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W E S O ¸A

biega∏y o Êrodki na budow´ nowego budynku, wspomagane dzia∏aniami pos∏anki
Ligii Krajewskiej. Nieoceniona by∏a te˝
pomoc w∏adz Warszawy. W 2011 roku na
mocy porozumienia podpisanego przez
Prezydent Miasta Sto∏ecznego Warszawy
przekazano Policji niezb´dne Êrodki finansowe na wykonanie dokumentacji projektowej nowego budynku komisariatu w We-

Fot.: Urzàd Dzielnicy Weso∏a

Nowy komisariat w Weso∏ej
W 2013 roku, gdy wyburzano stary budynek
komisariatu, wydawa∏o
mi si´, ˝e te pó∏tora
roku budowy nowego
budynku to wiecznoÊç.
Okaza∏o si´ jednak, ˝e
ten czas up∏ynà∏ niezwykle szybko. MogliÊmy obserwowaç naprawd´ imponujàce
tempo budowy i jej zakoƒczenie jeszcze
przed terminem wyznaczonym na koniec
lutego tego roku.
W dniu 11 lutego 2015 roku uroczyÊcie
oddano do u˝ytku nowy, wi´kszy i bardzo
nowoczeÊnie wyposa˝ony budynek. Jego
powierzchnia – 660,7 m2 – zapewni godne
warunki pracy ponad 40 funkcjonariuszom. Przypomn´, ˝e koszt budowy, wraz
z wyposa˝eniem oraz zagospodarowaniem
terenu, wyniós∏ oko∏o 5,5 mln z∏.
W uroczystoÊci otwarcia udzia∏ wzi´li:
Sekretarz Stanu, Zast´pca Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów Micha∏ Deskur, Komendant Sto∏eczny Policji insp. Micha∏ Domaradzki, Pos∏anka na Sejm Ligia Krajewska, Zast´pca Prezydenta Warszawy Jacek
Wojciechowicz, Rada i Zarzàd Dzielnicy We-

so∏a z Przewodniczàcym Rady Marcinem J´drzejewskim oraz Burmistrzem Edwardem
K∏osem na czele oraz przedstawiciele s∏u˝b
mundurowych i mieszkaƒców. Obecna by∏a
równie˝ Orkiestra Reprezentacyjna Policji
i kompania honorowa, a poÊwi´cenia budynku dokona∏ Kapelan Komendy G∏ównej
Policji ks. Jan Kot.
Wszyscy podczas krótkich przemówieƒ zgodnie podkreÊlali, ˝e nowy
komisariat wybudowany
zosta∏ dzi´ki osobistemu
zaanga˝owaniu wielu
osób. Jak wszyscy wiemy, poprzedni budynek
by∏ w z∏ym stanie technicznym, nie spe∏nia∏
˝adnych standardów nowoczesnych budynków
u˝ytecznoÊci publicznej,
a jego wielkoÊç nie odpowiada∏a liczbie pracujàcych funkcjonariuszy.
Dlatego tak wa˝ne by∏o
wybudowanie nowego
komisariatu.
W∏adze
dzielnicy od wielu lat za-

so∏ej. Zarezerwowane w bud˝ecie Policji
Êrodki finansowe umo˝liwi∏y zrealizowanie
projektu.
Komisariat jest bardzo nowoczesnym budynkiem, przestronnym, ∏adnym. Ale ˝ycz´
wszystkim mieszkaƒcom, aby jak najrzadziej
byli zmuszeni z niego skorzystaç. I mam nadziej´, ˝e Weso∏a nadal pozostanie jednà
z najbezpieczniejszych dzielnic Warszawy.
Anna Ksi´˝opolska

Fot.: www.policja.waw.pl

Niedosyt lokalnych wieœci? Zapraszamy na: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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TWOJÑ REKLAM¢!

„ POSIADŁOÂå ”

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

BIURO ADMINISTRACJI NIERUCHOMOÂCI

lub u naszego przedstawiciela handlowego:

04-088 Warszawa - ul.
l. Majdaƒska 18
tel. /22/ 810 47 67, 813 42 32, tel./fax 810 56 98
spolka_posiadlosc@wp.pl
e-mail: spolka_posiadlosc@wp.pl

Bo˝ena Dole˝a∏, tel. 607-306-979
reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl

• wspólnoty mieszkaniowe
• nieruchomoÊci czynszowe, spó∏dzielcze, komercyjne i inne

reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
Szanowni Paƒstwo,
Lutowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´
22 lutego. Jej wiodàcym
tematem by∏a informacja o funkcjonowaniu
SPZLO w naszej dzielnicy. Obecny na sesji
dyrektor SPZLO Dariusz Ma∏ecki przybli˝y∏ radnym sytuacj´ zak∏adu, poinformowa∏ o zaawansowaniu prac
nad adaptacjà przychodni dla dzieci w Starej Mi∏oÊnie na ul. Kamyk (ma byç otwarta
na prze∏omie czerwca i lipca) oraz planach
otwarcia nowych poradni: diabetologicznej
i laryngologicznej. Zapowiedzia∏ tak˝e podj´cie prac nad wprowadzeniem zapisów do
lekarzy poprzez Internet. W dalszej perspektywie planuje przeprowadzenie remontu pomieszczeƒ przychodni nr 3 w Centrum
Pogodna, tak by mo˝na by∏o optymalnie wykorzystaç pomieszczenia zwolnione przez
dotychczasowà poradni´ dla dzieci.
W kolejnych punktach Rada pozytywnie
zaopiniowa∏a dwa pakiety korekt w tegorocznym bud˝ecie, w szczególnoÊci zosta∏y
wygospodarowane Êrodki na wyp∏at´ odszkodowaƒ za grunty zaj´te pod budow´ ul.
Szklarniowej. Nast´pnie Rada zaj´∏a si´ informacjà o wykonaniu bud˝etu dzielnicy za
rok 2014. Dzi´ki sta∏emu monitoringowi
potrzeb i wydatków i wielokrotnemu jego

