwestycjach b´dziemy Paƒstwa informowaç na
bie˝àco.
Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza ds. Inwestycji

REKL AMA

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
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XXIII Fina∏ WOÂP
11 stycznia
2015 roku pod
has∏em: „Diagnostyka. Godna
opieka ludzi w podesz∏ym wieku” odby∏ si´
ju˝ XXIII Fina∏ WOÂP.
Jak co roku na osiedlu Stara Mi∏osna
Orkiestra „gra∏a” w Gimnazjum nr 119
przy ul. Klimatycznej 1. Podczas kwesty
ulicznej i koncertu w auli naszego gimnazjum zebraliÊmy

25 358,59 z∏.

z zespo∏u szkó∏ im. E. Bu∏haka, Centrum Aikido, zespo∏owi Zumba Fitness, zespo∏owi Blue Bunnie. Specjalne
podzi´kowania sk∏adamy cukierni „Putka” oraz sto∏ówce
szkolnej za coroczne przygotowanie pocz´stunku dla
wolontariuszy.
Ogromnà atrakcjà okaza∏
si´ wyst´p chóru Gospel,
który nie tylko rozÊpiewa∏,
ale i roztaƒczy∏ publicznoÊç

Koncert po∏àczony by∏ z kawiarenkà, kiermaszem bi˝uterii i r´kodzie∏a artystycznego oraz licytacjami gad˝etów ofiarowanych przez
Fundacj´ WOÂP i sponsorów.
Dzi´kujemy serdecznie „grajàcym” z nami nauczycielom
i uczniom ze Szkó∏ Podstawowych
171, 173, 353, cz∏onkom Klubu
KoÊciuszkowca, Szkole Muzycznej

zgromadzonà w auli. Wspólne wykonanie
egzotycznych kol´d z pewnoÊcià zostanie
nam na d∏ugo w pami´ci.
Innà nietuzinkowà propozycjà zainicjowanà przez tat´ Przemka Laszczaka –
ucznia kl. Ia – by∏ kàcik szachowy, w którym pod czujnym okiem mistrzów ze
szkolnej reprezentacji çwiczyli swoje umiej´tnoÊci
adepci tej królewskiej gry.
O najm∏odszà publicznoÊç,
jak co roku, zadba∏ nasz absolwent Wojtek Szewczyk
– z niezwyk∏ym profesjonalizmem zaprasza∏ do zabawy
w zamkowej krainie, w której
królowa∏ niepodzielnie jako
nadworny klaun. Dzieci mog∏y

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

równie˝ doskonaliç swoje umiej´tnoÊci manualne, wyczarowujàc
zwierzàtka, kwiatki i stworki z kolorowych baloników.
Jak zwykle Fina∏ WOÂP w naszej szkole przebieg∏ w sympatycznej i serdecznej atmosferze, co by∏o zas∏ugà nie tylko organizatorów
i wykonawców, ale przede wszystkim licznie zgromadzonej publicznoÊci, która z niezwyk∏à otwartoÊcià uczestniczy∏a w imprezie.
Mi∏o nam, ˝e byli Paƒstwo z nami. Zapraszamy za rok!
Sztab WOÂP przy Gimnazjum nr 119
w Warszawie-Weso∏ej
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Zamieszanie wokó∏ wody – g∏os w dyskusji
Problem ryzyka ska˝enia
wód gruntowych jest znany
od lat, wyst´puje w pobli˝u
stacji benzynowych, cmentarzy, nieszczelnych szamb
oraz terenów ulegajàcych
regularnym podtopieniom.
Mieszkaƒcy korzystajàcy
z w∏asnych uj´ç muszà sami kontrolowaç i dbaç o jakoÊç spo˝ywanej wody. Zazwyczaj, w wyniku przeprowadzonych badaƒ, stosujà ró˝ne systemy filtrowania i uzdatniania celem poprawy jej jakoÊci. Pami´tajmy
równie˝, ˝e jednym z warunków dopuszczenia
nieruchomoÊci do u˝ytkowania jest dost´p do
czystej wody, w przypadku w∏asnego uj´cia –
potwierdzony wynikiem jej badania.
Dzia∏ania MPWiK, poprzez szeroko zakrojony
proces inwestycyjny, dà˝à do obj´cia siecià wodociàgowà wszystkich domostw na terenie osiedla Stara Mi∏osna i dzielnicy. Proces ten, niestety,
na skutek powolnoÊci podejmowanych decyzji
i prowadzonych prac projektowych dopiero
w ciàgu ostatnich 2 lat zaowocowa∏ widocznym
przyÊpieszeniem realizacji inwestycji.
Woda dostarczana wodociàgiem pochodzi
z lokalnych uj´ç g∏´binowych, jest regularnie
kontrolowana i badana. Stacja uzdatniania wody jest systematycznie modernizowana, a w cià-

gu ostatnich lat zosta∏a rozbudowana tak, aby
bez problemów zaspokajaç potrzeby naszego
dynamicznie rozwijajàcego si´ osiedla. Wykorzystywane uj´cia wody w pe∏ni zaspokajajà potrzeby mieszkaƒców i w ocenie pracowników
MPWiK nie ma obecnie potrzeby inwestowania
w proces uruchamiania kolejnych, pozostajàcych w tzw. rezerwie.
Nie powinien dziwiç fakt, ˝e kolejne dzia∏ania
spó∏ki eksploatujàcej sieç skupiajà si´, poza jej
rozbudowà, na modernizacji i unowoczeÊnieniu
systemu filtrów, aby w razie wystàpienia zanieczyszczeƒ w pobieranej wodzie g∏´binowej eliminowaç problem, a nie dopiero zastanawiaç si´
nad sposobami jego rozwiàzania. Dzia∏ania te,
nierzadko bardzo kosztowne, sk∏aniajà do poszukiwania alternatywnego rozwiàzania.
Spó∏ka MPWiK, dzia∏ajàc w skali ca∏ego miasta,
przeprowadzi∏a szereg inwestycji w znaczàcy sposób wp∏ywajàcych na popraw´ jakoÊci tak zwanej
„kranówki”. Obecnie woda z warszawskiego
wodociàgu jest bardzo dobra i niczym nie ust´puje naszej g∏´binowej. Nasza woda jest znacznie
twardsza, co nie pozostaje bez znaczenia podczas
jej codziennego wykorzystywania w domostwie.
Dopiero zastosowanie filtrów zmi´kczajàcych pozytywnie wp∏ywa na zmniejszenie odk∏adania si´
kamienia w sprz´tach codziennego u˝ytku, takich
jak krany, pralki czy zmywarki. Twarda woda g∏´binowa wymaga rówREKL AMA
nie˝ u˝ycia wi´kszej
iloÊci detergentów, co
dodatkowo obcià˝a
JeÊli jesteÊ zainteresowany(a)
domowy bud˝et.
zabezpieczeniem finansowym na emeryturze
Jednym z najbardziej
widocznych
lub bezpieczeƒstwem swojej rodziny
skutków poprawy ja– zadzwoƒ: 604 10 84 80
koÊci wody z wodociàgów warszawskich

OSIEDLE PLAC WOJSKA POLSKIEGO
Ka˝dy nowy rok przynosi ze sobà nowe wyzwania
i nowe zadania, a niektóre
z nich powtarzajà si´ cyklicznie, tak jak w mojej
dzia∏alnoÊci samorzàdowej akcja „Czyste osiedle”.
W tym roku przeprowadzona b´dzie w dniach:
• 25 kwietnia 2015 r.
• 27 czerwca 2015 r.
• 29 sierpnia 2015 r.
• 24 paêdziernika 2015 r.
Czas rozpocz´cia i miejsce tego „zbo˝nego
dzie∏a” utrzymujemy tak jak dotychczas, czyli od
godziny 10.00 przy pasiece Pana Mariana.
Pe∏ne zabezpieczenie logistyczne zapewnia
Zarzàd Dzielnicy pod „egidà” Pana Burmistrza
Edwarda K∏osa oraz Zespó∏ Ochrony Ârodowiska
pod kierownictwem Pani Gra˝yny Garwackiej.
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Pozwoli∏em sobie podaç terminy tej akcji tak
wczeÊnie, bo myÊl´ sobie, ˝e takie postawienie
sprawy pomo˝e Paƒstwu ju˝ teraz zaplanowaç
miejsce i czas pozbycia si´ wszystkich nieczystoÊci, oczywiÊcie oprócz tych odbieranych w ramach systemu miejskiego przez firm´ LEKARO.
Tak jak dotychczas b´d´ utrzymywa∏ z Paƒstwem kontakt poprzez miesi´cznik „WiadomoÊci Sàsiedzkie”, a w sprawach dotyczàcych zakresu dzia∏aƒ samorzàdowych, tj. Rady i Urz´du
Dzielnicy Weso∏a, prosz´ o kontakt poprzez Panià Teres´ Wiewiórskà, tel.: 22 773 60 85 (sekretariat Rady Dzielnicy), która b´dzie poÊredniczy∏a w uzgodnieniu kontaktu.
Serdecznie pozdrawiam!
dr Stefan S∏owikowski
wiceprzewodniczàcy
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy

Podzi´kowanie
Podzi´kowania dla Pani Ewy Sa∏apy prowadzàcej Dom Seniora
w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Wczasowej oraz jej pracownic Pani Joli
i Pani Bo˝eny za opiek´ w czasie
choroby naszej Mamy Danuty Koz∏owskiej i wsparcie w najtrudniejszych dla nas chwilach.

Podzi´kowania sk∏adajà
córka Joanna i syn Stanis∏aw
z Rodzinami

jest odejÊcie przez mieszkaƒców od pobierania
tzw. wody oligoceƒskiej. Praktycznie znikn´∏y
uliczne uj´cia wody wraz z kolejkami ludzi wyposa˝onych w butle i baniaki.
Dalekosi´˝ne plany po∏àczenia systemów wodociàgowych w Starej Mi∏oÊnie z siecià ogólnomiejskà wynikajà z obowiàzku zapewnienia wody
o jak najwy˝szej jakoÊci. Nie mo˝na wr´cz dopuÊciç do sytuacji, w której za kilka czy kilkanaÊcie
lat nasze uj´cia nie b´dà gwarantowa∏y odpowiedniej jakoÊci wody, a my b´dziemy korzystaç
z wody dostarczanej z warszawskiej sieci beczkowozami na skutek braku alternatywy w postaci
po∏àczenia z wodociàgiem warszawskim.
Smutne jest to, ˝e ten wa˝ny i znany od lat
problem zosta∏ wykorzystany w kampanii wyborczej nie na zasadzie dyskusji, ale w formie
straszenia mieszkaƒców poprzez subiektywnà
interpretacj´ wybranych faktów. Podano w wàtpliwoÊç przekazane przez burmistrza zapewnienie MPWiK o dobrej jakoÊci wody p∏ynàcej ze
stacji uzdatniania wody. Niestety skutkiem takich dzia∏aƒ by∏o i jest wywo∏ywanie niepokoju.
Mieszkaƒcy nie do koƒca mogli zrozumieç, czy
chodzi o ska˝enie wód gruntowych, czy uj´ç
g∏´binowych, czy wr´cz wody dostarczanej wodociàgiem.
OsobiÊcie, jako mieszkaniec osiedla Stara Mi∏osna, zabiega∏em o mo˝liwoÊç przy∏àczenia swojego domu do wodociàgu przez 10 lat i w sytuacji,
kiedy zaistnia∏a taka mo˝liwoÊç, bez zb´dnej
zw∏oki, pomimo koniecznoÊci zaanga˝owania
niema∏ych Êrodków finansowych, wykona∏em
projekt i zbudowa∏em przy∏àcze. Korzystanie
z w∏asnego uj´cia wymaga∏o regularnych badaƒ,
stosowania filtrów i ponoszenia kosztów eksploatacji pompy przy ryzyku wystàpienia zanieczyszczeƒ w przypadku podtopieƒ i przedostania si´
wód powierzchniowych do g∏´bszych pok∏adów,
np. przez zalanà nieszczelnà studni´. MyÊl´, ˝e
znacznie bardziej konstruktywny jest apel, aby
bez zb´dnej zw∏oki wykorzystywaç post´pujàcà
rozbudow´ sieci wodociàgowej i korzystaç z jej
dobra, jakim jest czysta, bezpieczna i zdrowa woda, bez wzgl´du na to, czy pochodzi ona z uj´ç
g∏´binowych, czy wodociàgu warszawskiego.
Arkadiusz Ciupak
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Dnia 16 stycznia 2015 roku
zakoƒczy∏o si´ pierwsze
szkolenie ratowników
wodnych zrealizowane
przez Oddzia∏ RWR nr 2
w Warszawie. Uczestnicy, przygotowani przez
instruktorów: Micha∏a
Guzika i Damiana Wysockiego, Êwietnie poradzili sobie z próbami egzaminacyjnymi. Komisja egzaminacyjna w sk∏adzie:
Iwona Michniewicz i Romuald Michniewicz wysoko
oceni∏a umiej´tnoÊci kursantów. Mi∏o jest patrzeç,
jak kolejni pasjonaci ratownictwa chcà z poÊwi´ceniem pracowaç na rzecz bezpieczeƒstwa nad wodà.
Tym przyjemniej, ˝e zaczynajà t´ przygod´ w naszych szeregach. Szczere gratulacje dla wszystkich
uczestników kursu na ratowników wodnych!
W tym roku planujemy przeprowadziç szereg
szkoleƒ z zakresu ratownictwa wodnego i kursy
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Naszym celem
jest budowa doskona∏ej dru˝yny, która b´dzie pe∏niç ca∏oroczne dy˝ury i patrolowaç wszelkie niezabezpieczone kàpieliska na wodach otwartych,
g∏ównie na terenie Mazowsza, ale praktyk´ i doÊwiadczenie b´dziemy zdobywaç we wspó∏pracy ze

wszystkimi oddzia∏ami Ratownictwa Wodnego
Rzeczpospolitej na terenie Polski i za granicà. Nasza
przysz∏a dru˝yna zamierza startowaç w licznych
presti˝owych zawodach rangi krajowej i mi´dzynarodowej w ratownictwie sportowym.
Ponadto zamierzamy przeprowadziç cykl szkoleƒ
z zakresu nauki i doskonalenia p∏ywania dla najm∏odszych dzieci ucz´szczajàcych do przedszkoli
i szkó∏ podstawowych w dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy – na basenie „Aquapark Wesolandia”.
Dzi´ki uprzejmoÊci dyrekcji szkó∏ podstawowych: SP 171, SP 172, SP 173, SP 174 obecnie prowadzimy na salach bezp∏atne zaj´cia sportowe
z dzieçmi w oddzia∏ach „0”, które cieszà si´ ogromnym zainteresowaniem i frekwencjà, a uczestnicy
i ich rodzice sà bardzo zadowoleni.
W najm∏odszych dzieciach upatrujemy moc
i potencja∏, które sà trzonem i budulcem naszej
przysz∏ej, pi´knej i wspania∏ej Weso∏ej. W tej kwestii bardzo liczymy na
wsparcie Urz´du Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy.
Zarzàd RWR Oddzia∏ nr 2
w Warszawie

Zaczynamy nabór na kolejne
szkolenie z zakresu
ratownictwa wodnego.
W okresie wiosennym (marzec – czerwiec
2015 roku) szkolenia odb´dà si´ na obiektach:
 Akademia Obrony Narodowej w Rembertowie,
 Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji w Miƒsku Mazowieckim,
 Gminny OÊrodek Sportu w Raszynie.
W okresie letnim (lipiec – sierpieƒ) szkolenie
odb´dzie si´ na wodach otwartych:
 Pla˝a miejska / basen w Sarbinowie Morskim i Ko∏obrzegu.
Szczegó∏owe informacje zamieszczamy
na stronach: www.rwr.pl
oraz www.rwr.warszawa.pl.

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.