korygowaniu przez ca∏y ubieg∏y rok zosta∏
on wykonany w niemal 100%. Ni˝sze wykonanie by∏o niestety w wydatkach inwestycyjnych. Wynika∏o to z faktu, ˝e przyznane naszej dzielnicy Êrodki na budow´ mini˝∏obka
wp∏yn´∏y zbyt póêno, by móc je rozsàdnie
zagospodarowaç w minionym roku. Drugim problemem by∏o niewywiàzanie si´
z umowy wykonawcy ul. G∏owackiego, które zakoƒczy∏o si´ rozwiàzaniem umowy. Na
szcz´Êcie zarezerwowane na te dwa cele
pieniàdze nie przepad∏y, jako Êrodki niewygasajàce zosta∏y przeniesione do wykorzystania na te same cele w roku bie˝àcym. Po
krótkiej dyskusji Rada pozytywnie zaopiniowa∏a wykonanie bud˝etu, choç tym razem nie jednomyÊlnie, bo od g∏osu wstrzyma∏o si´ szeÊcioro radnych z PiS.
W dalszej cz´Êci sesji Rada zapozna∏a si´
z planem sprzeda˝y nieruchomoÊci komunalnych na rok bie˝àcy. Choç nie jest on bardzo
rozbudowany (ledwie 6 dzia∏ek, w wi´kszoÊci
ma∏ych), to wzbudzi∏ doÊç ˝ywio∏owà dyskusj´. W jej wyniku uzgodniono, ˝e na specjalnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury
z udzia∏em Naczelniczki Delegatury Biura
Gospodarki NieruchomoÊciami radni b´dà
mogli zapoznaç si´ z ca∏oÊcià zasobu mienia
komunalnego, które mo˝e podlegaç zbyciu.
Nast´pne punkty dotyczàce informacji
o przygotowaniach do realizacji inwestycji
w roku 2015 oraz uregulowania w∏asnoÊci

gruntu na te cele zosta∏y przyj´te bez wi´kszych dyskusji. Du˝o pytaƒ za to wzbudzi∏a
informacja o toczàcych si´ post´powaniach
sàdowych z udzia∏em Dzielnicy. Niestety,
nadal wiele z tych spraw dotyczy windykacji
zaleg∏ych nale˝noÊci, czy to z tytu∏u czynszu, podatku od nieruchomoÊci, czy u˝ytkowania wieczystego.
Na koniec sesji cz∏onkowie Zarzàdu
przedstawili informacj´ ze swojej dzia∏alnoÊci mi´dzysesyjnej oraz odpowiedzieli na
zadawane przez radnych drobne pytania.
Kolejna sesja zaplanowana jest na 19 marca na godz. 14.00. Planowane jest m.in. spotkanie z przedstawicielami MPWiK oraz
ZDM. Szczegó∏owy program b´dzie dost´pny w Internecie na 7 dni przed jej terminem.
Z powa˝aniem
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

MARCOWE 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:
■
■
■

Kupujemy bilety w Weso∏ej
Mieszkajàc w Weso∏ej, czasem trudno
nam zauwa˝yç, ˝e jesteÊmy dzielnicà Warszawy. Wiele udogodnieƒ, które u∏atwiajà
˝ycie w stolicy, do nas dociera z opóênieniem. Na szcz´Êcie coraz szybciej ulega to
zmianie. Jest to wynikiem dzia∏aƒ w∏adz
dzielnicy, choç równie˝ sygna∏em zmian
zachodzàcych w spojrzeniu stolicy na
swoje obrze˝a.
Jeszcze w tym roku zostanie uruchomiony nast´pny biletomat, tym razem na stacji

PKP Weso∏a. Zarzàd Transportu Miejskiego,
dzi´ki naszym monitom, ma jeszcze w swoich planach postawienie 2 takich urzàdzeƒ:
na rondzie w Zielonej przy zbiegu ulic Brata Alberta i Wspólnej oraz na p´tli autobusu nr 198 w Starej Mi∏oÊnie. Niestety nie
wiemy, kiedy dojdzie do realizacji tych planów. Oby nastàpi∏o to jak najszybciej.
Katarzyna Zakrzewska
radna Dzielnicy Weso∏a

11 marca 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
18 marca 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
25 marca 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.

WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – pismo mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a i okolic
WESO¸A
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych
i nie gwarantuje ich publikacji. Zastrzegamy sobie
prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej.
Za informacje zawarte w reklamach redakcja
nie odpowiada.
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Informacje pod adresem reklama@wiadomoscisasiedzkie.pl
lub u naszego przedstawiciela handlowego: Bo˝ena Dole˝a∏,
tel. 607-306-979, reklama.wesola@wiadomoscisasiedzkie.pl
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Bud˝et partycypacyjny na 2016
Zakoƒczy∏ si´ kolejny etap
realizacji bud˝etu partycypacyjnego. Do 17 lutego br.
ka˝dy mieszkaniec m.st.
Warszawy móg∏ zg∏osiç swój
projekt, czyli propozycj´ zadania do realizacji w ramach
bud˝etu spo∏ecznego na
2016 rok. W naszej dzielnicy
zosta∏o z∏o˝onych ogó∏em 41 projektów. W tym,
po wst´pnej ocenie, o charakterze ogólnodzielnicowym 23 projekty, a 18 o charakterze lokalnym.
Nast´pny etap trwajàcy do 26 lutego br. to
weryfikacja ogólna zg∏oszonych projektów. Dokonywana jest ona przez Urzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy i obejmuje sprawdzenie, czy
formularz zg∏oszeniowy:
a) zosta∏ z∏o˝ony w terminie,
b) zawiera wszystkie za∏àczniki (wymagane i dodatkowe),
c) zosta∏ wype∏niony prawid∏owo (w szczególnoÊci czy zosta∏a wskazana zasada korzystania

z efektu realizacji projektu przez ogó∏ mieszkaƒców oraz czy wskazano lokalizacj´ zadania
b´dàcego przedmiotem projektu).
W przypadku gdy w projekcie zostanà stwierdzone braki, do 20 lutego br. autor projektu zostanie o tym powiadomiony drogà elektronicznà
lub telefonicznà i wezwany do ich usuni´cia. Ma
na to 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania. Je˝eli tego nie zrobi, jego projekt pozostanie
nierozpatrzony.
Nast´pnie oko∏o miesiàca prowadzone b´dà
publiczne dyskusje mieszkaƒców nad zg∏oszonymi projektami, które przesz∏y pozytywnie weryfikacj´ ogólnà. Etap ten b´dzie trwa∏ od 27 lutego do 22 marca br. Dyskusje odbywaç si´ b´dà
podczas moderowanych spotkaƒ, a tak˝e za poÊrednictwem internetowego forum. Polegaç to
b´dzie na prezentacji przez projektodawców lub
ich przedstawicieli zg∏oszonych propozycji, na
dyskusji mieszkaƒców nad nimi, ale tak˝e dysku-

DLACZEGO MILCZYSZ?
Koncert z okazji 10 rocznicy Êmierci Papie˝a Âwi´tego Jana Paw∏a II

Sobota 28 marca 2015 r.
KoÊció∏ Êw. Hieronima w Starej Mi∏oÊnie
Godz. 18.00 – Msza Êw. w intencji Papie˝a Êw. Jana Paw∏a II
Godz. 18.45 – Koncert „Dlaczego milczysz” w wykonaniu Niny Nowak
W programie m.in. tryptyki, arie i pieÊni autorstwa Jana Paw∏a II

Nina Nowak to jedna z czo∏owych i najwybitniejszych
polskich Êpiewaczek m∏odego pokolenia, reprezentujàca najwy˝szà klas´, profesjonalizm, niezwyk∏à urod´ i talent. Ukoƒczy∏a z wyró˝nieniem studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie Êpiewu prof. Michaliny Growiec.
Po studiach wyjecha∏a do USA, gdzie w 1998 r.
wygra∏a presti˝owe stypendium wokalne ufundowane przez NASA w Teksasie na Uniwersytecie
w Houston w klasie prof. Deborah Harrey. Zaj´∏a
równie˝ I miejsce w konkursie pi´knoÊci Miss Polo-

nia na kontynencie amerykaƒskim wÊród Polonii amerykaƒskiej w Chicago oraz I miejsce
w kategorii Miss Europa w Nowym Jorku. Koncertuje z najwi´kszymi orkiestrami symfonicznymi na Êwiecie od Ameryki po dalekà Azj´, Êpiewajàc
zarówno muzyk´ klasycznà,
muzyk´ filmowà, jak i muzyk´
musicalowà i rozrywkowà. Zajmuje si´ tak˝e kompozycjà.
W lipcu 2002 roku Nina Nowak otrzyma∏a nagrod´ specjalnà od Texas Union JBM za najpi´kniejsze
wykonanie przebojów musicalowych (Evita, West Side Story, Jesus Christ Superstar, Cats) z Houston Symphony Orchestra na International Broadway Musicals
Festival w Los Angeles. Od 2004 r. wspó∏pracuje
z najwybitniejszym polskim kompozytorem Krzysztofem Pendereckim. W styczniu tego˝ roku wystàpi∏a
w jego Te Deum z okazji 70. urodzin Mistrza.
ONZ wyró˝ni∏o jà tak˝e nagrodà specjalnà za jej
charytatywnà dzia∏alnoÊç na rzecz g∏odujàcych krajów Afryki, które regularnie odwiedza i wspiera,

sji samych autorów nad projektami – dyskusje te
w konsekwencji mogà doprowadziç do zmian
w projektach.
W zwiàzku z tym, i˝ w Weso∏ej by∏a mo˝liwoÊç
sk∏adania projektów o charakterze ogólnodzielnicowym, jak i o charakterze lokalnym, to zgodnie z Regulaminem przeprowadzania bud˝etu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na 2016
rok w naszej dzielnicy odb´dzie si´ kilka spotkaƒ
dyskusyjnych. Jedno spotkanie b´dzie dotyczy∏o
projektów ogólnodzielnicowych, natomiast pozosta∏e spotkania b´dà poÊwi´cone projektom
lokalnym i odb´dà si´ w poszczególnych obszarach terytorialnych: Plac Wojska, Centrum
(w tym Wola Grzybowska i Groszówka), Zielona,
Stara Mi∏osna Wschód, Stara Mi∏osna Zachód.
Spotkania b´dà mia∏y charakter otwarty dla
wszystkich mieszkaƒców.
O kolejnych etapach realizacji bud˝etu partycypacyjnego oraz o pracy Zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego b´dzie mo˝na przeczytaç w kolejnych numerach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.
Katarzyna Zakrzewska
Cz∏onek Zespo∏u
ds. bud˝etu partycypacyjnego

oraz na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie.
W marcu 2009 zaÊpiewa∏a na Wielkiej Gali Pokoju
ku czci wszystkich poleg∏ych w walkach w Gazie
i na Bliskim Wschodzie zorganizowanej przez rodzin´ królewskà Jordanii, ambasad´ polskà, ambasad´ niemieckà i austriackà w Ammanie. W maju
2009 artystka zaÊpiewa∏a
2 presti˝owe koncerty w Filharmonii Narodowej w Kuwejcie
z okazji obchodów Roku Chopinowskiego.
7 czerwca 2012 roku Nina
Nowak zaÊpiewa∏a na wielkiej
gali UEFA EURO 2012 z okazji
otwarcia Mistrzostw Europy
w Pi∏ce No˝nej na Zamku Królewskim w Warszawie i na
otwarciu ME na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Obecnie podpisa∏a kontrakt z Orkiestrà Symfonicznà w Los Angeles na nagranie muzyki do filmu –
wielkiej produkcji Hollywood, gdzie zaÊpiewa u boku
Andrei Bocellego najpi´kniejsze mi∏osne duety.
I choç powy˝sza lista dzia∏aƒ i osiàgni´ç Pani Niny Nowak jest d∏uga, moglibyÊmy napisaç znacznie
wi´cej. Nie ma jednak takiej potrzeby, poniewa˝ ˝aden opis nie odda pi´kna jej g∏osu i kunsztu jej Êpiewu. Ten g∏os i ten Êpiew trzeba po prostu us∏yszeç.
Serdecznie zapraszamy!
Redakcja na podst. www.ninanowak.eu