Stajnia Mi∏osna
Z AP RAS Z A

Nauka jazdy konnej dla dzieci i doros∏ych
poczàtkujàcych i zaawansowanych

JAZDY INDYWIDUALNE • JAZDY GRUPOWE • PRZEJAŻDŻKI
BRYCZKĄ • WYJAZDY W TEREN • IMPREZY PRZY OGNISKU
ZAPRASZAMY W GODZINACH 9.00–20.00
WARSZAWA-STARA MIŁOSNA, ul. MAZOWIECKA 55

TEL. 601 299 564 http://facebook.com/stajniamilosna
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Tekst sponsorowany

Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej
w Weso∏ej – plany na 2015 rok

WESO¸A

Parlament na szczyt dla dzieci
– wyprawa na Kilimand˝aro 2015
Szanowni Paƒstwo,
jako jedna z uczestniczek charytatywnej wyprawy na Kilimand˝aro zwracam si´ do Paƒstwa
z proÊbà o wsparcie i pomoc finansowà na rzecz
wymienionych ni˝ej beneficjentów. Ka˝dy SMS
oraz wp∏ata b´dà darem serca dla potrzebujàcych dzieci. Wyprawa na Kilimand˝aro to ogromne wyzwanie, szczególnie dla wspinaczkowych
laików. Ale czym jest nasz wysi∏ek w porównaniu z pomocà, jakà nasza wyprawa mo˝e daç
podopiecznym Fundacji.
W dniach od 22 stycznia do 3 lutego
2015 r. z inicjatywy senator Alicji Chybickiej odby∏a si´ wyprawa charytatywna
parlamentarzystów na Kilimand˝aro. ParlamentarzyÊci wspinali si´ na szczyt dla chorych
dzieci, podopiecznych Fundacji „Akogo”, Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobà nowotworowà”, Fundacji Polsat, Fundacji „Promyk
S∏oƒca” i Fundacji SolidarnoÊci Mi´dzynarodowej. Wsparcie otrzymajà równie˝ dzieci
z terenów obj´tych wojnà na Ukrainie i dzieci
z Tanzanii.

Wypraw´ patronatem honorowym obj´li marsza∏ek Sejmu Rados∏aw Sikorski
oraz marsza∏ek Senatu Bogdan Borusewicz. Patronat medialny nad wyprawà sprawowa∏a telewizja Polsat.
Ka˝dy z parlamentarzystów
sam zap∏aci∏ za swój udzia∏
w wyprawie, w ramach urlopu,
natomiast ci, którzy chcà wesprzeç cel charytatywny (firmy
i osoby prywatne) wp∏acajà pieniàdze bezpoÊrednio na wspólne konto beneficjentów.
Wypraw´ poprowadzi∏ znany himalaista, zdobywca „Korony Ziemi” – Tomasz Kobielski, który
wraz ze swoim zespo∏em gwarantowa∏ bezpieczeƒstwo wyprawy.
Na cel wyprawy fundacje utworzy∏y specjalne
konto, na które darczyƒcy mogà wp∏acaç Êrodki:

Nie jest to jedyny sposób, w jaki mo˝na przekazaç pieniàdze na rzecz dzieci. Zosta∏ utworzony specjalny numer, pod który mo˝na wysy∏aç
SMS-y o treÊci POMAGAM – nr 72792, a przed
nami jeszcze bal charytatywny i koncert.
Ârodki b´dà zbierane do maja 2015 roku, wi´c po
zakoƒczeniu wyprawy wcià˝ mo˝na wspieraç akcj´.

PLUS BANK S.A. o/Warszawa
21 1680 1248 0000 3333 4444 5555
z dopiskiem: „Kilimand˝aro”

Ligia Krajewska
pos∏anka na Sejm RP

BLISKO BLISKICH
– pomoc w opiece nad osobami starszymi
jak podtrzymywaç sprawnoÊç umys∏owà i samodzielnoÊç podopiecznych,
● jak radziç sobie z emocjami, które towarzyszà
opiece, zw∏aszcza opiece nad osobà bliskà,
● jak, pomagajàc, chroniç siebie.
W czasie wyk∏adów uczestnicy b´dà mieli
mo˝liwoÊç wys∏uchania porad oraz otrzymania
odpowiedzi na indywidualne pytania wybranych
specjalistów z zakresu m.in. chorób wieku podesz∏ego, praw pacjenta, pomocy spo∏ecznej,
od˝ywiania osób starszych.
●

Stowarzyszenie Syntonia zaprasza do udzia∏u
w bezp∏atnym programie dla cz∏onków rodzin i bliskich sprawujàcych opiek´ nad osobà starszà. JeÊli ktoÊ zajmuje si´ rodzicami, m´˝em, ˝onà, innà bliskà osobà starszà – ten program jest w∏aÊnie dla niego.
Projekt BLISKO BLISKICH jest, jak dotàd,
jedynym w Warszawie programem pomocy
i wsparcia rodzinnych/nieformalnych opiekunów osób starszych. Projekt otrzyma∏ dotacj´
przyznanà przez Komisj´ Programu Obywatele
dla Demokracji w obszarze przeciwdzia∏ania
wykluczeniom spo∏ecznym. Sk∏ada si´ z cyklu
warsztatów tematycznych, wyk∏adów (seminariów) oraz grupy wsparcia dla cz∏onków rodzin i bliskich, pod których opiekà znajdujà si´
osoby starsze.
W czasie warsztatów tematycznych uczestnicy
dowiedzà si´ m.in.:
● jak rozumieç i jak sobie radziç z trudnymi zachowaniami osób starszych, w tym z zachowaniami
b´dàcymi wynikiem procesów ot´piennych,
● jak rozmawiaç z osobami starszymi, w tym
z osobami cierpiàcymi na zaburzenia pami´ci
i choroby neurodegeneracyjne (ch. Alzheimera, ch. Parkinsona),
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Pierwszy warsztat:
„Zrozumieç osob´ starszà – czyli jak z wiekiem zmienia si´ myÊlenie, prze˝ywanie i zachowanie” odb´dzie si´ w dniach 10–11 lutego
2015 r. w godz. 11–16.
Zapewniamy ciep∏y posi∏ek podczas warsztatów.
Cykl obejmuje 5 warsztatów dwudniowych (2
x 5 godz.). Warsztaty odbywajà si´ co tydzieƒ
we wtorki i Êrody przez 5 tygodni.
I cykl: 10.02–11.03.2015
II cykl: 17.03–22.04.2015
Szczegó∏owy program (tematy poszczególnych
spotkaƒ) dost´pny pod adresem: http://senioralna

.um.warszawa.pl/aktualnosci/na-g-wnej/projekt-blisko-bliskich
Grupa wsparcia spotyka si´ raz w tygodniu
po 2 godz.
Na zaj´cia obowiàzujà zapisy: tel. 792 765 779
lub 792 765 603 oraz zapisy@syntonia.org.pl.
Miejsce: Warszawa-ÂródmieÊcie, ul. Zielna 39,
budynek PAST-y (stacja metra Âwi´tokrzyska,
wyjÊcie w kierunku ulicy Zielnej).
Program Blisko Bliskich jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Stowarzyszenie Syntonia od kilku lat obejmuje pomocà i wsparciem rodzinnych/nieformalnych opiekunów osób starszych. W tym celu opracowaliÊmy
i stale rozwijamy programy przeznaczone dla cz∏onków rodzin i bliskich, pod których opiekà znajdujà
si´ niesamodzielne osoby starsze. Istotà naszych
dzia∏aƒ jest wzmocnienie kompetencji opiekuƒczych i kondycji psychicznej opiekunów. Zaj´cia
prowadzi zespó∏ specjalistów posiadajàcy doÊwiadczenie w pracy z osobami starszymi i ich rodzinami.
Ewa Drop
koordynator merytoryczny programu
Blisko Bliskich
Nr 166 / Luty 2015
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Niemieckie Meble Kuchenne

ul. Trakt Brzeski 52c
Warszawa-Wesoła
tel. 534-534-359
e-mail: studio@designon.pl

www.nolte-kuchen.pl

PROMOCJA!
Kuchnie bez VAT!

–23%

DesignOn

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Rusza rekrutacja do Akademii
Inicjatyw Sàsiedzkich 2015!
Q Ruch Sàsiedzki zaprasza do udzia∏u w siódmej edycji Akademii Inicjatyw Sàsiedzkich. Jest to cykl bezp∏atnych warsztatów dla mieszkanek i mieszkaƒców Warszawy,
którzy chcà dzia∏aç w swoich sàsiedztwach, aktywizowaç ludzi z okolicy i mieç wp∏yw
na lokalne sprawy.
Dlaczego warto wziàç udzia∏?
Akademia Inicjatyw Sàsiedzkich jest dzia∏alnoÊcià edukacyjnà Q Ruchu Sàsiedzkiego realizowanà w ramach projektu Sto∏eczne Centrum
Wspó∏pracy Obywatelskiej od 2009 roku. Od
pierwszej edycji tego szkolenia udoskonalaliÊmy go tak, aby jak najbardziej spe∏nia∏ oczekiwania uczestników. Naszym zapleczem eksperckim jest Centrum Wspierania AktywnoÊci
Lokalnej CAL. DoÊwiadczeni trenerzy i animatorzy CAL prowadza zaj´cia metodami aktywnymi, a ka˝de spotkanie dopasowane jest do potrzeb uczestników. Dotychczasowi absolwenci
AIS aktywnie dzia∏ajà w swoich sàsiedztwach,
pracujà w lokalnych organizacjach pozarzàdowych i instytucjach samorzàdowych, tworzà
nieformalne grupy sàsiedzkie, a tak˝e organizujà wydarzenia w ramach Warszawskiego Dnia
Sàsiada i Podwórkowej Gwiazdki oraz ró˝ne inne inicjatywy lokalne.

Dla kogo sà warsztaty?
Dla ka˝dego! Mo˝esz byç rodowitym warszawiakiem albo mieszkaç w Warszawie od miesiàca, mo˝esz pracowaç w warszawskich instytucjach/organizacjach albo po prostu czuç si´
zwiàzanym z tym miastem. Nie wymagamy posiadania doÊwiadczenia w organizowaniu dzia∏aƒ lokalnych. JeÊli bliskie sà Ci idee dobrego sà-

Kàcik seniora
Talenty sàsiadów cd.
Wymieniamy uprzejme pozdrowienia, choç
bli˝ej si´ nie znamy. Pozna∏am go dzi´ki ksià˝ce, w której opisa∏ obszerne fragmenty swojego ˝ycia. To mieszkaniec
naszej dzielnicy Jan
ChruÊliƒski, a ksià˝ka, którà z przyjemnoÊcià przeczyta∏am, to „StaroÊç zacz´∏a si´
wczoraj”. Znalaz∏am tam m.in. niezwykle
realistyczne opisy mojej ukochanej Weso∏ej, jakà pami´tam jeszcze z dzieciƒstwa.
Lasy poligonowe obfitujàce w grzyby, jagody, je˝yny i ˝urawiny. Mo˝na tam by∏o spotkaç ∏osie, sarny, dziki czy zajàce. Pan Jan
barwnie opisuje zmieniajàce si´ pory roku
z perspektywy ogródka dzia∏kowego. Ciep∏o opowiada o swoich sàsiadach, którzy

10

siedztwa, chcesz si´ nauczyç realizowaç ciekawe inicjatywy w swoim sàsiedztwie lub poznaç
innych animatorów sàsiedzkich – koniecznie
musisz zg∏osiç si´ na nasze warsztaty!

Co b´dzie si´ dzia∏o na warsztatach?
Pe∏en cykl Akademii Inicjatyw Sàsiedzkich
obejmuje 7 spotkaƒ na przestrzeni od marca do
listopada 2015 (z przerwà wakacyjnà). Sà to pi´ciogodzinne spotkania, których celem jest wyposa˝enie uczestników w umiej´tnoÊci potrzebne
do organizacji inicjatyw sàsiedzkich i pracy ze
spo∏ecznoÊcià lokalnà: przeprowadzenia diagnozy zasobów i potrzeb lokalnego Êrodowiska, pozyskiwania sojuszników i funduszy, anga˝owania ludzi do projektu, nawiàzywania partnerstw
oraz promocji lokalnych wydarzeƒ.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy wszystkie
potrzebne materia∏y szkoleniowe oraz pocz´stunek w trakcie warsztatów. Warsztaty odbywaç si´ b´dà na poczàtku ka˝dego miesiàca
w Êrody w godzinach 15.00–20.00 (terminy i godziny spotkaƒ w wyjàtkowych sytuacjach mogà
ulec zmianie).

Harmonogram 2015:
■

4 marca: Specyfika pracy sàsiedzkiego animatora

s∏u˝à pomocà w ró˝nych ˝yciowych sytuacjach. Cz´sto wraca do dzieciƒstwa, wspominajàc rodziców i przyjació∏, dom pachnàcy grochówkà, zalewajkà, kopytkami. Ta
powieÊç autobiograficzna mówi równie˝
o zmaganiach autora ze Êmiertelnà chorobà, jak te˝ o mi∏oÊci do ˝ony Izy. Goràco
namawiam do lektury tej powieÊci pe∏nej
ciep∏a i wra˝liwoÊci.
PS: Jan ChruÊliƒski otrzyma∏ w grudniu
ubieg∏ego roku nagrod´ literackà im. Stefana ˚eromskiego za ksià˝k´ „Mi∏oÊç i wojna”, która uka˝e si´ na rynku ksi´garskim
w pierwszych dniach marca 2015 roku.

Kultura w Weso∏ej
W styczniowym numerze „WiadomoÊci
Sàsiedzkich” OÊrodek Kultury podsumowa∏ bogaty program, który zaproponowa∏
mieszkaƒcom Weso∏ej w ubieg∏ym roku.
Program by∏ tak bogaty, ˝e ka˝dy móg∏ w tej
ofercie znaleêç coÊ dla siebie.
W tym roku ju˝ w styczniu mo˝na by∏o
wziàç udzia∏ w warsztatach etnograficz-

■

■
■

■
■
■

8 kwietnia: Diagnoza lokalnych zasobów
i potencja∏ów
6 maja: Mobilizowanie ludzi do dzia∏ania
3 czerwca: Komunikacja i promocja w lokalnej spo∏ecznoÊci
2 wrzeÊnia: Partnerstwa lokalne
7 paêdziernika: Sàsiedzki fundraising
4 listopada: Planowanie projektu i ewaluacja