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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Zamieszanie wokó∏ wody – oficjalne stanowisko MPWiK S.A.
Od 1 czerwca 2007
roku eksploatacj´ urzàdzeƒ s∏u˝àcych do zaopatrzenia w wod´ na
terenie dzielnicy Weso∏a przej´∏o Miejskie
Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji
w Warszawie S.A. Od
tego dnia to w∏aÊnie MPWiK, jako wyspecjalizowane przedsi´biorstwo w Warszawie, przyj´∏o na siebie zobowiàzanie do dostarczania wody dla mieszkaƒców Weso∏ej.
A mieszkaƒcy Weso∏ej, podobnie jak
mieszkaƒcy pozosta∏ych dzielnic Warszawy, otrzymali gwarancj´ niezak∏óconego
zaopatrzenia w wod´ o najwy˝szej jakoÊci.
W dodatku po cenach kontrolowanych
przez spo∏ecznà reprezentacj´ mieszkaƒców Warszawy, czyli Rad´ Miasta, która co
roku decyduje o ich wysokoÊci. Dla mnie
jako odbiorcy wody znaczenie majà tylko
trzy elementy: jakoÊç, cena i niczym nieograniczone zaopatrzenie. W jaki sposób
producent ma mi to zagwarantowaç, jest
dla mnie nieistotne.
Pojawi∏y si´ w ostatnim czasie g∏osy podajàce w wàtpliwoÊç profesjonalizm
MPWiK w kwestii produkcji wody pitnej
dostarczanej do naszych domów. Przesy∏am
wi´c do redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich” korespondencj´ zawierajàcà oficjalne
stanowisko MPWiK w tej sprawie. Mam nadziej´, ˝e przes∏ane wyjaÊnienia MPWiK
zakoƒczà spekulacje na temat domniemanego zagro˝enia jakoÊci wody dostarczanej
mieszkaƒcom Weso∏ej.
Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza ds. Inwestycji

Warszawa, dn. 09 lutego 2015 roku
Pan Krzysztof Kacprzak
Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a

PWO/071/2/9/044847/15
Dotyczy: modernizacji SUW Stara Mi∏osna
Szanowny Panie Burmistrzu,
Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Pion Wody,
w odpowiedzi na pismo znak UD-XIV-WIR.7021.61.APY. 2015 z dn. 29.01.2015 r. informuje, ˝e
w grudniu 2014 roku w Stacji Uzdatniania Wody Stara Mi∏osna zosta∏a zakoƒczona modernizacja uk∏adu technologicznego. Zadanie polega∏o na wymianie cz´Êci filtrów piaskowych na filtry
w´glowe. Celem inwestycji by∏a szybka i znaczàca poprawa zapachu wody w kranach naszych
Odbiorców. Zastosowane rozwiàzanie zyska∏o pozytywnà opini´ Paƒstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Decyzja nr DE HKN/00017/2015).
Nale˝y podkreÊliç, ˝e wszystkie parametry wody produkowanej przez Spó∏k´ spe∏niajà wymogi Rozporzàdzenia Ministra zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakoÊci wody przeznaczonej do
spo˝ycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417 z póêniejszymi zmianami).
Oddzielnà kwestià pozostaje koniecznoÊç zapewnienia mieszkaƒcom Dzielnicy Weso∏a niezak∏óconych
dostaw wody. Problem ten dotyczy szczególnie Starej Mi∏osny, poniewa˝ obecnie eksploatowana Infrastruktura wodociàgowa w tym rejonie miasta nie zapewnia alternatywnej mo˝liwoÊci zaopatrywania
w wod´ Odbiorców, szczególnie w sytuacjach awarii Stacji Uzdatniania Wody lub g∏ównej magistrali.
W ostatnim czasie, ucià˝liwym dla mieszkaƒców skutkiem awarii by∏a wielogodzinna przerwa
w dostawie wody (w dniu 7 stycznia br.), której przyczyn´ stanowi∏o uszkodzenie magistrali wodociàgowej. Jej naprawa by∏a operacjà d∏ugotrwa∏à i skomplikowanà technicznie ze wzgl´du na
du˝à Êrednic´ przewodu, jego g∏´bokie posadowienie, niskà g´stoÊç i du˝à wilgotnoÊç gruntu,
a tak˝e utrzymujàcà si´ niskà temperatur´ powietrza (–10° C), która dodatkowo uniemo˝liwi∏a
podstawienie beczkowozów. Wystàpienie awarii w tych okolicznoÊciach spowodowa∏o istotne
niedogodnoÊci dla wielu mieszkaƒców dotkni´tych d∏ugotrwa∏ym wy∏àczeniem wody.
Zapewnienie niezak∏óconych dostaw wody o najwy˝szej jakoÊci mieszkaƒcom aglomeracji
warszawskiej, pozostaje jednym z priorytetów Spó∏ki. Dlatego zasadnà jest kontynuacja prowadzonych w Dzielnicy Weso∏a inwestycji w nowoczesnà sieç wodociàgowà. Integracja sieci pracujàcej w dzielnicy z przewodami zasilanymi przez Wodociàgi Uk∏adu Centralnego pozwoli dostarczyç mieszkaƒcom wod´ o najwy˝szych parametrach jakoÊciowych, poprawiajàc jednoczeÊnie
bezpieczeƒstwo niezawodnej jej dystrybucji.
Z powa˝aniem,
Beata Pacholec
Dyrektor Pionu Wody
Orygina∏ pisma do wglàdu w siedzibie redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich”

Weso∏a na dwóch kó∏kach
Pod koniec ubieg∏ego
roku w Weso∏ej, dzi´ki
wsparciu z funduszy ZDM,
powsta∏a Êcie˝ka rowerowa wzd∏u˝ ul. 1 Praskiego
Pu∏ku. To efekt bliskiej
wspó∏pracy Zarzàdu Dzielnicy z pe∏nomocnikiem
Prezydenta m.st. Warszawy ds. Âcie˝ek Rowerowych panem ¸ukaszem
Puchalskim. Wyglàda na to, ˝e to nie koniec tego typu inwestycji na terenie naszej dzielnicy.
W lutym odby∏o si´ kolejne spotkanie, na którym
pan Puchalski wysoko oceni∏ zaanga˝owanie
w∏adz Weso∏ej w zapewnienie bezpieczeƒstwa
w ruchu rowerowym i budow´ infrastruktury rowerowej. Co prawda na stacje systemu Veturilo
jeszcze liczyç nie mo˝emy, ale przedstawiona
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przez burmistrzów koncepcja Êcie˝ki rowerowej
wzd∏u˝ ul. Niemcewicza, od Urz´du Dzielnicy do
os. Zielona, spotka∏a si´ z ˝yczliwym przyj´ciem.
Pad∏y nawet wst´pne deklaracje co do mo˝liwoÊci sfinansowania projektu i dofinansowania
kosztów budowy. Na tym etapie rozmów jeszcze
mo˝e jest za wczeÊnie mówiç, ˝e sprawa jest za∏atwiona, ale z ostro˝nym optymizmem mo˝na
spodziewaç si´, ˝e w niezbyt odleg∏ej przysz∏oÊci
uda si´ jà sfinalizowaç.
Przypominam tak˝e, ˝e Weso∏a jest obj´ta finansowanym przez Uni´ Europejskà „Programem rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020”. W ramach tego programu zaplanowano zadanie 33, czyli budow´ trasy rowerowej od
ronda Ignacego MoÊcickiego (tzw. w´ze∏ Marsa)
wzd∏u˝ P∏owieckiej, Bronis∏awa Czecha i Traktu
Brzeskiego a˝ do granicy z Sulejówkiem. W dru-

gim etapie tego programu realizowanym w latach 2017–2018 ma powstaç liczàcy 5,1 km odcinek od wiaduktu nad torami kolejowymi do
skrzy˝owania z ul. 1 Praskiego Pu∏ku. W etapie
trzecim (2019–2020) odcinek ten zostanie przed∏u˝ony w stron´ centrum Warszawy do ronda
I. MoÊcickiego, zaÊ w stron´ Sulejówka a˝ do
granicy miasta. ¸àcznie na ten cel zarezerwowanych jest 3,6 mln z∏.
Dla w∏adz Weso∏ej do tego czasu wa˝nym
wyzwaniem zostaje przeprojektowanie i przebudowanie okolic skrzy˝owania Traktu Brzeskiego
z ul. 1 Praskiego Pu∏ku oraz Jana Paw∏a II, tak by
zapewniç mo˝liwoÊç bezpiecznego wjazdu na t´
projektowanà tras´ z istniejàcych na tych ulicach
Êcie˝ek rowerowych. Przypominam, ˝e Êcie˝ka
wzd∏u˝ 1 Praskiego Pu∏ku zaczyna si´ dopiero od
ul. Mazowieckiej, zaÊ ta na Jana Paw∏a II dopiero za sklepem Lidla.
Marcin J´drzejewski
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Rozstrzygni´cia konkursów na dotacje
dla organizacji pozarzàdowych w Weso∏ej
Jak co roku w tym czasie zosta∏y rozstrzygni´te konkursy og∏oszone w listopadzie ubieg∏ego
roku dla organizacji pozarzàdowych na realizacj´
ró˝norodnych zadaƒ publicznych.
W poszczególnych obszarach dotacje zosta∏y
przyznane nast´pujàcym podmiotom:
1. w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczàcego przeciwdzia∏ania alkoholizmowi
i przemocy w rodzinie – oferta na realizacj´
zadania publicznego pod nazwà „Akademia
Spotkaƒ Pokoleniowych”, z∏o˝ona przez Polski
Komitet Pomocy Spo∏ecznej.
2. w zakresie pomocy spo∏ecznej – oferta na
realizacj´ zadania publicznego pod nazwà
„Senior nie ma czasu, by traciç czas”, z∏o˝ona
przez Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Weso∏ej.
3. w zakresie pomocy spo∏ecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ˝yciowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin, a tak˝e w zakresie wsparcia
˝ywnoÊciowego oraz pomocy rzeczowej
dla ubogich oraz zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym – oferta z∏o˝ona przez Pol-

ski Komitet Pomocy Spo∏ecznej oraz oferta z∏o˝ona przez Stowarzyszenie Alter Ego.
4. w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej poprzez organizacj´ imprez sportowych skierowanych do dzieci
i m∏odzie˝y – oferta organizacji cyklu Turniejów Masters GRAND PRIX VICTOR’a w Badmintonie z∏o˝ona przez Mi´dzyszkolny Uczniowski
Klub Sportowy „VICTOR” oraz oferta organizacji
cyklu wyÊcigów Legia MTB Maraton z∏o˝ona
przez Klub Kolarski „Legia 1928”.
5. w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej poprzez organizacj´ szkolenia dla dzieci i m∏odzie˝y – nast´pujàce oferty:
• Uczniowski Klub Sportowy Weso∏ek
Szkolenie i wspó∏zawodnictwo sportowe,
szczególnie dzieci i m∏odzie˝y
• Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”
Szkolenie i wspó∏zawodnictwo sportowe,
szczególnie dzieci i m∏odzie˝y
• Mi´dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
„VICTOR”
Szkolenie i wspó∏zawodnictwo sportowe,
szczególnie dzieci i m∏odzie˝y w MUKS Victor

Fundusz Stypendialny „Rozwiƒ Skrzyd∏a”
– szansa dla zdolnej m∏odzie˝y
Ju˝ ponad trzy lata temu Piekarnie Cukiernie
Putka z Warszawy wraz z cz∏onkami rodziny Putka utworzyli Fundusz Stypendialny „Rozwiƒ
Skrzyd∏a” pod patronatem renomowanej Fundacji im. Stefana Batorego. Celem Funduszu jest
wspieranie finansowe m∏odych i zdolnych, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej nie
mogliby sobie pozwoliç na komfort kontynuowania edukacji na studiach wy˝szych.
Ja i mój brat zawsze twierdziliÊmy, ˝e jesteÊmy
„dzieçmi szcz´Êcia” – mówi Zuzanna Putka-Twardowska. MogliÊmy si´ uczyç, nie majàc bólu g∏owy, gdzie b´dziemy mieszkaç i za co kupimy ksià˝-
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ki. Teraz dzi´ki ufundowanej przez rodziców edukacji mamy ciekawe i dobrze p∏atne prace. ChcieliÊmy odwdzi´czyç si´ losowi za to, co nas spotka∏o. PomyÊleliÊmy wi´c, ˝e najlepszym sposobem
b´dzie mo˝liwoÊç zapewnienia dobrego startu
tym, którzy z ró˝nych powodów go nie majà, czyli danie szansy rozwini´cia skrzyde∏ m∏odym zdolnym ludziom z niezamo˝nych rodzin... Do poparcia naszego pomys∏u namówiliÊmy pozosta∏ych
cz∏onków rodziny oraz zarzàd rodzinnej firmy.
Kiedy piszemy o naszym Funduszu, nie zale˝y
nam na promowaniu naszego nazwiska ani podawaniu kwot, jakie przekazujmy na stypendia, ale