Jak si´ zg∏osiç?
Rekrutacja odbywa si´ za pomocà formularza
dost´pnego na stronie www.inicjatywysasiedzkie.pl. Na zg∏oszenia czekamy do po∏owy lutego!
Liczba miejsc ograniczona!
Wi´cej informacji udziela koordynatorka
projektu – Agata Konarzewska
e-mail: agatak@cal.org.pl
tel. 601 947 474
www.inicjatywysasiedzkie.pl

nych, spotkaç si´ z muzykami Filharmonii
Narodowej i wys∏uchaç koncertu najwi´kszych w∏oskich przebojów i piosenek 20-lecia mi´dzywojennego. Dzi´ki barwnym
opowieÊciom i prezentacji slajdów mogliÊmy odbyç podró˝ po Kostaryce. By∏y
warsztaty plastyczne, teatr dla dzieci,
a w ramach programu UTW w Weso∏ej
film w „Kinie za Rogiem”, wyk∏ad z historii sztuki oraz o sztuce dyrygowania. Pokaz
slajdów zabra∏ nas do Chin, spacer po Warszawie pozwoli∏ poznaç II lini´ metra.
Oprócz tego mia∏y miejsce 3 wyjÊcia do teatru oraz wspólne kol´dowanie (wieczór
integracyjny). Teatr Muzyczny „Niebieskie
Migda∏y” da∏ koncert kol´d w koÊciele
OpatrznoÊci Bo˝ej, a Rada i Zarzàd Dzielnicy zaprosili na koncert karnawa∏owy
„Przetaƒczyç ca∏à noc”.
Powy˝szy tekst dedykuj´ g∏ównie tym,
którzy uwa˝ajà, ˝e w Weso∏ej nuda i nic si´
nie dzieje.
Gra˝yna Weber
Nr 166 / Luty 2015
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W BIBLIOTECE P UBLICZNEJ. . .
BOHATEROWIE POWRACAJÑ...
– spotkanie z prof. Krzysztofem
Szwagrzykiem
˚o∏nierze Niez∏omni majà ju˝ swój upami´tniajàcy ich dzieƒ (1 marca), lecz pomimo wielu
inicjatyw na rzecz rozpowszechniania wiedzy
o nich temat budzi wcià˝ kontrowersje i rodzi
nieporozumienia. „Wspó∏czesne paƒstwa zazwyczaj czczà swoich bohaterów, my dopiero
ich szukamy” – powiedzia∏ na spotkaniu
(13.01.2015) prof. Krzysztof Szwagrzyk, pe∏nomocnik Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej
ds. poszukiwaƒ miejsc
pochówku ofiar terroru
komunistycznego.
W ramach cyklu
„Otwarte Lekcje Historii” s∏uchacze mieli okazj´ dowiedzieç si´,
w jaki sposób szuka si´
ofiar powojennego komunizmu i ile przeszkód staje na drodze
osób, które podejmujà
si´ tego nie∏atwego zadania. „¸àczka” na
Cmentarzu Powàzkowskim, kwatery Cmentarza Osobowickiego we
Wroc∏awiu odkry∏y najwi´cej... To jednak tylko
cz´Êç miejsc, gdzie nale˝y przeprowadziç prace
ekshumacyjne. Wi´kszoÊci mogi∏ jeszcze nie odnaleziono, nawet w przybli˝eniu, poniewa˝ zosta∏y one skutecznie zamaskowane przez komunistycznych oprawców. Trudno nawet jest mówiç
o „miejscach pochówku”, bo pochówek zak∏ada
doz´ szacunku i atencji wobec pogrzebanego,
tymczasem odnajdywane do∏y pokazujà zupe∏ny
brak tych˝e. Szkielety cia∏ zamordowanych sà
rozcz∏onkowane, niekompletne, skr´cone w nienaturalnych pozycjach...
˚mudna praca specjalistów z Zak∏adu Medycyny Sàdowej, analiza êróde∏ – poÊrednich i bezpoÊrednich – przez historyków, nieskoƒczone zabiegi, by uzyskaç zgod´ w∏adz paƒstwowych
i osób prywatnych na eksploracj´ cz´Êci cmentarza, rozmaitych zabudowaƒ, osiedli, lasów sà
codziennoÊcià badaczy. Jak wydobyç szczàtki
wroÊni´te w korzenie drzew, zalane asfaltowà
Êcie˝kà, przes∏oni´te wy˝szà warstwà legalnych
grobów? Odnalezienie i identyfikacja ka˝dej
ofiary re˝imu komunistycznego jest równie wa˝na: szuka si´ nie tyle grobów masowych, co konkretnych osób. Wszystko to wymaga szczególnego zaanga˝owania i wr´cz osobistego stosunku
do wykonywanej pracy.
Na multimedialnym pokazie przesuwajà si´
zdj´cia dokumentujàce prace prof. Szwagrzyka
i jego zespo∏u: do∏y pe∏ne koÊci odkryte pod
chlewnià, szczàtki przepo∏owione ∏opatà, gdy˝
„przeszkadza∏y” w budowie „legalnego” pomnika dla zas∏u˝onego wobec komunistycznego re˝imu dzia∏acza, czaszka w laboratorium
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

z charakterystycznà dziurà w potylicy... Si∏à rzeczy przypomina nam si´ Katyƒ. Z tym ˝e ta
zbrodnia jest jeszcze ohydniejsza, bo dokonana
r´koma Polaków...
Od 2003 roku badacze, cz´sto z pomocà wolontariuszy, przeszukujà kolejne metry szeÊcienne ziemi, zbierajà Êwiadectwa, odk∏amujà nasze
dzieje najnowsze. To dzi´ki ludziom takim jak oni
istnieje szansa przywrócenia godnoÊci tym, którzy histori´ Polski naprawd´ tworzyli, p∏acàc za
to najwy˝szà cen´. Ka˝dego dnia widzimy, jak
po latach, ale jednak, Bohaterowie powracajà.
JesteÊmy wdzi´czni naszemu
GoÊciowi za to, ˝e mimo nawa∏u zaj´ç przyjà∏ zaproszenie na
spotkanie w naszej Bibliotece!
A spotkanie by∏o wyjàtkowe
i z pewnoÊcià zostanie na d∏ugo
w pami´ci jego uczestników.
Polecamy uwadze osób zainteresowanych tematem Fundacj´ „¸àczka”. Wi´cej na stronie
http://www.fundacjalaczka.pl/.

W lutym zapraszamy:
26–27 lutego 2015 r. – maraton z Kajetanem
Rajskim w lokalnych szko∏ach oraz w Bibliotece.
Kajetan Rajski jest studentem prawa na krakowskim UJ. W 2014 roku ukaza∏a si´ jego ksià˝ka
„Wilcz´ta. Rozmowy z dzieçmi ˚o∏nierzy Wykl´tych”, ju˝ wiemy, ˝e na wiosn´ zostanie wydana nast´pna cz´Êç rozmów. Jak czytamy w recenzji na www.historia.org.pl: „to niezwykle barwna
opowieÊç Êwiadków minionych czasów. I – nale˝y
to podkreÊliç – jest to t´tniàcy emocjami materia∏
êród∏owy. Bo chocia˝ rodzice rozmówców Kajetana Rajskiego ju˝ nie ˝yjà, to swymi wyborami (...)
pozostawili g∏´bokie pi´tno «dzieci bandytów» na
˝yciorysach swych potomków. A jak˝e trudno by∏o
byç «dzieckiem bandyty» w PRL, to mo˝emy si´
przekonaç, czytajàc kolejne karty ksià˝ki. (...) Ksià˝k´ znakomicie si´ czyta, celne pytania i interesujàce odpowiedzi, nacechowane niekiedy zupe∏nie
nieznanymi epizodami – wszystko to sprawia, ˝e
nie mo˝na znudziç si´ podczas lektury”.
Zapraszamy na spotkanie z Autorem w Bibliotece G∏ównej – 27 lutego o godz. 18.30.
■

Spotkania w szko∏ach
W promocji wiedzy, kultury
podejmujemy ró˝ne dzia∏ania,
zapraszamy do siebie na spotkanie albo idziemy na zewnàtrz. W styczniu z zaproszonymi GoÊçmi poszliÊmy do 3 szkó∏: do SP 171 z pisarkà Zuzannà Orliƒskà, do SP 353 z Halinà Cieszkowskà
– ∏àczniczkà Powstania Warszawskiego, do
Gimnazjum 119 z Paw∏em ¸osiem – przewodnikiem ze Z∏otej Kaczki, z prelekcjà o gwarze
warszawskiej.

KOMUNIKAT
Zmotoryzowanych czytelników i uczestników
spotkaƒ w Bibliotece G∏ównej bardzo prosimy
o parkowanie na terenie Ochotniczej Stra˝y
Po˝arnej w podwórku (wjazd przez bram´).
Parking jest bezp∏atny! Parkowanie przed gara˝ami czy przed hydrantem mo˝e bardzo
utrudniç prac´ stra˝akom. Pami´tajmy o tym!
El˝bieta Dani∏owicz
Ma∏gorzata Kazimierska
Beata Zowczak
Wi´cej informacji na stronie
www.wesola.e-bp.pl oraz FB Biblioteki.

REKL AMA
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Jaka pi´kna katastrofa
„Allelujah! Don’t Bend! Ascend!”
Godspeed You! Black Emperor
Z czym muzycznie kojarzy si´ Kanada? Wi´kszoÊci
Êwiata zapewne z Justinem
Bieberem. Troch´ mniejszej
cz´Êci z Terrance’em i Phillipem. Jednak ten kraj ma
w zanadrzu pere∏ki, które
przywracajà tej ziemi muzyczny honor. Jednà z nich
jest post-rockowa kapela o doÊç nietypowej nazwie – Godspeed You! Black Emperor.
Poza tym, ˝e panowie z God’s Pee (jak sami
o sobie mówià w skrócie) sà niesamowicie utalentowani, to jeszcze w dodatku prawie tak samo owiani tajemnicà. PodkreÊlajàc, ˝e najwa˝niejsza jest dla nich muzyka, na koncertach wy∏àczajà Êwiat∏a sceniczne. W ten sposób widz nie
przejmuje si´ patrzeniem na znane twarze, a raczej skupia na doÊwiadczeniu, jakim jest po∏àczenie ich apokaliptycznej muzyki z politycznie
zaanga˝owanymi wizualizacjami. KtoÊ powie
– chwyt marketingowy, który ma zach´ciç ludzi
do szukania prawdziwej to˝samoÊci muzyków.
Otó˝ nie – ukrywanie twarzy ma miejsce tylko na
koncertach, poza nimi panowie udzielajà wywiadów i pokazujà si´ w pe∏nej krasie. Mo˝na wi´c
uznaç ich intencje dotyczàce prze˝ywania wy∏àcznie muzyki za szczere.
Przyj´∏o si´ mówiç, ˝e utwory GY! BE opowiadajà o koƒcu Êwiata. W∏aÊciwie mo˝na by powiedzieç, ˝e opowiadajà o czymkolwiek, poniewa˝
pozbawione sà s∏ów. Tylko muzyka prowadzi nas
przez Êwiat dziwacznej wyobraêni twórców
i podpowiada, o co mo˝e chodziç. Âcierajàc si´
jednak z ich monumentalnymi, dra˝niàcymi kompozycjami, trudno nie oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e koniec jest blisko. Takie kawa∏ki spotkamy równie˝
na ich ostatnim albumie studyjnym „Allelujah!
Don’t Bend! Ascend!”. Mam tu na myÊli utwory
„Mladic” oraz „We Drift Like Worried Fire”, 20-minutowe, pozwalajàce muzyce zbudowaç odpo-

wiedni klimat, osiàgnàç apogeum, a potem ponownie przejÊç do stanu spoczynku kompozycje.
Mniej znoÊny dla nieos∏uchanego odbiorcy jest
utwór „Mladic”, który zaczyna si´ od narastajàcych powtórzeƒ, które brzmià niczym rozwijajàca
si´ akcja w niepokojàcym thrillerze. Nast´pnie
rozrasta si´ w prze∏adowanà instrumentami
(o tak, GY! BE nie stronà od sprz´tów innych ni˝
standardowa gitara po∏àczona z perkusjà, mo˝na
wi´c tu us∏yszeç wszystko), intensywnà kompo-

zycj´, aby przejÊç pod koniec w seri´ noise’owych dêwi´ków, które brzmià niczym symbol
destrukcji i rozk∏adu, przywodzàc na myÊl niszczejàce wysypiska i postapokaliptyczne miasta.
Ca∏oÊç brzmi niczym wst´p do tragedii, przera˝ajàcy, ale zarazem urzekajàco pi´kny wybuch i rozpad, z którego jednak podnosi si´ fala umacniajàcych dêwi´ków niczym feniks z popio∏ów. Czy
przedstawiono tu koniec ludzkoÊci? Czy mo˝e raczej wielkà tragedi´ szczególnej grupy ludzi –
mo˝e to sugerowaç tytu∏ b´dàcy nazwiskiem jednego z serbskich zbrodniarzy wojennych.
W utworze da si´ te˝ us∏yszeç ba∏kaƒskie inspiracje. Mo˝e byç to wi´c te˝ historia ludobójstwa,
które dla wielu mo˝e byç koƒcem Êwiata. JeÊli
poprzedni opis przy∏o˝ymy do tej wersji, b´dzie
pasowa∏ równie dobrze.

¸atwiej s∏ucha si´ momentami niemal˝e easy-listeningowo (jak dla wielbiciela alternatywy)
skomponowanego „We Drift Like Worried Fire”.
Jest du˝o spokojniej, bardziej melancholijnie,
przed oczami nie stoi ju˝ nam wybuchajàca planeta, jest wi´cej okazji do wzruszeƒ na wysokich
tonach, które przewiercajà si´ przez nasze uszy
niczym wiertarka p∏aczu. Podczas obu utworów
mo˝na odnieÊç wra˝enie oglàdania filmu, do
którego histori´ budujemy sami, kierowani muzycznà narracjà. Czy to horror? Thriller polityczny? Film katastroficzny? Ka˝dy mo˝e zdecydowaç sam. Jest to na pewno fabu∏a przejmujàca,
która niejednemu wyciska ∏zy z oczu – jednak
bardziej ni˝ ∏zy smutku, sà to ∏zy zachwytu. Takie, które towarzyszà nam podczas spojrzenia ze
szczytu na panoram´ gór.
Pozosta∏e dwa utwory na „Allelujah! Don’t
Bend! Ascend!” sà znacznie krótsze – to trwajàce
po ok. 6 min. „Their Helicopters Sing” oraz „Strung
Like Lights At Thee Printemps Erable”. Moim zdaniem urok GY! BE tkwi w ich rozciàgni´tych, z∏o˝onych kompozycjach. Te dwa utworki brzmià
przy nich jak przerywniki, które dla jednych mogà
budowaç chory, przera˝ajàcy klimat (jest tu troch´
przesterów, bardzo wysokich dêwi´ków, przeciàgni´tych nut), dla innych mogà stanowiç irytujàcà
poczekalni´ na nast´pny epicki numer. Prawdziwà
kakofonià jest „Their Helicopters Sing”, z∏o˝one
prawie w ca∏oÊci z dêwi´ków przypominajàcych
szkockie dudy, po∏àczonych z niskimi, przesterowanymi pomrukami. Tylko dla wytrzyma∏ych.
„Allelujah! Don’t Bend! Ascend!” mo˝na by
okreÊliç znanym cytatem z Greka Zorby: „Jaka
pi´kna katastrofa!”. Ta trwajàca prawie godzin´,
czteroutworowa p∏yta pozwala nam oderwaç si´
od Êwiata, daç si´ poch∏onàç pi´knu, a jednoczeÊnie zastanowiç si´ nad sensem istnienia. Nie polecam jej s∏uchaç fragmentami, jest to raczej zaplanowane dzie∏o, które tworzy monumentalnà
ca∏oÊç od poczàtku do koƒca. Album jest niepokojàcy, ale równie˝ urzekajàcy pi´knem. Jest niczym
te momenty w ˝yciu, w których wiemy, ˝e coÊ
nam zagra˝a, ale nie mo˝emy przestaç si´ tym zachwycaç. Jak wyjàtkowo malowniczy wybuch. Jak
przemierzajàcy sawann´ lew z bujnà grzywà. Jak
„Guernica” Picassa. Jak koniec Êwiata.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com
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Podczas ferii dzieci w Weso∏ej si´ NIE nudzà
Tegoroczna „Zima w mieÊcie 2015”,
chocia˝ uboga w bia∏y puch, zapewni∏a m∏odym mieszkaƒcom
dzielnicy Weso∏a wiele atrakcji wype∏niajàcych wolny czas w trakcie
ferii zimowych.
Jak co roku, w ramach programu
„Zima w mieÊcie 2015” nasi podopieczni korzystali z bogatej oferty

miejskiej przygotowanej przez Wydzia∏ OÊwiaty,
Kultury i Sportu dla Dzielnicy Weso∏a. Oprócz dorocznych atrakcji, takich jak: zaj´cia basenowe
w Wesolandii i OÊrodku Sportu i Rekreacji w Aninie, seanse w „Ogrodach Muzycznych”, lekcje
w Muzeum Narodowym i Zamku Królewskim, zaj´cia w Centrum Nauki Kopernik oraz spacery po
Wilanowie, po parku w ¸azienkach Królewskich

czy wizyty w warszawskim ZOO, a tak˝e zaj´cia
edukacyjne proponowane przez Bibliotek´ Publicznà Dzielnicy Weso∏a, poszczególne Feryjne
Punkty Edukacyjne odwiedzi∏y m.in.: Muzeum
Chopina, Instytut S∏owacki, Muzeum Kultury ˚ydowskiej oraz zorganizowa∏y spotkania ze stra˝à
miejskà czy instruktorem karate.
W tym roku Urzàd Dzielnicy Weso∏a w ramach
programu „Zima w mieÊcie 2015” zapewni∏ dwie
nowe atrakcje dla Feryjnych Punktów Edukacyjnych, tj. zorganizowane wyjÊcia grupowe na lodowisko dzielnicy Weso∏a, które tak˝e w ferie
cieszy∏o si´ ogromnym zainteresowaniem, a tak˝e do „Miejskiego ZOO” w Sulejówku.
Co wi´cej, codziennie przez dwa tygodnie,
w godz. od 8.00 do 16.00, ka˝dy z punktów

w ramach zaj´ç programowych oferowa∏ zaj´cia
sportowe, rekreacyjne, komputerowe, filmowe,
plastyczne, literackie oraz umilajàce czas – gry
grupowe i zabawy edukacyjne.
Podobnie jak w poprzednich latach, w punktach
dziennego pobytu prowadzone by∏o ˝ywienie,
wi´c rodzice zwolnieni byli z przygotowywania kanapek, a dzieci by∏y nakarmione i uÊmiechni´te.
Nie zapomniano o weso∏owskiej m∏odzie˝y. Podczas programu „Zima w mieÊcie 2015” aktywne
by∏y Feryjne Punkty Zaj´ç Specjalistycznych, skierowane g∏ównie do tej grupy wiekowej. Gimnazjum
nr 119 proponowa∏o obszernà ofert´ sportowà,
w ramach której codziennie odbywa∏y si´ „Turnieje
Dnia” oraz „Wielkie Turnieje Pi∏ki Siatkowej”. Ponadto, w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
w poszczególne dni mia∏y miejsce zaj´cia artystyczne, a w ramach M∏odzie˝owego Uniwersytetu Informatycznego HP – zaj´cia komputerowe.
W ramach programu „Zima w mieÊcie 2015”
wszystkie zaj´cia by∏y bezp∏atne. Miasto pokry∏o równie˝ koszty przejazdu grup uczestników programu Êrodkami komunikacji ZTM.
Warto równie˝ wspomnieç o Êwietnej inicjatywnie kierowników Feryjnych Placówek Edukacyjnych, którzy na zakoƒczenie „Zimy w mieÊcie
2015” wspólnymi si∏ami przygotowali bal karnawa∏owy dla wszystkich uczestników programu.
Impreza odby∏a si´ w piàtek 30 stycznia, zaraz po
projekcji filmowej w Klubie „KoÊciuszkowiec”.
Karolina Zawadzka
Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a

WARTO ZOBACZYå

Muzeum Narodowe
w Warszawie zaprasza!
Olga Boznaƒska – wystawa obrazów
w 150 rocznic´ urodzin i 75 rocznic´
Êmierci jednej z najbardziej cenionych polskich malarek, zaliczanych
do Êcis∏ego grona najwybitniejszych
artystek europejskich.
W okresie od 26 lutego do 2 maja
2015 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie zaprezentowanych zostanie blisko 180 dzie∏,
w tym oko∏o 150 Olgi Boznaƒskiej z ró˝nych okresów jej
twórczoÊci. Obok nich b´dzie mo˝na zobaczyç 30 obrazów innych artystów, m.in. Velazqueza, Maneta, Vuillarda. Tematyczny uk∏ad wystawy poprowadzi zwiedzajàcych przez ekspozycj´ portretów, przedstawienia dzieci,
pejza˝e miejskie, widoki pracowni artystki oraz martwe
natury. Najobszerniejszà cz´Êç wystawy stanowiç b´dà
portrety – dziedzina, w której Boznaƒska osiàgn´∏a najwi´ksze mistrzostwo.
Zach´cam do zwiedzenia wystawy.
Maria Surawska

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W naszym OÊrodku Kultury
Spotkania z muzykà
Od dwóch lat w ODT Pogodna, a od wrzeÊnia
w OÊrodku Kultury, odbywajà si´ koncerty dla
dzieci organizowane przy wspó∏pracy z Filharmonià Narodowà. Spotkania majà wiernà rzesz´
wielbicieli. Udzia∏ w nich przeznaczony jest zarówno dla grup zorganizowanych, jak i uczestników indywidualnych, ale te pierwsze obowiàzujà wczeÊniejsze zapisy. Projekt dostosowany jest
do wieku m∏odych widzów. Koncerty prezentujà
muzyk´ polskà oraz innych regionów Êwiata,
przekazujà s∏uchaczom wiadomoÊci z zakresu historii muzyki, biografii wybitnych kompozytorów, form muzycznych, budowy i techniki gry na
instrumentach muzycznych. M∏odzi widzowie ze
spotkaƒ wychodzà zawsze uÊmiechni´ci i pe∏ni
nowej muzycznej wiedzy.

Wyrusz z nami w podró˝
Raz w miesiàcu w OÊrodku Kultury oraz
filii ODT Pogodna mo˝na wybraç si´ w wirtualnà podró˝, okraszonà pi´knymi zdj´ciami i filmami z odleg∏ych krajów, które sprawiajà, ˝e siedzàc w fotelach, mamy wra˝enie, jakbyÊmy tam byli.
Dzi´ki spotkaniom z podró˝nikami mieszkaƒcy dzielnicy mogà zwiedziç ciekawe zakàtki Êwiata, poznaç inne zwyczaje, kultury
i religie, pos∏uchaç, jak ˝yje si´ na Kostaryce, w Królestwie Tonga, Omanie czy Wietnamie. Mo˝emy Êmia∏o powiedzieç, ˝e kul´ ziemskà
okrà˝yliÊmy ju˝ wspólnie kilka razy i mamy nadziej´, ˝e ta podró˝ nadal b´dzie trwa∏a!
Zapraszamy serdecznie na spotkania podró˝nicze, mamy jeszcze wiele miejsc do odkrycia.

Karnawa∏owy Bal z Lady Klaun
Na poczàtku stycznia w OÊrodku Kultury odby∏
si´ bal z Lady Klaun. Na zabaw´ przyby∏y smoki,
biedronki, pszczó∏ki, ksi´˝niczki, piraci, stra˝acy
i wielu innych. By∏y taƒce, zabawy, nauka cho-

dzenia na szczud∏ach, rzut do celu i wiele innych
atrakcji. Maluchy bawi∏y si´ wyÊmienicie i mamy
nadziej´, ˝e ich rodzice równie˝ ☺ .

Od kredki do gliny
15 stycznia odby∏ si´ doroczny wernisa˝ wystawy prac sekcji plastycznych dzia∏ajàcych
w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy i filii „Pogodna” pod kierunkiem
p. Doroty ¸asisz i p. El˝biety Lipiec. Swojà twór-

14

czoÊç prezentowali uczestnicy zaj´ç z ceramiki,
decoupage oraz rysunku i malarstwa.
To by∏ bardzo kolorowy wieczór, pe∏en radosnego gwaru, a zarazem czas na wymian´ doÊwiadczeƒ, pasji i inspiracji.

Kurs szycia w ODT Pogodna
Chcesz nauczyç si´ szyç
na maszynie? Zdobyç nowà
twórczà umiej´tnoÊç? Rozwinàç swoje krawieckie
umiej´tnoÊci? Przyjdê do
ODT Pogodna na Warsztaty szycia. W programie:
obs∏uga maszyny do szycia
(stebnówka, overlock), nauka ró˝nych technik szycia,
obs∏uga hafciarki.
Zaj´cia odbywaç si´ b´dà w czwartki w godzinach
19.00–21.00, koszt 90 z∏/m-c, wszystkie materia∏y wliczone w cen´. Prowadzenie Zbigniew
Lis. Szczegó∏owe informacje i zapisy w filii Pogodna. Zaj´cia rozpocznà si´ po zebraniu grupy.

Szczególnie polecamy
W lutym chcielibyÊmy poleciç Paƒstwa uwadze
zw∏aszcza dwie propozycje z naszego programu.
8 lutego o godzinie
17.00 w filii OÊrodka
Kultury – ODT Pogodna odb´dzie si´ koncert pt. „Przeboje od
Opola do Brodwayu”
w wykonaniu Mariusza
JaÊko i Tomasza Czerskiego – solistów Teatru Sabat. Karnawa∏owy repertuar z pewnoÊcià si´ spodoba.
Kolejnà ciekawà propozycjà jest koncert piosenek warszawskich w wykonaniu artystów zespo∏u Dur-Moll. To pe∏na humoru, muzyczna podró˝ po Stolicy ostatnich kilku dekad. Nie zabraknie znanych warszawskich szlagierów,
takich jak „Chcecie to wierzcie”, „Ma∏e mieszkanko na Mariensztacie” czy „Jak przygoda to
tylko w Warszawie”.
Ponadto w naszym programie znajdà Paƒstwo
spektakle teatralne dla dzieci, wystawy, zaj´cia
sekcyjne i wiele innych wydarzeƒ, a wst´p na
wszystkie jest bezp∏atny. Zapraszamy do Êledzenia
strony internetowej www.domkulturywesola.net.

Pozosta∏e wydarzenia
w OK Weso∏a
(ul. Starzyƒskiego 21):
6 lutego (piàtek), godz. 10.50 – SPOTKANIA Z MUZYKÑ. Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci pt. „Trzy razy «f» – flet,
fagot i fortepian”.
15 lutego (niedziela), godz. 17.00 – KONCERT PIOSENEK WARSZAWSKICH – koncert
w wykonaniu artystów zespo∏u Dur-Moll.
18 lutego (Êroda), godz. 10.00 – WARSZTATY ETNOGRAFICZNE. WALENTYNKI. Poznajemy postaç Êw. Walentego i zwyczaje
zwiàzane z tym Êwi´tem, tworzymy magnetyczne serduszka. Zaj´cia tylko dla grup zorganizowanych z klas „0”, obowiàzujà zapisy.
21 lutego (sobota), godz. 17.00 – DOLINA BIEBRZY NA PODLASIU. OSTATNIE
DZIKIE MOKRAD¸A EUROPY. Pokaz slajdów i prelekcja w wykonaniu Sebastiana
Bielaka.

i w filii ODT Pogodna
(ul. Jana Paw∏a II 25):
6 lutego (piàtek), godz. 11.50 – SPOTKANIA Z MUZYKÑ. Koncert Filharmonii
Narodowej dla dzieci pt. „Trzy razy «f»
– flet, fagot i fortepian”.
7 lutego (sobota), godz. 10.00–18.00 –
POGODNE PLANSZÓWKI. Sp´dê niezapomniany dzieƒ z grami planszowymi.
8 lutego (niedziela), godz. 17.00 – PRZEBOJE OD OPOLA DO BRODWAYU. Koncert
karnawa∏owy w wykonaniu Mariusza JaÊko
i Tomasza Czerskiego – solistów Teatru Sabat.
19 lutego (czwartek), godz. 19.00 –
MOJE MIASTO NOCÑ. Wernisa˝ wystawy
fotografii Andrzeja Sety.
22 lutego (niedziela), godz. 16.00 – PROT
I FILIP. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu Teatru OdSkocznia. Wystàpià: Sebastian Skoczeƒ i Tomasz Korczyk.
28 lutego (sobota), godz. 17.00 –
OMAN – W KRAINIE PACHNÑCEJ KADZID¸EM. Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Anny i Marcina Szymczaków.
OK Weso∏a
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Okiem coacha

Szcz´Êcie w mi∏oÊci
To ju˝ luty... a woko∏o nas czerwone, walentynkowe serduszka. Dla niektórych to radosne
Âwi´to Zakochanych, dla innych chwila refleksji... czy znajd´ kogoÊ, z kim b´d´ szcz´Êliwy/
szcz´Êliwa... Albo czy nasza mi∏oÊç puÊci wiosnà
zielone listki...?
„Pytacie cz´sto, jak wskrzesiç mi∏oÊç,
której puls jest ledwo wyczuwalny, bo zamieni∏a si´ w przyzwyczajenie. To nieproste. Dlatego lepiej zapobiegaç os∏abianiu
uczuç, ni˝ potem szukaç desperackich sposobów, by je o˝ywiç. Jednym z wa˝nych
elementów utrzymywania atrakcyjnoÊci relacji jest bycie ciekawym partnera i dla
partnera. Dlatego nie zamykaj Êwiatu drzwi
przed nosem. Nie okopuj si´ w twierdzy.
Nie zapominaj o tym, co daje ci energi´.
Nie zarzucaj swoich pasji, nie zapominaj
o swoich potrzebach, nie poÊwi´caj ich
w ca∏oÊci na o∏tarzu wspólnego ˝ycia.
Mnóstwo osób rezygnuje z siebie, gdy pojawia si´ koniecznoÊç zarabiania wi´kszych
pieni´dzy, potrzeba ofiarowania czasu rodzinie. To jest wa˝ne, ale wa˝ny jesteÊ tak˝e
ty. Kiedy masz coÊ swojego, jakieÊ w∏asne terytorium, karmisz swojà dusz´ pasjà, zachowujesz ciekawoÊç dziecka. Kochasz coÊ robiç? Nieistotne, co to takiego. Rób to dalej.
Nie mów sobie, ˝e teraz nie masz ju˝ czasu
na g∏upstwa. A jeÊli tak w∏aÊnie powiesz, nie
dziw si´ potem, ˝e ˝ycie staje si´ prozaiczne
i przewidywalne, a mi∏oÊç zaczyna blaknàç.
Rozwijanie pasji, ciekawoÊç Êwiata sprawiajà, ˝e jesteÊ fascynujàcà osobowoÊcià.
Oboje wi´c jà zachowajcie. A jeÊli ju˝ pogrà˝yliÊcie si´ w marazmie, przypomnij sobie, jak by∏o kiedyÊ. Oko∏o czwartego roku
˝ycia cz∏owiek staje si´ straszliwym gadu∏à,
zadaje milion pytaƒ na minut´... I tak powinno zostaç. Pami´tasz, co powiedzia∏ Albert Einstein? «Wa˝ne jest, by nigdy nie

przestaç pytaç. CiekawoÊç nie istnieje bez
przyczyny. Wystarczy wi´c, jeÊli spróbujemy
zrozumieç choç troch´ tej tajemnicy ka˝dego dnia. Nigdy nie traç Êwi´tej ciekawoÊci.
Kto nie potrafi pytaç, nie potrafi ˝yç».
I jeszcze jedno... Tym, co naprawd´ liczy si´
w ˝yciu, jest atrakcyjnoÊç wynikajàca z poczucia w∏asnej wartoÊci, akceptacji siebie samego. To ten rodzaj uroku, który roztaczajà wokó∏ siebie osoby kochajàce ˝ycie. Âwiat lubi
ludzi, którzy lubià Êwiat... i siebie samych.
Uwierz mi, ˝e wyglàd nie jest tu najwa˝niejszy. OczywiÊcie, ma znaczenie, czy jesteÊ osobà zadbanà, pociàgajàcà i robisz mi∏e wra˝enie. Niemniej to nie regularnoÊç twoich rysów
i obwód w biodrach przesàdzi o tym, czy
znajdziesz szcz´Êcie. PomyÊl... Marilyn Monroe czy Whitney Houston nie by∏y ∏adne. By∏y
zjawiskowo pi´kne, ale nie kocha∏y siebie.
Bez wzgl´du na to, czy jesteÊ bardzo m∏odà, czy dojrza∏à osobà, zawsze jest pora na
to, aby zainwestowaç w siebie. Nie w najmodniejsze ciuchy i kosmetyki, ale w rozwój
osobisty, który pomo˝e ci dostrzec w∏asnà
atrakcyjnoÊç i zaczàç si´ nià cieszyç. Na to nigdy nie jest za póêno.
Oto s∏owa Ruth Gordon, wielkiej amerykaƒskiej aktorki teatralnej i filmowej, osoby
niewàtpliwie atrakcyjnej: «Jak si´ dostaç
na scen´ z Ellwood Avenue 14 w Quincy
w stanie Massachusetts? Bez pieni´dzy,
bez znajomoÊci, bez urody, z pi´cioma stopami wzrostu, bez niczego. Jak to si´ robi?
To jest wielka filozofia ˝ycia, której si´ nauczy∏am – nigdy nie licz si´ z faktami»”.