• Warszawski Klub Kolarski
Weso∏a Szkó∏ka Kolarska
• Uczniowski Klub Sportowy Gambit Weso∏a
Szkolenie i wspó∏zawodnictwo sportowe,
szczególnie dzieci i m∏odzie˝y w szachach
• Uczniowski Klub Sportowy MORS
Szkolenie i wspó∏zawodnictwo sportowe,
szczególnie dzieci i m∏odzie˝y
• Uczniowski Klub Sportowy „Mi∏oÊnik”
Szkolenie i wspó∏zawodnictwo sportowe,
szczególnie dzieci i m∏odzie˝y w akrobatyce sportowej
• Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club
Szkolenie i wspó∏zawodnictwo sportowe,
szczególnie dzieci i m∏odzie˝y w zakresie judo
• Uczniowski Klub Sportowy VOLTEO
Szkolenie i wspó∏zawodnictwo sportowe,
szczególnie dzieci i m∏odzie˝y w zakresie
wolty˝erki
• Klub Sportowy Weso∏a
Szkolenie i wspó∏zawodnictwo sportowe,
szczególnie dzieci i m∏odzie˝y
• Warszawski Klub Pi∏ki R´cznej Weso∏a
Szkolenie i wspó∏zawodnictwo sportowe,
szczególnie dzieci i m∏odzie˝y w pi∏ce r´cznej
6. w zakresie kultury i sztuki – oferta „Chór Il
Canto Magnificat – wychowanie przez muzyk´”, z∏o˝ona przez Fundacj´ Il Canto Magnificat.
Urzàd Dzielnicy Weso∏a
na tym, aby rozmi´kczyç serce choçby jednej osoby i daç jej do myÊlenia, ˝e mo˝e i ona ma w ˝yciu
szcz´Êcie, za które warto by podzi´kowaç losowi...
Od 2011 roku Kapitu∏a Funduszu przyzna∏a ju˝
112 stypendiów rekrutacyjnych, 59 stypendiów na
pierwszy, 34 na drugi i 11 na trzeci rok studiów.
Zach´camy do wspierania Funduszu poprzez
przekazanie 1% podatku na Fundacj´ im. Stefana Batorego z dopiskiem: „Rozwiƒ skrzyd∏a”
(KRS: 0000101194). Dzi´ki dodatkowemu finansowaniu Fundusz b´dzie móg∏ zaoferowaç pomoc wi´kszej liczbie studentów.
Mile widziane sà równie˝ wp∏aty na subkonto
Funduszu: 88 1030 1016 0000 0000 6145 0068.
Wi´cej informacji na temat Funduszu na stronie:
http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/
rozwin_skrzydla.
Zuzanna Putka-Twardowska
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Êcia, ˝eby dobrze przejÊç aklimatyzacj´ wysokoÊciowà. Dlatego te˝
wyprawa trwa∏a siedem dni.
Po wylàdowaniu w Tanzanii nast´pnego dnia wyruszyliÊmy z bramy
parku Machame z wysokoÊci 1900
metrów do obozu Machame Camp
(2900 metrów). SzliÊmy pi´knà drogà przez deszczowy las, ale ju˝ wieczorem czu∏am spadek tlenu we
krwi, podwy˝szony puls – pierwsze symptomy
choroby wysokoÊciowej. Drugiego dnia dotarliÊmy
do Schira Camp (3840 metrów), bardzo trudnym
szlakiem, ale organizm zaczà∏ si´ powoli stabilizowaç. Trzeciego dnia doszliÊmy do Lava Tower na
wysokoÊç 4500 metrów, nast´pnie zejÊcie do obozu Barranco na 3950 metrów i tam nocleg. Najpi´kniejszym i najtrudniejszym dniem wspinaczkowym by∏ czwarty dzieƒ, pokonanie Barranco Wall,
praktycznie pionowej Êciany, po której si´ wspina.
DoszliÊmy do obozu Caranga Camp (3980 metrów). I piàtego dnia wyruszyliÊmy do Barafu Camp
na wysokoÊç 4550 metrów, gdzie doszliÊmy oko∏o
po∏udnia. Odpocz´liÊmy: lunch, kolacja i przygotowanie si´ na wieczorny atak szczytowy. WyruszyliÊmy oko∏o godz. 23, w obozie zosta∏a jedna osoba,
która z powodu stanu zdrowia nie podj´∏a próby
wejÊcia. Grupa 30-osobowa wyruszy∏a na szczyt.
By∏o ciemno, coraz zimniej, temperatura zaczyna∏a
spadaç, gwiazdy wydawa∏y si´ w zasi´gu r´ki,
a d∏ugi rzàd Êwiate∏ek wspinajàcych si´ na szczyt
ró˝nych ekip wyprawowych robi∏ wra˝enie niekoƒczàcej si´ drogi. Po godzinie marszu wszyscy zaczynamy liczyç po 50 kroków i oczekujemy na komend´ przewodnika „stop”, chwila odpoczynku, oddychamy i idziemy dalej. Na wysokoÊci oko∏o 5300
metrów jeden z naszych uczestników musia∏ wróciç do obozu z powodu pogarszajàcego si´ stanu
zdrowia. Im wy˝ej, tym robi si´ ci´˝ej, pomimo
specjalnych ubraƒ wiatr zaczyna przenikaç ca∏e nasze cia∏a. Przed dotarciem do Stella Point znajdujà-

cego si´ na kraw´dzi krateru (5730 metrów) zaczyna wschodziç s∏oƒce, którego promienie, po wych∏odzeniu i wyczerpaniu, dajà nam nowà, niewyobra˝alnà energi´. Docieramy do Stella Point, gdzie
po raz kolejny odpoczywamy, pijàc goràcà herbat´,
regenerujemy si∏y i robimy wyjàtkowe zdj´cia. Ruszamy na szczyt Uhru Peak (5895 metrów). Jeszcze
ponad godzin´ marszu do upragnionego celu. Dociera nas 29 osób, towarzyszà nam niepowtarzalne emocje, pi´kno Afryki obserwowanej z góry
oraz bia∏o-b∏´kitny z powodu odbijajàcego si´
s∏oƒca lodowiec. JesteÊmy tam chwilk´ z powodu
ma∏ej iloÊci tlenu, musimy wracaç. Droga powrotna do Barafu Camp (4550 metrów) trwa∏a oko∏o
trzech-czterech godzin, odpoczywamy, jemy i schodzimy do Millenium Camp na 3800 metrów, gdzie
nocujemy. Siódmego dnia schodzimy oko∏o szeÊciu
godzin do Mweka Gate (1800 metrów). Jemy lunch
i wracamy do hotelu w Arushy.
Zdecydowanà wi´kszoÊç grupy tworzy∏y osoby nieuprawiajàce na co dzieƒ sportów ani wspinaczek górskich i to jest niesamowite, ˝e mimo
to uda∏o nam si´ pokonaç samych siebie. MieliÊmy to szcz´cie, ˝e ca∏y czas towarzyszy∏a nam
dobra pogoda trekkingowa, nie pada∏o w czasie
wchodzenia.
Wyprawà tà chcieliÊmy pokazaç, ˝e mo˝na,
zmagajàc si´ z ró˝nymi przeciwnoÊciami losu
i w∏asnymi s∏aboÊciami, pomóc innym, wspierajàc
ich nie tylko finansowo, ale tak˝e dajàc si∏´ do
walki z chorobà i niepe∏nosprawnoÊcià. Akcja trwa
nadal, zach´camy wszystkich do wspierania poprzez wysy∏anie SMS-ów o treÊci POMAGAM na
nr 72792 lub zasilanie konta: PLUS BANK S.A.
o/Warszawa 21 1680 1248 0000 3333 4444
5555 z dopiskiem: „Kilimand˝aro”.
Wszyscy darczyƒcy zostanà wymienieni podczas balu charytatywnego w maju 2015 roku.

PTTK Weso∏a zaprasza

rowa do Koby∏ki przez Ossów, kierownik: Ania
Ksi´˝opolska
12–13 wrzeÊnia – dwudniowy sp∏yw kajakowy rzekà ¸ynà, kierownik: Ania Ksi´˝opolska
25–27 wrzeÊnia – trzydniowa (wyjazd
w czwartek wieczorem) w´drówka szlakami Beskidu Ma∏ego, kierownik: Marcin J´drzejewski
10–11 paêdziernika – dwudniowa (wyjazd
w piàtek wieczorem) wycieczka autokarowa
Szlakiem Piastowskim (Gniezno, Kruszwica,
Tum...), kierownik: Bo˝ena Jaêwiƒska

Moje Kilimand˝aro
Dlaczego wybra∏am si´ na wypraw´ trekkingowà na Kilimand˝aro? W lipcu ubieg∏ego roku
Pani Senator prof. Alicja Chybicka, która mia∏a za
sobà doÊwiadczenie wejÊcia na Kilimand˝aro
z grupà osób po przeszczepie szpiku, zaproponowa∏a parlamentarzystom wypraw´ „Parlament na szczyt dla dzieci”. Celem wyprawy by∏o
i jest nadal zbieranie Êrodków dla pi´ciu fundacji: Fundacji „Akogo”, Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobà nowotworowà”, Fundacji Polsat,
Fundacji „Promyk S∏oƒca” i Fundacji SolidarnoÊci
Mi´dzynarodowej. W wyprawie udzia∏ wzi´∏o
31 osób, w tym pi´ciu pos∏ów i troje senatorów.
Kilimand˝aro kojarzy nam si´ z czymÊ pi´knym, dostojnym i niezwyk∏ym. Podj´cie decyzji
o pójÊciu by∏o dla mnie wyjàtkowo trudne, poniewa˝ zdawa∏am sobie spraw´ ze stopnia trudnoÊci tej góry oraz z w∏asnych ograniczeƒ fizycznych. S∏ysza∏am wiele razy, ˝e Kili to ∏atwa góra,
˝e wchodzà te˝ osoby niepe∏nosprawne i ˝e takie wyzwanie to nic takiego. Od strony technicznej droga wejÊcia jest w miar´ ∏atwa, ale wysi∏kowo szalenie trudna i wejÊcie na nià nie
wszystkim si´ udaje. Cz´sto koƒczy si´ równie˝
tragicznie – Êmiercià. Mo˝na mieç dodatkowy
sprz´t, tragarzy, a na szczyt si´ nie dotrze. Potrzebna jest determinacja, zdrowie i kondycja fizyczna. OczywiÊcie trzeba mieç te˝ troch´ szcz´-

Szanowni Paƒstwo, Ko∏o PTTK nr 4 w Weso∏ej serdecznie zaprasza na tegoroczne wycieczki. Na obecnym etapie przygotowaƒ mamy wybrane terminy oraz
cele (trasy), szczegó∏y tradycyjnie b´dà si´ pojawia∏y na 2–3 miesiàce przed planowanymi terminami. Zapisy przyjmujemy za poÊrednictwem strony internetowej www.pttkwesola.pl, tam te˝ znajdà Paƒstwo szczegó∏y planowanych imprez.