Fragment pochodzi z mojej ksià˝ki
„Szcz´Êcie w mi∏oÊci. Jak màdrze kochaç
i rozumieç siebie” – Wydawnictwo Nasza
Ksi´garnia 2015.
Joanna Godecka
life coach i praktyk Integracji Oddechem

Dla naszych Czytelników
mamy dwa egzemplarze ksià˝ki
Pani Joanny Godeckiej.
Mo˝na jà wygraç w naszym
walentynkowym konkursie!
Zadanie konkursowe: napisz krótki
wiersz o mi∏oÊci (nie mo˝e przekraczaç obj´toÊci 500 znaków, w dowolnym podziale
na strofy – d∏u˝sze wiersze nie b´dà brane
pod uwag´) i przyÊlij go mailem na adres:
redakcja.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub pocztà na adres redakcji: ul. Zwyci´zców 20, lok. 2, 03-938 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs walentynkowy”. Prace
przyjmujemy do 23 lutego (decyduje data
nap∏yni´cia do redakcji, nie data stempla
pocztowego). Redakcyjna komisja konkursowa wybierze dwa najpi´kniejsze. Opublikujemy je w marcowym numerze.

REKL AMA

CZWARTEK 15:00-19:30, WESOŁA-ZIELONA, ul. SZEROKA 29
Zapraszamy na gorące wyroby prosto z wędzarni
Piątek 11:30-19:00 – Stara Miłosna vis-a-vis Lidla
Sobota 6:30-13:00 – bazar w Międzylesiu, ul. Żegańska 1A

TEL. 600-25-34-60
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ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
zarządzanie stresem
Joanna Godecka
life coach,
praktyk Integracji Oddechem
501 715 646 w godz. 10-20

poczucie własnej wartości

odkrywanie talentów
poprawa relacji
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Okiem prawnika

Najprostsza do prowadzenia
– ale czy bezpieczna?

Formy prawne prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej – cz. 1

Istnieje jednak „druga strona medalu” zwiàzana z opisanà wy˝ej elastycznoÊcià prowadzenia
firmy. JeÊli majàtek firmy to˝samy jest z majàtkiem w∏aÊciciela – dotyczy to równie˝ d∏ugów.
Je˝eli firm´ spotka∏y nieprzewidziane zdarzenia
rynkowe lub biznes po prostu „nie wypali∏” i firma wygenerowa∏a d∏ugi – b´dzie on zad∏u˝ony
jako osoba fizyczna. W zwiàzku z tym wierzyciele mogà przeprowadziç windykacj´ nale˝noÊci
z ca∏ego majàtku przedsi´biorcy – poczynajàc od
Êrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych, koƒczàc na nieruchomoÊciach. Brak ochrony majàtku osobistego przedsi´biorcy oraz rosnàce obcià˝enia wynikajàce z p∏aconych na ZUS
sk∏adek coraz cz´Êciej decydujà o poszukiwaniu
przez przedsi´biorców innych form prawnych
prowadzenia firmy – zw∏aszcza po up∏ywie
pierwszych 24 miesi´cy od za∏o˝enia firmy, kiedy
sk∏adki ZUS wp∏acane przez przedsi´biorc´ do
ZUS rosnà dwukrotnie.

Jednà z najcz´Êciej wybieranych form prawnych prowadzenia firmy
jest tzw. jednoosobowa
dzia∏alnoÊç gospodarcza. Z danych GUS wynika, i˝ pod koniec 2014 r.
na terenie ca∏ego kraju
zarejestrowanych by∏o
1,78 miliona przedsi´biorców prowadzàcych firm´ w∏aÊnie w takiej formie.

ElastycznoÊç i swoboda
Jednoosobowa dzia∏alnoÊç jest najbardziej
elastycznà formà prowadzenia w∏asnego biznesu. Przede wszystkim pozwala w∏aÊcicielowi na
swobodne dysponowanie zarobionymi pieni´dzmi. Dzieje si´ tak ze wzgl´du na fakt, i˝ majàtek
w∏aÊciciela jest równoczeÊnie majàtkiem firmy.
W zwiàzku z tym wypracowanym zyskiem w∏aÊciciel firmy mo˝e swobodnie dysponowaç. JeÊli

mowa o zysku, nale˝y wspomnieç o podatkach.
Obowiàzujàce przepisy podatkowe pozwalajà
na opodatkowanie uzyskiwanych przychodów
wed∏ug kilku form opodatkowania. Prowadzàc
firm´, mo˝emy rozliczaç si´ na zasadach ogólnych (wed∏ug skali podatkowej 18% oraz 32%),
podatkiem liniowym, rycza∏tem od przychodów
ewidencjonownych czy np. kartà podatkowà.
Wybór którejÊ z ww. form opodatkowania powinien jednak zostaç poprzedzony g∏´bokà analizà
przysz∏ych przep∏ywów finansowych w firmie,
bowiem z∏a decyzja mo˝e nas potem du˝o kosztowaç. JeÊli wybór formy opodatkowania nie by∏
do koƒca trafny, zmiany mo˝emy dokonaç dopiero na poczàtku nast´pnego roku podatkowego.
Warto równie˝ przedyskutowaç z ksi´gowym lub
nawet doradcà podatkowym kwesti´ bycia podatnikiem VAT. Specyfika bran˝y mo˝e powodowaç, ˝e mimo braku obowiàzku zarejestrowania
si´ jako podatnik VAT, bycie jego p∏atnikiem mo˝e byç dla nas op∏acalne ze wzgl´du na uzyskiwany zwrot podatku.

Tomasz Ma∏ecki

Autor jest mieszkaƒcem Starej Mi∏osny. Pracuje jako
prawnik w kancelarii adwokackiej zajmujàcej si´
przekszta∏ceniami prawnymi i podatkowymi firm.
Kontakt: +48 794 579 010, tomek@firmabezzus.eu

Obywatelu, nie wyrzucaj Êmieci do lasu...
czyli s∏ów kilka o planowanej budowie wysypiska Êmieci na terenie gminy Zielonka
W∏adze Zielonki wyda∏y
pod koniec ub. roku decyzj´ zezwalajàcà na budow´
sk∏adowiska odpadów komunalnych na swoim terenie. Âmieci b´dà nasze, tj.
z Warszawy. Inwestorem
jest bowiem Miejskie
Przedsi´biorstwo Oczyszczania w Warszawie, które za sum´ ponad
40 milionów zakupi∏o teren pod jego budow´.
I mo˝e nie by∏oby tak wielu protestów gmin sàsiadujàcych z Zielonkà, gdyby wczeÊniej przeprowadzone by∏y konsultacje spo∏eczne z w∏adzami oraz mieszkaƒcami. W∏adze Zielonki wespó∏ z MPO podrzuci∏y nam tzw. „kuku∏cze jajo”.
Budujemy przecie˝ spo∏eczeƒstwo obywatelskie
i nie mo˝na ju˝ chyba w taki sposób traktowaç
sàsiadów. W artykule przytocz´ kilka faktów.
Teren pod wysypisko rzeczywiÊcie obszarowo
przynale˝y do gminy Zielonka, ale de facto zlokalizowany jest w bezpoÊrednim sàsiedztwie
(kilkuset metrów) od zabudowaƒ Micha∏owa
w gminie Halinów. Zielonka lubi podrzucaç takie
smaczki swoim sàsiadom, chocia˝by Weso∏ej
– w kompleksie leÊnym w odleg∏oÊci kilku kilometrów od granic Weso∏ej znajduje si´ ju˝ sk∏adowisko odpadów, w∏aÊciwie osadów chemicznych z oczyszczalni Êcieków „Czajka”. W∏adze
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

dzielnicy nie mia∏y wp∏ywu na jego powstanie
i nie by∏y nawet powiadomione o jego lokalizacji! Gmina Zielonka to tereny, a w∏aÊciwie kompleksy leÊne ciàgnàce si´ od Zielonki po Rembertów, Weso∏à, Sulejówek, Okuniew, Halinów i Pustelnik. W rzeczywistoÊci wysypisko odpadów
z Warszawy b´dzie bezpoÊrednio oddzia∏ywa∏o
na komfort ˝ycia mieszkaƒców Micha∏owa. Chyba nie jest to tak do koƒca prawda, ˝e tylko ich,
bo dlaczego protestujà mieszkaƒcy innych
gmin? Pewnie dlatego, ˝e i oni poniosà ci´˝ar
sk∏adowiska nie swoich odpadów.
Dla mieszkaƒców Weso∏ej chyba najwa˝niejszà informacjà jest, którà drogà b´dà dowo˝one
Êmieci do wysypiska? Odpowiedê wydaje si´
oczywista: ul. Okuniewskà lub ul. Trakt Brzeski!
Innej drogi dojazdowej po prostu nie ma. I znowu Zielonka nie odczuje oddzia∏ywania tej inwestycji. Nie doÊç, ˝e Êmieciarki przejadà przez Weso∏à, to jeszcze nie wiemy, w jakiej liczbie i z jakà cz´stotliwoÊcià. Ile ich b´dzie dziennie, czy
pojadà rano, w godzinach szczytu, czy mo˝e
w nocy? Czy w decyzji zezwalajàcej na budow´
takie aspekty by∏y brane pod uwag´? O ile
wiem, nikt z Dzielnicà Weso∏a nie rozmawia∏ na
ten temat. Radni Weso∏ej dowiadujà si´ o budowie wysypiska Êmieci z informacji prasowych.
Równie niebezpieczne dla nas, mieszkaƒców,
jest wyci´cie przy okazji kilkudziesi´ciu hektarów

lasu, tzw. zielonych p∏uc Warszawy. By∏aby to
wr´cz niewyobra˝alna strata dla Êrodowiska naturalnego i zaburzenie lokalnego ekosystemu,
którego jesteÊmy przecie˝ cz´Êcià. Decyzja o likwidacji sk∏adowiska odpadów w Radiowie (trafia
tam ponad 150 tys. ton odpadów rocznie) spowodowa∏a przekierowanie problemu Êmieciowego
w nasze okolice. Dlaczego wycina si´ lasy i lokalizuje si´ w nich sk∏adowiska Êmieci? Dlaczego nie
inwestuje si´ w nowoczesne technologie i zak∏ady unieszkodliwiania odpadów? Tego te˝ chyba
si´ nie dowiemy. A mo˝e to pok∏osie tzw. ustawy
Êmieciowej? Mia∏o byç tanio i wszystkie Êmieci
mia∏y byç odebrane, bo liczy si´ wybór najkorzystniejszej oferty, czyli najtaƒszej. W ca∏ym cywilizowanym Êwiecie problem odpadów stanowi nie lada wyzwanie dla spo∏eczeƒstwa. Nikt przecie˝ nie
chce mieszkaç w sàsiedztwie ha∏dy Êmieci. My,
mieszkaƒcy Weso∏ej, równie˝ nie chcemy staç
w korkach utworzonych przez ci´˝arówki ze Êmieciami z ca∏ej Warszawy. Dlatego chcemy rozmawiaç na temat wysypiska odpadów.
Mo˝e wi´c, jak na ironi´, s∏uszny by∏by taki
oto apel: Obywatelu, nie wyrzucaj Êmieci do lasu, w∏adza zrobi to za Ciebie!
Lidia Cybulska-Przes∏aw
wiceprzewodniczàca
Rady Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
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Na harcerskim, zimowym szlaku
Jak co roku harcerze z Weso∏ej wyruszyli w czasie ferii zimowych w polskie góry. Tym razem celem naszej podró˝y by∏a Orawka, malownicza wieÊ
po∏o˝ona kilka kilometrów od granicy
ze S∏owacjà.
Ju˝ od samego poczàtku naszej przygody zacz´liÊmy realizowaç dzia∏ania
majàce na naszych wyjazdach charakter
sta∏y i powtarzalny – wyjÊcia na górskie
szlaki, wyjazdy na narty bàdê snowboard, wspólne akcje ca∏ego zgrupowania.
Ale to zaledwie u∏amek tego, co si´
dzieje podczas harcerskich wyjazdów.
Obóz zimowy to przede wszystkim funkcjonowanie w kilku-, kilkunastoosobowych dru˝ynach. To regularnoÊç codziennych czynnoÊci,
poczynajàc od zaj´ç porannych, takich jak rozgrzewka, a koƒczàc na wieczornych – Êpiewanki,
rozmowy podczas kominków. To najró˝niejsze
gry terenowe, zaj´cia z technik harcerskich, realizacja prób na stopnie i sprawnoÊci, nawiàzywanie nowych przyjaêni, które przetrwajà d∏ugie lata. To kwintesencja harcerskiego ˝ycia podczas
d∏u˝szych wyjazdów, do której funkcjonowania
niezb´dna jest obrz´dowoÊç.

Dwie dru˝yny – „Sokó∏” z Sulejówka i „Szabla”
z Halinowa – powróci∏y do czasów Powstania
Styczniowego, dziewczyny z „Archandrai” wcieli∏y si´ w ksi´˝niczki z bajek Disneya, „Kasjopea”
rozwiàza∏a zagadk´ kryminalnà, kadra „Ogrodu
Marzeƒ” ca∏y czas si´ doskonali∏a, by ze zdwojonà si∏à i wi´kszym wachlarzem umiej´tnoÊci
przewodziç po powrocie najm∏odszym cz∏onkiniom naszego szczepu. „Stanica” pod czujnym
okiem nowego dru˝ynowego walczy∏a o wp∏ywy
w Chicago, a „Kedyw” cofnà∏ si´ w czasie do

Zapraszamy na treningi koncentracji uwagi, relaksacji,
a tak˝e na treningi dla dzieci i m∏odzie˝y z dysleksjà
Co to jest EEG Biofeedback?
EEG Biofeedback – to nowoczesna metoda treningowa wykorzystujàca specjalistyczny sprz´t wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywnoÊci i pracy mózgu podczas treningu.
Atrakcyjna forma pracy (animacje, gry
multimedialne, filmy) sprawia, ˝e nabywanie kolejnych umiej´tnoÊci staje
si´ dla dziecka zabawà i przyjemnoÊcià. Metoda stosowana jest u doros∏ych i dzieci w wieku od 5 do 6 lat.
Za jej pomocà osoba poddawana treningowi uczy
si´ czynnoÊci swojego mózgu. Uczy si´, jak pozytywnie zmieniaç wzorzec wytwarzanych fal mózgu
(wzmacniaç po˝àdane i hamowaç niepo˝àdane fale
mózgowe), bowiem stan naszego umys∏u i zachowanie ∏àczà si´ we wzorcu pracy mózgu.
Dlaczego jest wa˝ne wytwarzanie odpowiednich fal?
Aparatura rejestruje cztery rodzaje fal – delta, theta, alfa, beta. Ka˝da z tych fal odpowiada za innà aktywnoÊç
mózgu. Na przyk∏ad fale theta odpowiadajà za sen
i fantazjowanie, a fale beta za aktywne myÊlenie. Z kolei fale alfa pojawiajà si´ w stanie relaksu. Je˝eli w czasie czuwania wytwarzamy za du˝o fal theta, nie mamy
warunków do sprawnego myÊlenia czy koncentrowania
si´. Podczas treningu EEG mo˝na nauczyç si´ regulowaç
przebieg fal i dostosowywaç je do aktualnych potrzeb.
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Czy jest to metoda bezpieczna?
Tak, terapia EEG Biofeedback prowadzona przez
certyfikowanego neuroterapeut´/ psychologa – jest
metodà bezpiecznà.

Ile czasu trwa terapia?
Niektóre problemy mogà wymagaç 20 sesji (problemy z koncentracjà), 40 sesji (ADHD, ADD), wi´cej ni˝ 60
sesji (autyzm, padaczka). W przypadku optymalizacji
pracy mózgu (przed egzaminem, u osób zdrowych w celu poprawy koncentracji) jest to ok. 10–15 spotkaƒ.

Komu polecamy treningi EEG Biofeedback?
Dzieciom i m∏odzie˝y pragnàcym polepszyç swoje
wyniki w nauce (wa˝ne egzaminy, testy) oraz dzieciom z zaburzeniami koncentracji uwagi, z nadpobudliwoÊcià psychoruchowà, z problemami szkolnymi (gorsze wyniki w nauce, dysleksja), tak˝e dzieciom ze zdiagnozowanà epilepsjà oraz autyzmem.
Doros∏ym funkcjonujàcym w nadmiernym stresie,
od których wymagana jest koncentracja uwagi

1944 roku, by wziàç udzia∏ w II wojnie Êwiatowej i zdobyç Lini´ Zygfryda.
Oprócz wy˝ej wymienionych jednostek wchodzàcych w sk∏ad 44 Szczepu MDHiZ „Zielony P∏omieƒ” w zimowisku wzi´∏y udzia∏ dwie
zaprzyjaênione ˝eƒskie dru˝yny – 113
WDH-ek „Ennedi” i 18 WDH-ek „Bukowina” dzia∏ajàca na Mokotowie, które
dzieli∏y si´ z nami swym doÊwiadczeniem oraz zwyczajami.
Ostatniego dnia naszej przygody odwiedziliÊmy Kraków, który przywita∏ nas
typowà zimowà pogodà, jakiej mimo
pobytu w górach rzadko kiedy doÊwiadczaliÊmy. Zwiedzanie dawnej stolicy Polski zacz´liÊmy od bazyliki Êw. Floriana,
by nast´pnie w dru˝ynach udaç si´ na
Rynek. Równo o godzinie 16 w niedziel´ 25 stycznia 2015 r. w cieniu Sukiennic
i Bazyliki Mariackiej odby∏ si´ apel koƒczàcy nasze zimowisko. Pozosta∏o udaç
si´ na Dworzec G∏ówny i wsiàÊç do pociàgu.
I choç nie oby∏o si´ bez zgrzytów i drobnych
incydentów, a powrót zajà∏ nam wi´cej czasu,
ni˝ si´ spodziewaliÊmy, to wróciliÊmy do codziennoÊci przekonani o tym, ˝e harcerstwo to
jedna z najwa˝niejszych rzeczy w naszym ˝yciu.
Zakoƒczone niedawno zimowisko na d∏ugo
pozostanie w naszej pami´ci.
pwd. Tomasz Mileszyk HR
komendant zimowiska

i podejmowanie szybkich decyzji.
Osobom zdrowym proponujemy treningi relaksacyjne, kreatywnoÊci, odpornoÊci na stres, koncentracji, zwi´kszania mo˝liwoÊci poznawczych.

KorzyÊci dla dzieci:
sà bardziej cierpliwe, mniej impulsywne
i ∏atwiej si´ koncentrujà,
sà bardziej zmotywowane i odporne na stres,
s∏uchajà z wi´kszà uwagà i lepiej rozumiejà polecenia,
sà bardziej pewne siebie.

KorzyÊci dla doros∏ych:
lepsza koncentracja i uwaga,
wi´ksza motywacja do dzia∏ania,
szybkie zapami´tywanie, uczenie si´ i przypominanie sobie materia∏u,
∏atwiejsze osiàganie stanu relaksu i dobrego samopoczucia.

Czy efekty treningu sà trwa∏e?
Tak, efekty treningu sà d∏ugotrwa∏e. Wyuczona
umiej´tnoÊç Êwiadomego prze∏àczania si´ pomi´dzy
ró˝nymi stanami mentalnymi – o ile b´dzie wykorzystywana na co dzieƒ – jest trwa∏a.
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WieÊci z SP 173
W listopadzie w SP 173 odby∏o si´ dzielnicowe
spotkanie z doradcà metodycznym m.st. Warszawy
w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Panià Ma∏gorzatà Korchowiec.
Spotkanie, na które zostali zaproszeni kierownicy
oraz nauczyciele Êwietlic dzielnicy Weso∏a, rozpocz´∏a pani Lucyna Kryszyƒska prezentacjà pracy
w Êwietlicy Szko∏y Podstawowej nr 173. Pokaza∏a,
jak powinny wyglàdaç profesjonalne zaj´cia, przedstawi∏a liczne sukcesy uczniów, którzy bioràc udzia∏
w konkursach, happeningach, zawodach i spotkaniach, rozwijajà swoje zainteresowania oraz odkrywajà talenty. Przypomnia∏a, jak wa˝ne dla rozwoju
m∏odego organizmu sà spacery i zabawy na Êwie˝ym powietrzu. Pokaza∏a przyk∏ady zabaw integrujàcych Êrodowisko lokalne, np. Rodzinne Âwi´to
Pieczonego Ziemniaka, Choinkowe RadoÊci, Witaj
Wiosno, Lata Czar. Zakoƒczy∏a przytoczeniem opinii
uczniów o Êwietlicy: „Êwietlica w SP 173 jest najlepsza na Êwiecie”. I chyba jest to prawda, gdy˝
niektóre dzieci nawet nie chcà wracaç do domu...
Po prezentacji poproszono naszego goÊcia o zabranie g∏osu. Prelekcja pod tytu∏em „Aspekty prawne
w pracy z dzieckiem podczas zaj´ç Êwietlicowych”
porusza∏a najwa˝niejsze tematy dotyczàce opieki
nad dzieckiem w wieku 5–12 lat, do których zaliczamy w szczególnoÊci: usamodzielnianie dzieci, uspo∏ecznianie i integrowanie dziecka z grupà, dzia∏ania
na rzecz zdrowia, wspomaganie dzieci z dysfunkcjami, wspó∏prac´ Êwietlicy z rodzicami i nauczycielami.

Pani Ma∏gorzacie Korchowiec nale˝à si´ ogromne
podzi´kowania za przybli˝enie tak trudnego zagadnienia, jakim jest organizacja Êwietlicy szkolnej.
Tradycjà naszej Êwietlicy sà zaj´cia otwarte i spotkania Êwiàteczne z rodzicami.
W tym roku równie˝ nie zabrak∏o Choinkowych
radoÊci. Podczas wspólnych warsztatów dzieci wraz
z doros∏ymi wykonywa∏y Êwiàteczne cudeƒka,
ozdoby i kartki. W tle rozbrzmiewa∏y kol´dy,
a w powietrzu unosi∏ si´ zapach choinki.
Przeprowadzono zaj´cia otwarte, w których g∏ównym bohaterem by∏ ma∏y, szary kartofelek. Wykonano
ciekawe prace plastyczne: stworki, pieczàtki, obrazki,
do których wykorzystano ziemniaczki. DoroÊli wzi´li
udzia∏ w konkursach na najd∏u˝szà obierk´ oraz najszybsze obranie ziemniaka. Dzieci natomiast mia∏y za
zadanie wykonaç najciekawszà prac´ ziemniaczanà.
Najm∏odsi zrobili wydzierank´ postaci Króla Ziemniaka.
Kulminacyjnym punktem zaj´ç by∏o spo˝ywanie upieczonych ziemniaczków, które wszystkim smakowa∏y.
Bardzo dzi´kujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom za ogromne zaanga˝owanie w nasz Êwiàteczny kiermasz. Pi´kne prace ozdobià Paƒstwa domy, a zebrane fundusze przeznaczymy na upominki
dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka.
W grudniu wolontariusze pod opiekà Êwietlicy
szkolnej z SP 173 zorganizowali Psià Gwiazdk´ dla
zwierzaków ze schroniska w Józefowie k. Legionowa
(ul. Stru˝aƒska). W schronisku znalaz∏o ciep∏à misk´
ok. 200 zwierzàt. Akcja zbiórki karmy, koców i zabawek dla schroniska trwa∏a od paêdziernika do grud-

nia. Z wielkà przyjemnoÊcià informujemy, ˝e dzi´ki
spo∏ecznoÊci szkolnej przekazaliÊmy 245 kg karmy,
18 koców, 7 zabawek, smycz, kaganiec i legowisko!!! W schronisku odby∏o si´ spotkanie z weterynarzem oraz wolontariuszkà, którzy opowiedzieli
nam o swojej codziennej pracy ze zwierz´tami.
Wszystkim, którzy zechcieli pomóc bezdomnym
zwierzakom, ogromnie dzi´kujemy!!!
Specjalne podzi´kowania sk∏adamy rodzicom,
którzy poÊwi´cili swój prywatny czas i w sobot´ pojechali z nami do schroniska.
Nauczyciele Êwietlicy,
Lucyna Kryszyƒska – opiekun ko∏a wolontariuszy

REKL AMA
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Chocia˝ troch´ latek mamy,
to z wnukami wcià˝ hasamy
W tym roku w województwie mazowieckim Dzieƒ Babci i Dziadka
przypad∏ na czas szkolnych ferii zimowych. Chcàc uczciç to Êwi´to, jeszcze
przed feriami, 12 stycznia, dzieci
z oddzia∏ów przedszkolnych 0c i 0d
SP 353 zaprosi∏y Babcie i Dziadków
na spotkanie integracyjne. Od rana
z niecierpliwoÊcià i przej´ciem czeka∏y na zaproszonych goÊci. Okaza∏o
si´, ˝e Dziadkowie to wspaniali towarzysze zabaw dla pi´cio- i szeÊciolatków. Dzieci przywita∏y goÊci piosenkami i szczerym uÊmiechem. Dziadkowie uczestniczyli w ró˝nych zabawach
i konkursach, np. „Czyj to wnuczek, czyja to
wnuczka?”, „Czy wiesz, co jesz?”, „Po sznurku do
k∏´bka”, rozpoznawali wnucz´ta po g∏osie, rzucali
pi∏kà do kosza, taƒczyli na gazecie, Êpiewali biesiadne piosenki, wymyÊlali wnuczkom Êmieszne

fryzury, a nawet projektowali stroje dla wnuczàt.
Najwi´cej emocji wzbudzi∏ jednak konkurs dla paƒ
„Obierz najd∏u˝szà skórk´ jab∏ka”. Panowie z kolei
Êcigali si´, kto pierwszy zje jab∏ko.
Na zakoƒczenie dzieci z∏o˝y∏y Dziadkom ˝yczenia, recytujàc wiersz, i wr´czy∏y im samodzielnie

przygotowane upominki. Wyrazi∏y w ten sposób
swà wdzi´cznoÊç, mi∏oÊç i szacunek dla nich. Babcie i Dziadkowie otrzymali te˝ ordery z napisami:
„Babcia na medal” i „Dziadek na medal”, a potem
wnucz´ta zaprosi∏y ich na s∏odki pocz´stunek.
Dzieci Êwietnie spisa∏y si´ w roli
gospodarzy wobec goÊci, którzy odwiedzili naszà szko∏´. Traktowa∏y ich
z nale˝nym im szacunkiem, przestrzega∏y w∏aÊciwych form zachowania.
Spotkanie z Dziadkami sta∏o si´ okazjà do wzmocnienia wi´zi rodzinnych
i niewàtpliwie sprawi∏o radoÊç zarówno starszym, jak i m∏odszym
uczestnikom.
My, doroÊli, powinniÊmy pami´taç
o tym, ˝e cz´ste spotkania z Dziadkami wp∏ywajà korzystnie na atmosfer´
rodzinnà, zbli˝ajà do siebie cz∏onków
rodziny, pog∏´biajà wzajemny szacunek i mi∏oÊç, która jest najcenniejszym elementem
w wychowaniu dzieci.
mgr Ewa Knop
mgr Ewa Komuda
nauczycielki edukacji przedszkolnej

Mistrzowie kodowania w Bu∏haku
„Mistrzowie kodowania” to edukacyjny projekt
majàcy na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szko∏ach. Projekt sponsoruje firma Samsung Electronics Polska, a patronat sprawujà Ministerstwa: Edukacji Narodowej, Administracji
i Cyfryzacji, Gospodarki oraz Infrastruktury i Rozwoju. W ramach zaj´ç programowych i pozalekcyjnych
w SSP 12 uczniowie klas 1–6 poznajà tajniki programowania w intuicyjnym j´zyku Scratch.
Scratch jest darmowym Êrodowiskiem, w którym
mo˝na tworzyç interaktywne historie, gry i animacje
oraz udost´pniaç je za poÊrednictwem strony internetowej. Jego cechà wyró˝niajàcà jest brak koniecznoÊci pisania kodu komputerowego – elementami
sk∏adni tego j´zyka nie sà komendy pisane, a wizualne elementy – „klocki” kodu, które jedynie nale˝y

ze sobà po∏àczyç. J´zyk Scratch pozwala bardzo
szybko osiàgaç efekty programowania – ju˝ jeden
pojedynczy klocek mo˝na „wykonaç” (co jest niecodziennà cechà na tle innych j´zyków programowania). Dodatkowo do uruchomienia Êrodowiska j´zyka Scratch nie jest wymagana instalacja ˝adnych dodatkowych programów – wystarczy dzia∏ajàca
przeglàdarka internetowa, pracujàca na komputerze
z dowolnym systemem operacyjnym. Dodatkowo
mo˝na za∏o˝yç konto umo˝liwiajàce zapisywanie
projektów w „chmurze”, dzi´ki czemu dost´p do
twojej pracy jest ∏atwy równie˝ spoza szko∏y.
Programowanie uczy kluczowych umiej´tnoÊci,
niezb´dnych we wspó∏czesnym Êwiecie: logicznego
myÊlenia, samodzielnego dochodzenia do rozwiàzaƒ, wyciàgania logicznych wniosków, wspó∏pracy

ZAPISY do Grup Początkujących
wt-czw, 18:00-19:00 – rocznik 2009/2010 – Mata A
pn-śr-pt, 17:00-18:15 – rocznik 2008/2007 – Mata B
pn-śr-pt, 18:15-19:30 – rocznik 2007/2006 – Mata B
pn-śr-pt, 17:00-18:15 – rocznik 2006/2005 – Mata A
pn-śr-pt, 18:15-19:30 – rocznik 2004/2002 – Mata A
śr, 19:30-21:00 – dorośli i młodzież pow. 15 lat – Mata A

ZAPRASZAMY CHŁOPCÓW I DZIEWCZYNKI!
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w grupie, cierpliwoÊci, dzielenia si´ sukcesami i pora˝kami. Programowanie sta∏o si´ – obok j´zyka ojczystego i jednego j´zyka obcego – trzecim j´zykiem, który ka˝dy cz∏owiek powinien znaç choç na
podstawowym poziomie, by rozumieç otaczajàcy
go Êwiat i zachodzàce w nim zmiany. Podczas zaj´ç
powstajà proste programy,
animacje i gry w j´zyku
Scratch. Ideà programu jest to,
aby ka˝dy samodzielnie stworzy∏ w∏asne projekty na miar´
swoich mo˝liwoÊci i umiej´tnoÊci. Zaczynamy od Scratcha,
bo jest przyjazny uczniom
szkó∏ podstawowych, prosty
w obs∏udze, a przy tym bezp∏atny. Scratch to intuicyjny j´zyk programowania, pozwalajàcy uczniom tworzyç gry, pokazy, historyjki i inne projekty.
Uczniowie Bu∏haka rozpocz´li zabaw´ z kodowaniem...
A Ty? Koniecznie do∏àcz do
spo∏ecznoÊci Scratch i zostaƒ
Mistrzem Kodowania.
Jolanta Bialik
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Ciekawostki z Dwuj´zycznego Przedszkola abc
Po Êwiàtecznej przerwie dzieci wróci∏y do
przedszkola wypocz´te i zrelaksowane. PowitaliÊmy wÊród naszej weso∏ej gromady kilkoro nowych dzieci w naszej najm∏odszej grupie. Bardzo cieszymy si´, ˝e do∏àczy∏y do naszego grona.
Wspomnienie Êwiàt na poczàtku stycznia
by∏o wÊród dzieci bardzo ˝ywe, wi´c aby
utrzymaç d∏u˝ej t´ niesamowità atmosfer´,
wybraliÊmy si´ do Fabryki Bombek. MieliÊmy
okazj´ zobaczyç na w∏asne oczy proces powstawania bombki choinkowej. Wszyscy byliÊmy pod ogromnym wra˝eniem iloÊci wzo-

rów, oryginalnych kszta∏tów i zdobieƒ. Niektóre
bombki przypomina∏y ma∏e dzie∏a sztuki.
Podczas ferii zimowych dzieci mia∏y okazj´
wziàç udzia∏ w bloku tematycznym „Bajkowe
Przygody”. Liczne zabawy tematyczne by∏y okazjà do zg∏´bienia wiedzy o bohaterach bajek
„KubuÊ Puchatek” i „Smerfy”. Codziennie nowe
przygody gwarantowa∏y dzieciom wiele radoÊci
i dobrej zabawy.
Pozdrawiamy serdecznie,

Bu∏haczkowy Dzieƒ Babci i Dziadka
Dnia 15 stycznia 2015 roku
w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-J´zykowym Bu∏haczek odby∏ si´ koncert z okazji Dnia Babci
i Dziadka. GoÊci przywita∏a pani
dyrektor ˚aneta Grzechnik, po czym
zaprezentowa∏y si´ wszystkie grupy przedszkolne ze swoim repertuarem artystycznym. Po wyst´pie
przedszkolaki wr´czy∏y swoim babciom i dziadkom w∏asnor´cznie wy-

Zespó∏ Dwuj´zycznego Przedszkola abc

konane prezenty. Nast´pnie wystàpi∏y dziewczynki z przedszkolnej
grupy baletowej w uk∏adznie tanecznym pt. „Taniec kwiatowych
wró˝ek”. Póêniej zaprezentowali
si´ soliÊci ze Spo∏ecznej Szko∏y
Muzycznej I stopnia im. W. Kilara. Koncert zakoƒczy∏ ma∏y pokaz
zimnych ogni oraz s∏odki pocz´stunek, przygotowany przez przedszkolaki oraz nauczycieli. To by∏
bardzo wzruszajàcy wieczór!
Przedszkole Bu∏haczek

REKL AMA
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Zgodnie z tradycjà SP 174
„Chcia∏bym bardzo,
aby nawet na chwil´ nie zgas∏a radoÊç
na twarzach dzieci ca∏ego Êwiata...”
Êw. Jan Pawe∏ II

dzieci, pracà misjonarzy itd. Dzi´ki temu dzieci wiedzà, jakiemu celowi s∏u˝y ich trud i wysi∏ek – przecie˝ dla niejednych ma∏ych nó˝ek bieganie po pi´trach sporego osiedla to trud równie˝ fizyczny. Nie

Zwyczaj kol´dowania misyjnego narodzi∏ si´
w krajach niemieckoj´zycznych, gdzie kol´duje si´
z okazji uroczystoÊci Trzech Króli. W Polsce po raz
pierwszy kol´dnicy misyjni wyruszyli w 1993 r.
z inicjatywy centrali krajowej Papieskich Dzie∏ Misyjnych. Kol´dnicy misyjni to dzieci z Papieskiego
Dzie∏a Misyjnego, które pomagajà swoim rówieÊnikom w krajach misyjnych. Ale do udzia∏u w misyjnej kol´dzie zapraszajà wszystkich – kole˝anki i kolegów zrzeszonych w ró˝nych grupach w szkole
i w parafii. Pomagajà im w tym katecheci, wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz m∏odzie˝ i doroÊli
z parafialnych grup i stowarzyszeƒ.
W naszej szkole, na terenie parafii wojskowej pw.
Êw. Jana Paw∏a II, co roku organizujemy „akcj´” kol´dników misyjnych. Wszystko zacz´∏o si´ w roku
2007, gdy pomoc skierowaliÊmy w stron´ potrzebujàcych dzieci z Peru. Potem by∏ Pakistan, Papua Nowa Gwinea, nast´pnie Uganda, Sudan P∏d., Wietnam. W tym roku natomiast kol´dowaliÊmy dla Indii.
Co roku podczas lekcji religii zapoznajemy si´
z danym krajem misyjnym, sytuacjà ˝yjàcych tam

mo˝na si´ te˝ zniech´ciç: nie wszyscy otwierajà
drzwi, czasem trafi si´ ma∏o ˝yczliwy cz∏owiek, u˝ywajàcy „brzydkich” s∏ów – w ten sposób dzieci osobiÊcie doÊwiadczajà, ˝e Dobra Nowina o Dzieciàtku
Jezus równie˝ teraz nie jest przyjmowana, a nawet
spotyka si´ z wrogoÊcià. Na szcz´Êcie sà to wyjàtki.
Nasi parafianie, poinformowani w koÊciele o odwie-

˚ywa lekcja przyrody
w naszym przedszkolu
Do przedszkola KubuÊ Puchatek i Przyjaciele cz´sto zapraszamy ciekawych ludzi. W grudniu goÊciliÊmy Pana dr. Grzegorza Soszk´, oceanobiologa,
pracownika warszawskiego ZOO, dziadka jednego
z naszych przedszkolaków.
Pan Grzegorz, znany przyrodnik i podró˝nik,
swojà prac´ ∏àczy z ogromnà pasjà, jakà sà zwierz´ta oraz Êwiat podwodny. Przedszkolaki z zainteresowaniem s∏ucha∏y informacji i ciekawostek o ˝yciu i funkcjonowaniu gadów oraz zwierzàt zamieszkujàcych morza i oceany.

Ka˝de dziecko mog∏o zobaczyç
w´˝a i dotknàç go, a tak˝e obejrzeç wiele niespotykanych okazów z dna morza, mi´dzy innymi: raf´ koralowà, szcz´k´ rekina
oraz szcz´k´ p∏aszczki. Co odwa˝niejsi zdecydowali si´ wziàç
w´˝a na r´ce i pozowaç z nim do
zdj´ç. Dzieci by∏y bardzo zainteresowane nietypowà lekcjà przyrody i zadawa∏y wiele pytaƒ.

dzinach dzieci, w wi´kszoÊci wiedzà, o co w tym
wszystkim chodzi, czekajà co roku na kol´dników ze
s∏odyczami, przygotowanymi pienià˝kami, uÊmiechem i s∏owami pochwa∏y. W niedziel´ poprzedzajàcà kol´dowanie na Mszy Êw. dla dzieci ma miejsce
uroczyste rozes∏anie kol´dników przez ksi´dza proboszcza. Tym razem w Âwi´to Trzech Króli dzieci
modli∏y si´ i zapewnia∏y opraw´ liturgicznà
Mszy Êwi´tej, bo wiedzà, ˝e w kol´dowaniu nie chodzi przecie˝ o pieniàdze...
5 i 6 stycznia kol´dowaliÊmy po osiedlu
– zaanga˝owanych by∏o czterdzieÊcioro
dzieci – natomiast po powrocie z przerwy
Êwiàtecznej grupa uczniów z klasy II postanowi∏a w szkole odwiedziç tych, którzy
mieszkajà gdzie indziej. Stàd wizyta u p.
dyrektora, w pobliskich biurach, u niektórych nauczycieli i odwiedziny klas. Wszystko bardzo radoÊnie, z entuzjazmem
i w przebraniu. Ka˝dy ofiarodawca otrzyma∏ pamiàtk´ kol´dniczà w postaci papierowego dzbanuszka z Indii.
Bardzo dzi´kujemy wszystkim, którzy
nas przyj´li, wys∏uchali przygotowanego wyst´pu,
ugoÊcili, obdarzyli uÊmiechem, s∏odyczami; którzy
wsparli ubogie dzieci w Indiach i razem z nami
Êpiewali kol´dy. Do zobaczenia za rok!
s. Dominika Jasiƒska SspS
nauczycielka religii w SP 174

Bardzo dzi´kujemy Panu Grzegorzowi za podzielenie si´ z nami interesujàcymi opowieÊciami
o swojej pasji, za pokaz ˝ywych
gadów oraz pi´knych eksponatów. Wszystkich zainteresowanych tematem tej fascynujàcej
lekcji zapraszamy do obejrzenia
zdj´ç w naszej galerii na stronie
www.przedszkole.csd.pl.
Iwona Pluciƒska
nauczyciel
Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek
i Przyjaciele”

REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 18.02.2015 i 18.03.2015
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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

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY

MONTA˚, POD¸ÑCZENIE I NAPRAWA

SPRZ¢TU AGD W DOMU KLIENTA
– pralek, zmywarek, lodówek, kuchenek, piekarników,
okapów, ogrzewaczy 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

dr Maria Dawyniak

&

e-mail: stachyra-uslugi@wp.pl

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Periodontolog

tel.

Wojciech Klimm

662 822 340

Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

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

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

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 
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
Cena
oferty m2
pokoi
w PLN
581
85
0/4
4
Stara Mi∏osna 470 000
859 32,27 3/3
1
Stara Mi∏osna 217 394
761
70
0/3
3
Stara Mi∏osna 380 000
912
34
0/1
1
Wynajem Weso∏a
1 100
Wynajem Weso∏a
1 500
913
54
0/3
2

Nr
oferty
566
325
280
612
895

Pow.
m2
512
325
581
750
465

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

Cena
w PLN
430 000
200 000
325 000
230 000
400 000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
595
249
158
764
180
338
604
275
200
901
240
190

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

Cena w PLN
620 000
1 030 000
770 000
889 000

Rodzaj domu
Rok
szeregowy
wolnostojàcy
segment szeregowy
segment skrajny

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony
Wykoƒczony

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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„Enjoy my Origin” w Dwuj´zycznej
Szkole Podstawowej nr 1

Warsztaty kulturowo-j´zykowe „Enjoy my Origin”
odbywajàce si´ cyklicznie w naszej szkole w ramach
wspó∏pracy z Uniwersytetem Warszawskim po raz
kolejny okaza∏y si´ doskona∏ym sposobem na prze∏amanie barier j´zykowych, poznanie nowych kultur
oraz odkrywanie Êwiata.

W tym roku odwiedzili nas studenci z Chile i Meksyku, którzy zaprezentowali naszym uczniom swoje
rodzinne kraje. PoznaliÊmy ciekawostki historyczne,
geograficzne i kulinarne. By∏y nie tylko prezentacje,
ale te˝ warsztaty, podczas których uczniowie aktywnie brali udzia∏ w grach, zabawach, konkursach
i taƒcach. Ogromne emocje wzbudzi∏a popularna
gra „Bingo” w wersji hiszpaƒskiej, z wykorzystaniem
nowoczesnych technik komunikacyjnych. Dzi´ki temu hiszpaƒskie s∏ówka oraz zwroty same zapisywa∏y si´ w pami´ci uczniów. Warto wspomnieç, ˝e nasi goÊcie porozumiewali si´ z uczniami zarówno
w j´zyku angielskim, jak te˝ hiszpaƒskim, tak wi´c
oba j´zyki okaza∏y si´ bardzo pomocne w komuni-

Bu∏hak w Gardzienicach
Warsztaty teatralne sta∏y si´ w Szko∏ach Bu∏haka
tradycjà, nie mog∏o wi´c zabraknàç ich i w tym roku. Od kilku ju˝ lat m∏odzie˝ z naszego Gimnazjum
i Liceum odwiedza ró˝ne oÊrodki teatralne w Polsce, rozwijajàc swoje uzdolnienia aktorskie, re˝yserskie czy te˝ muzyczne.
W tym roku celem naszej wyprawy by∏ OÊrodek
Praktyk Teatralnych „Gardzienice” – eksperymentalny teatr, majàcy swoja siedzib´ w podlubelskiej
wsi. Du˝e znaczenie dla re˝ysera W∏odzimierza Staniewskiego – za∏o˝yciela Gardzienic – ma trening
fizyczny. Aktorzy du˝o czasu poÊwi´cajà na çwiczenia majàce nie tylko utrzymaç ich w formie, ale tak˝e u∏atwiç im znalezienie wspólnego rytmu, tak potrzebnego na scenie.
W zwiàzku z tym tak˝e i my, ju˝ pierwszego
dnia, po krótkim powitaniu, zostaliÊmy zaproszeni
do wspólnych çwiczeƒ. I tu zacz´∏y si´ gardzienickie czary.

Aktorzy, z którymi pracowaliÊmy, bardzo ma∏o czasu poÊwi´cali na teori´
– bardziej ni˝ o przekazanie teoretycznych za∏o˝eƒ
swojej pracy chodzi∏o im
o wspólne spotkanie w ruchu, w Êpiewie, na scenie.
Nasi uczniowie, nagle, zaraz po wyjÊciu z autokaru,
znaleêli si´ w samym Êrodku wydarzeƒ, które dla zespo∏u z Gardzienic stanowià codziennoÊç. I powoli
zacz´li odkrywaç wspólny
z tym zespo∏em rytm.
Prze∏omowym okaza∏ si´ dzieƒ drugi naszego
pobytu, kiedy to mieliÊmy okazj´ obejrzeç dwa
spektakle z repertuaru teatru Gardzienice i poroz-

REKL AMA

kacji. W klasach 4–6 uczniowie wspólnie z prowadzàcymi zaj´cia (w systemie dualnym) analizowali
ró˝nice w wymowie wybranych s∏ów oraz nazewnictwie podstawowych przedmiotów w Meksyku
i Chile. Okaza∏o si´, ˝e ró˝nice sà znaczàce.
Spotkania ze studentami w ramach projektu „Enjoy my Origin” dla wszystkich uczniów DSP nr 1 by∏y niezwyk∏ym wydarzeniem kulturowo-j´zykowym,
podró˝à „za jeden uÊmiech” do fascynujàcych krajów – Meksyku i Chile.
Alexis i Benjamin – bardzo Wam dzi´kujemy
i pozdrawiamy ☺.
uczniowie i nauczyciele DSP nr 1

mawiaç o nich z W∏odzimierzem Staniewskim. Na naszych
oczach, w pe∏nej harmonii,
spotka∏y si´: grecki mit, elementy teatru japoƒskiego, stare
ukraiƒskie pieÊni i warsztatowe
mistrzostwo aktorów, których
mieliÊmy okazj´ poznaç podczas wspólnych çwiczeƒ.
I oczywiÊcie ogromna wyobraênia, nadajàca ca∏emu spektaklowi klimat niesamowitoÊci.
Jest to teatr tworzony z niesamowitym rozmachem, ale rozmachem przejawiajàcym si´ nie
w bud˝ecie wydanym na dekoracje i kostiumy, ale w setkach
godzin poÊwi´conych na perfekcyjne wyçwiczenie kilkusekundowego uk∏adu.
Czemu ten wieczór okaza∏ si´ prze∏omowy? Poniewa˝ nasi uczniowie mieli okazj´ zaobserwowaç,
˝e çwiczenia, które wykonujà podczas warsztatów,
nie sà tylko formà aktorskiej rozgrzewki. Uk∏ady
i pieÊni, pojawiajàce si´ na naszych zaj´ciach, to
autentyczne elementy spektakli teatralnych.
To odkrycie musia∏o mieç du˝y wp∏yw na ich zapa∏
do pracy, bo dwa dni póêniej, podczas spotkania podsumowujàcego, zobaczyliÊmy i us∏yszeliÊmy nie kilkudziesi´ciu uczniów, odgrywajàcych swoje role, ale
zgrany zespó∏, który potrafi osiàgnàç na scenie prawdziwà harmoni´. Wyst´p stworzonego w raptem trzy
dni chóru wgniót∏by kadr´ nauczycielskà w fotele,
gdyby nie fakt, ˝e zamiast siedzieç na fotelach, sami
do tego wyst´pu do∏àczyliÊmy. Urokowi tego teatru,
mistrzostwu warsztatowemu tych aktorów i teatralnej
wyobraêni tego re˝ysera nie sposób by∏o si´ oprzeç.
Wnioskujàc z faktu, ˝e pieÊni poznane w Gardzienicach towarzyszy∏y nam jeszcze przez ca∏à drog´ powrotnà, mo˝na zdecydowanie powiedzieç, ˝e
cz´Êç tej harmonii i tego rytmu uda∏o nam si´ wywieêç ze sobà. I postaramy si´ je utrzymaç, a˝ do
nast´pnej wizyty.
Marcin Dudek
Fot.: Marcin Dudek

24

Nr 166 / Luty 2015

WESO¸A

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

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych

www.geostar.waw.pl

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

Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

PROTEZY • NAPRAWA

603-373-968

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

ul. 1 Praskiego Pu∏ku 62 (wjazd od S. ˚eromskiego)
tel. 022 499 80 59
05-075 Warszawa-Weso∏a
tel. 888 90 85 68, 501 92 02 72

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wizyta polskiej m∏odzie˝y
ze Lwowa w Gimnazjum nr 120
W zwiàzku z niestabilnà sytuacjà politycznà na Ukrainie w naszym gimnazjum w dn. od 8.12 do 19.12.2014 r.
goÊci∏a polska m∏odzie˝ ze Lwowa. Kryzys polityczny prze∏o˝y∏ si´ tak˝e na
trudnoÊci w funkcjonowaniu szkó∏ na
terytorium tego paƒstwa. Aby wspomóc dzieci naszych rodaków tam
mieszkajàcych, Fundacja Banku Zachodniego WBK zorganizowa∏a w porozumieniu z Dyrektor gimnazjum, panià Ewà Ró˝yckà, ich dwutygodniowy pobyt w Warszawie. Przyjecha∏o 50 uczniów i 6 opiekunów.
Dzi´ki hojnoÊci Burmistrza Weso∏ej Pana Edwarda
K∏osa mogliÊmy stworzyç im atrakcyjny plan pobytu.
Jako wspó∏organizatorzy do∏o˝yliÊmy wszelkich staraƒ, aby uatrakcyjniç pobyt naszym goÊciom. PostanowiliÊmy przybli˝yç atrakcje kulturalne i historyczne
stolicy kraju ich przodków. Grafik wizyty by∏ bardzo
napi´ty, ka˝dego dnia m∏odzie˝ wraz z opiekunami
i nauczycielem naszego gimnazjum wyje˝d˝a∏a zwiedzaç Warszaw´, m.in. Zamek Królewski, Sejm, Pa∏ac
w Wilanowie. Zwiedzili tak˝e Muzeum Powstania

Warszawskiego, kolekcj´ Muzeum Narodowego czy
nowoczesne Muzeum ˚ydów Polskich. Dodatkowà
atrakcjà by∏ wyjazd nad morze do Kàtów Rybackich
i do miasta Kopernika – Torunia. M∏odzie˝ uczestniczy∏a te˝ w licznych warsztatach (teatralnych, j´zykowych, plastycznych) prowadzonych przez naszych
nauczycieli i zaprzyjaênione instytucje – MOK, Szko∏´ Podstawowà nr 171, Teatr Staromiejski.
Nie zabrak∏o równie˝ atrakcji rekreacyjno-sportowych w postaci rozgrywek pi∏karskich, wieczorku
filmowego, wyjazdu na basen, na ∏y˝wy, do kina
czy dyskoteki. M∏odzie˝, integrujàc si´ z naszymi

Przedszkole RobuÊ w Êwiecie taƒca
Jednym ze sta∏ych punktów naszego programu
jest realizowanie tematu przewodniego roku.
W tym roku szkolnym jest to „Sztuka Malucha”. Obejmuje on m.in. takie zadania jak przybli˝enie dzieciom rozmaitych form taƒca w ró˝nych
krajach Europy oraz w dalszych zakàtkach Êwiata.
Przedszkole RobuÊ mia∏o okazj´ goÊciç grup´ tanecznà Piruet, która zaprezentowa∏a dzieciom taƒce Unii Europejskiej. Robusiaki podziwia∏y poloneza, polk´, czardasza, walca wiedeƒskiego oraz kankana. Niektóre z nich same mia∏y okazj´ zataƒczyç
z artystami. Widaç by∏o, ˝e zabawy mia∏y przy tym
du˝o, ale i wychodzi∏o im to bardzo dobrze.
Kolejnym goÊciem, który odwiedzi∏ Robusia, by∏a
tancerka Aneta Ksià˝ek, która przedstawi∏a taƒce
orientalne. Opowiedzia∏a, skàd wywodzi si´ taniec

orientalny potocznie nazywany taƒcem brzucha. Zaprezentowa∏a taniec klasyczny oraz pantomim´. Prezentacj´ taƒców dzieci oglàda∏y jak zaczarowane. Te
b∏yszczàce stroje, cekiny, chusty i tancerka p∏ynàca

uczniami, zaanga˝owa∏a si´ tak˝e w ˝ycie naszej
szko∏y, bioràc udzia∏ w szkolnej edycji konkursu
Mam Talent czy wyst´pujàc w jase∏kach.
Momentem wzruszajàcym by∏a wizyta grupy
lwowskich uczniów i nauczycieli u Burmistrza
Edwarda K∏osa, który bardzo serdecznie przyjà∏ naszych goÊci. Na przygotowanym pocz´stunku opowiedzia∏
o swojej pracy, zapozna∏ z wydzia∏ami
Urz´du Dzielnicy Weso∏a.
Dwa tygodnie bardzo szybko min´∏y
i kiedy nadszed∏ dzieƒ po˝egnania, podzi´kowaniom i wzruszeniom nie by∏o
koƒca. Z upominkami, pomocami dydaktycznymi dla swoich szkó∏ i przede
wszystkim z ogromnym zadowoleniem
z wizyty m∏odzie˝ odjecha∏a do Lwowa.
Dyrektor Gimnazjum nr 120 i grono pedagogiczne sk∏adajà serdeczne podzi´kowania uczniom i rodzicom za pomoc w organizacji i uatrakcyjnieniu
pobytu naszych m∏odych przyjació∏ z Ukrainy. Szczególne podzi´kowania kierujemy do rodzin, które zaoferowa∏y m∏odzie˝y noclegi.
Panu Burmistrzowi Dzielnicy Weso∏a Edwardowi
K∏osowi serdecznie dzi´kujemy za finansowe
wsparcie i spotkanie z m∏odzie˝à i nauczycielami.
Ewa Florczuk
Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich

po scenie, wyglàdajàca jak ksi´˝niczka, przenios∏y je
w zupe∏nie inny, nieznany, niemal bajkowy Êwiat.
Od poczàtku do koƒca Robusiaki oglàda∏y
przedstawienie z otwartymi buziami.
Oprócz zaj´ç otwartych, podczas których goÊcinnie odwiedzajà przedszkole ró˝ne grupy taneczne i pojedynczy artyÊci, kontakt dzieci z muzykà i taƒcem zapewniajà sta∏e zaj´cia, takie jak
rytmika, balet oraz taniec nowoczesny. Na zaj´ciach dzieci uczone sà m.in. taƒców ludowych
z ró˝nych regionów Polski, które póêniej z sukcesem prezentujà przed szerszà publicznoÊcià.
Ponadto nasi mali artyÊci zdobyli wiele pucharów w konkursach taƒca nowoczesnego, co
bardzo cieszy nie tylko dzieci z Przedszkola RobuÊ, ale i ich rodziców. Wszystkich ch´tnych serdecznie
zapraszamy do obejrzenia zdj´ç na stronie internetowej przedszkola www.robus.pl.
Monika Golacik
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Dzieci (i ryby) g∏osu nie majà? Ale mogà!
czyli jak uczyç ma∏ych mówców wystàpieƒ publicznych
wa∏o si´ do lekcji. Ka˝da piàtka z odpowiedzi b´dzie ma∏ym krokiem do prze∏amania oporów
przed wypowiadaniem si´ przed grupà s∏uchaczy. Ka˝da jedynka – wprost przeciwnie...
Wiemy ju˝, jak aran˝owaç aktywnoÊç dziecka
na bie˝àco. A co zrobiç na miesiàc, tydzieƒ,
a w koƒcu na dzieƒ przed wystàpieniem?
Nie ka˝ dziecku uczyç si´ przemówienia s∏owo
w s∏owo. O wiele lepszy skutek przyniesie przygotowanie schematu z rysunkami i has∏ami, który b´dzie prezentowa∏ najwa˝niejsze punkty mowy. Takà
Êciàg´ mo˝na wykorzystaç podczas wystàpienia,
po∏o˝ona w pobli˝u da dziecku wi´kszà pewnoÊç
siebie. Uwaga! Nie mo˝na trzymaç jej w r´kach!
Ogranicza gesty, przykuwa uwag´, blokuje.
åwiczcie dykcj´! Wspólna zabawa z ∏amaƒcami
j´zykowymi to doskona∏y sposób na ∏àczenie
przyjemnego z po˝ytecznym. Dzi´ki niej dziecko
powie swojà mow´ wyraênie, ∏adnie i zrozumiale.
Oswój m∏odego mówc´ z otoczeniem. JeÊli tylko jest taka mo˝liwoÊç, poka˝ mu miejsce, w któ-

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

Tel. 660-769-211

M O N TA ˚ :

WYNAJM¢
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu
23
5

stanowisko fryzjerskie
w Starej Mi∏oÊnie

tel. 603-163-167

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)
czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400

tel.: 692 905 352

48

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

Tel. 601 262 086.

36

8

■

anteny TV i SAT
■ domofony

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

JĘZYK POLSKI tel. 22 773 40 87
matura, zaległości, nauczę każdego!

Prowadzenie Ksià˝ki
Przychodów i Rozchodów

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE

www.anteny-kamery.pl

Dojazd do Klienta Gratis!
Konkurencyjne Ceny!

tel. 663-677-701

503-759-762

196

tel. 721 500 700

HYDRAULIK

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

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

www.dogadajciesie.pl

29

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

tel. 696 338 859 www.mnt24.pl

DACHY

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

US¸UGI KRAWIECKIE

Dokumentacje budowy, inwentaryzacje – Autocad

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

501-758-140

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

Przeglàdy okresowe budynków
22
1

503 150 991

160

Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

• Usługi remontowe i montażowe
• Drobne i większe naprawy

– TANIO I SOLIDNIE –

NADZOR Y BUDOWL ANE

Z¸OTA RÑCZKA

www.energetyczneswiadectwo.pl

MĄŻ NA TELEFON
– ZŁOTA RĄCZKA

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

506 173 607

JĘZYK ROSYJSKI tel. 504 697 918
skutecznie, sympatycznie, z doświadczonym tłumaczem i lektorem
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kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...
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MEBLE NA WYMIAR

NAUKA GRY NA GITARZE

◗ Poszukiwane sà wykwalifikowane osoby do poprowadzenia zaj´ç dodatkowych dla grupy
dzieci w wieku przedszkolnym w Dzielnicy Wawer. Zaj´cia plastyczne i z elementami logopedii.
Wi´cej informacji: anna.nowosielska@vp.pl
◗ MATEMATYKA!! Absolwentka SGH udzieli korepetycji z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjum i liceum. tel. 666 117 476.
◗ Sprzedam nieruchomoÊç (733 m2) w centrum Rembertowa ul. ChruÊciela 17. Obr´b 30925, dz. ew.
105/2 i 105/1. tel. 693-862-799, parzonka@op.pl
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Od 1 stycznia 2015 r. na naszych ∏amach b´dzie mo˝na zamieÊciç wy∏àcznie dwa
typy og∏oszeƒ drobnych (bez wzgl´du na ich treÊç):
- og∏oszenie tekstowe o obj´toÊci do 20 wyrazów – p∏atne 16 z∏ (brutto),
- og∏oszenie w ramce 43 x 20 mm – p∏atne 43,05 z∏ (brutto).
Zamówienia mo˝na dokonaç do 20 dnia poprzedniego miesiàca pod numerem
tel. 22 810 26 04 lub adresem e-mail: drobne.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl.

◗ In˝ynier PW udzieli korepetycji z matematyki i fizyki gimnazjalistom i licealistom. 600 85 35 47.
◗ Wynajem lokali na biuro (na godziny/dni), handel
i us∏ugi vis a vis Urz´du Dzielnicy Weso∏a. tel.
693-862-799, parzonka@op.pl.
◗ Potrzebna Pani (niepalàca) do pomocy w obowiàzkach domowych w Starej Mi∏osnej, dochodzàca lub z zamieszkaniem. tel. 502 254 827.
◗ Wczasy dla Seniora w Krynicy Morskiej. Turnus
7 dni od 599 z∏, 14 dni od 999 z∏. Telefon (22)
834 95 29.
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OG¸OSZENIA DROBNE

Marzena Trojanowska
ekspert w Klubie Ma∏ego Geniusza
www.malygeniusz.org
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Nie jest ∏atwo wyst´powaç publicznie. Wie
o tym ka˝dy, kto kiedykolwiek mia∏ okazj´
powiedzieç kilka s∏ów do szerszego grona
s∏uchaczy. Trz´sà si´ r´ce, g∏os dr˝y, roÊnie
gula w gardle... Wyobraêmy sobie, ˝e w takiej sytuacji znajduje si´ dziecko. Jak przygotowaç je do tego momentu?
Dziecko to szczególny mówca, dlatego wymaga wi´kszej uwagi i pomocy. Najwi´ksze znaczenie, wbrew pozorom, majà codzienne sytuacje
i to w∏aÊnie na nie dobrze jest zwróciç uwag´.
„Póêniej mi opowiesz”, „Teraz rozmawiajà doroÊli” – tego typu zwroty najlepiej wykreÊliç ze
s∏ownika. Warto zach´caç dziecko do zadawania
pytaƒ, wyra˝ania w∏asnej opinii i opowiadania.
Dobrze, ˝eby ma∏y mówca wypowiada∏ si´ nie
tylko przy rodzicach, ale równie˝ w wi´kszym
gronie. Zach´çmy dziecko do udzia∏u w akademiach czy zapisania si´ do chóru. Ka˝dy wyst´p
sprawi, ˝e zacznie oswajaç si´ z tego typu sytuacjami. Pilnujmy tak˝e, aby dziecko przygotowy-

rym b´dzie wyst´powaç. Mo˝liwoÊç stani´cia na
podium, zapoznania si´ z uk∏adem krzese∏, obejrzenia sali – to wszystko jest bardzo istotne.
Zapewnij swojà pociech´, ˝e wszyscy bardzo
chcà pos∏uchaç wystàpienia i ˝e na pewno dobrze
sobie poradzi. Wa˝ne, by dziecko by∏o Êwiadome,
˝e b∏´dy nie sà niczym strasznym. Nawet, jeÊli si´
zdarzà, to prawdopodobnie nikt ich nie zauwa˝y!
Bàdê blisko! Dziecko musi czuç si´ bezpiecznie. Kiedy b´dzie na mównicy, zderzy si´ z widokiem t∏umu obcych ludzi. ÂwiadomoÊç, ˝e mama
i tata te˝ sà na widowni, b´dzie bardzo pomocna. UÊmiechaj si´, machaj, wspieraj!
O chwytach psychologicznych i technikach erystycznych napisano grube tomy. Ale nie w tym
rzecz. Pozwólmy dziecku na odrobin´ spontanicznoÊci! Nie narzucajmy mu okreÊlonych gestów
i mimiki. Niech znajdzie w tym frajd´! Niech mówi, jak chce, i o tym, co naprawd´ lubi. Nie jest
wa˝ne, jak dobra technicznie b´dzie przemowa
m∏odej osoby. Istotne, ˝eby zosta∏a przez nià pozytywnie zapami´tana. Na teori´ i nauk´ perswazji przyjdzie jeszcze czas.

biuro@s2invest.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)

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

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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Nowe kolekcje opraw korekcyjnych dla dzieci i młodzieży: *MIRAFLEX*, *SOLANO*, FISCHER PRICE,
BARBI, YOUPI, ESPRIT kids, HUMPHREY'S, UNITED COLORS OF BENETTON

Ostatnie 2 mieszkania
ul. Motylkowa 11, Warszawa-Międzylesie
Dostępne mieszkania (stan deweloperski):

97 m2 – 565 tys. PLN

Rezerwując już dziś,
możesz dostać 5% rabatu

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

www.ulicamotylkowa.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

• Jako nieliczni POSIADAMY MARKĘ OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH
MAUI JIM z polaryzacją 2D + dostępne także z korekcją
• Doskonała jakość soczewek ZEISS w promocyjnych cenach
• 50 zł, 70 zł bony rabatowe – przy zakupie okularów korekcyjnych*
• Kosmetyki NEUTROGENA w prezencie – przy zakupie 2 opakowań
soczewek kontaktowych ACUVUE*
• Kup parę szkieł progresywnych ESSILOR a drugą parę odbierz za DARMO
DARMO!!*
!!*
• Najnowsze kolekcje światowych marek: NOWOŚĆ *CAROLINE
CAROLINE ABRAM
ABRAM*,
ETNIA O. BARCELONA*, MICHAEL CORS, CALVIN KLEIN, PRADA, RAY BAN,
**ETNIA
VERSACE, PAUL & JOE, VOGUE, JAGUAR, DAVIDOFF, JOPP!, OAKLEY,
G.ARMANI, GF FERRE, CONVERSE, TITANFLEX...
• Projektujemy indywidualne okularowe soczewki progresywne – system VisuReal
• NOWOCZESNA pracownia optyczna
• Bezpłatny serwis
salonie
* szczegóły w

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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