Ligia Krajewska
pos∏anka na Sejm RP

■

■

■
■

16 maja – jednodniowy sp∏yw kajakowy rzekà
Âwider (o ile stan wody pozwoli, b´dzie to odcinek otwocki), kierownik: Ania Ksi´˝opolska

■

■

29–31 maja – do Krainy Zamków Krzy˝ackich
(Frombork, Pelplin, Gniew, Malbork…), kierownik: Bo˝ena Jaêwiƒska

■

■

13 czerwca – jednodniowa wycieczka rowerowa do Powsina, kierownik: Bo˝ena Jaêwiƒska
20–21 czerwca – dwudniowy sp∏yw kajakowy
rzekà Nidà, kierownik: Marcin J´drzejewski
5 wrzeÊnia – jednodniowa wycieczka rowe-

Serdecznie zapraszamy do udzia∏u!
Zarzàd Ko∏a PTTK nr 4 w Weso∏ej

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Wspania∏a obsada Turnieju Szachowego
nowej edycji Grand Prix SP 353
W sobot´ 14 lutego 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 353 zosta∏ rozegrany I Turniej Szachowy nowej edycji Grand Prix. W turnieju zagra∏a
wspania∏a obsada. Gra∏y dzieci oraz ich rodzice,
opiekunowie, dziadkowie. W zawodach wzi´∏o
udzia∏ oko∏o 80 zawodników.
Turniej Grand Prix SP 353 by∏ rozgrywany
w dwóch grupach wiekowych dla dzieci: w turnieju A mog∏y wziàç udzia∏ dzieci i m∏odzie˝ do
19 lat, w turnieju B – dzieci: rocznik 2007 i m∏odsi. Rozgrywki sk∏ada∏y si´ z 5 turniejów. Do
punktacji Grand Prix wliczane by∏y najlepsze wyniki z 4 turniejów.
W Turnieju C – dodatkowym – mogli wziàç
udzia∏ rodzice, opiekunowie i inni ch´tni, by∏ to
Turniej Otwarty bez ograniczeƒ wiekowych.
W czo∏ówce I Turnieju Grand Prix SP 353
w kategorii dzieci i m∏odzie˝ do 19 lat uplasowali si´:
■ I miejsce – Magdalena Haraziƒska, KMKSz
Viktoria Kielce, uczennica SP 353,

■

■

II miejsce – Ma∏gorzata Gowin, KSz Polonia
Warszawa,
III miejsce – Tomasz Woênica, KSz Polonia
Warszawa.

Najlepszymi w poszczególnych kategoriach
rankingowych zostali:
■ III kategoria szachowa – Emilia Paw∏owska,
UKS SP 321 Warszawa-Bemowo,
■ IV kategoria szachowa – Grzegorz Muniak,
MOK Józefów,
■ V kategoria szachowa – Hubert Manaj, Glinianka.

Bez kategorii najlepszy okaza∏ si´ Karol Czajka,
SP 173.
Najwy˝sze wyniki w I Turnieju Grand Prix SP
353 (rocznik 2007 i m∏odsi) osiàgn´li:
■ I miejsce – Artur Grzàdka, KS Laura Chylice,
■ II miejsce – Szymon Pancewicz, KU AZS UW
Warszawa,
■ III miejsce –Antoni Je˝, KU AZS UW Warszawa.
W Turnieju C – Otwartym najwi´cej punktów
uzyskali:
■ I miejsce – January Jedynak, UKS MDK
Otwock,
■ II miejsce – Stanis∏aw Siejkowski, Skierniewice,
■ III miejsce – Wiktor B∏a˝ejczyk, Warszawa.
Nowà edycj´ Grand Prix uroczycie otworzy∏a
Wicedyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353 im.
Wielkich Odkrywców Mariola Wróblewska, która
mia∏a równie˝ zaszczyt pogratulowaç oraz wr´czyç nagrody zwyci´zcom. Na kolejny, II Turniej
Grand Prix SP 353 Uczniowski Klub Sportowy
Gambit Weso∏a oraz Szko∏a Podstawowa nr 353
zapraszajà 14 marca 2015 r.
Teresa Osypiuk

UKS Mors – ma∏y, ale z wielkimi sukcesami klub p∏ywacki
Minà∏ kolejny udany rok
funkcjonowania UKS Mors.
WpisaliÊmy si´ ju˝ na sta∏e
w dzia∏alnoÊç sportowà zarówno Weso∏ej, jak i sàsiednich dzielnic. W roku 2014 nasi zawodnicy osiàgali bardzo
dobre wyniki na warszawskich
arenach i na innych p∏ywalniach na terenie Mazowsza.
Do najwi´kszych osiàgni´ç
minionego roku mo˝na zaliczyç uwieƒczone medalami
udzia∏y w zawodach „Otwarte
Mistrzostwa Warszawy w p∏ywaniu”, „Warszawska Olimpiada M∏odzie˝y”, „Od M∏odzika do Olimpijczyka”, „Pierwszy Krok P∏ywacki”
zorganizowanych przez Warszawsko-Mazowiecki Okr´gowy Zwiàzek P∏ywacki. Chocia˝ nasz
klub reprezentuje niewielka liczba zawodników,
to jednak dzi´ki ich zaci´tej walce w klasyfikacji
generalnej zawsze zajmujemy czo∏owe miejsca
w pierwszej dziesiàtce, i tak: 3. na 21 klubów
w „Pierwszym Kroku P∏ywackim”, 6. na 30 klubów w „Od M∏odzika do Olimpijczyka”.
Nasi wspaniali multimedaliÊci to:
- Ewa Rudnicka (rocznik 2001) – Grand Prix
WMOZP w O˝arowie Maz. – I miejsce, 100 m
klasyczny, czas: 1:22,17 min, Grand Prix
WMOZP w O˝arowie Maz. – III miejsce, 200 m
klasyczny, czas: 3:01,53 min,
- Gabriela Szredziƒska (rocznik 2004) – Grand
Prix WMOZP w Wo∏ominie – I miejsce, 100 m
motylkowy, czas: 1:32,17 min, Od M∏odzika
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do Olimpijczyka – II miejsce, 50 m motylkowy,
czas: 38,84 s, Grand Prix
WMOZP w Warszawie –
III miejsce, 200 m dowolny, czas: 2:40,99 min,
- Emilia Gadziƒska (rocznik 2004) – Zawody P∏ywackie o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów,
Ogólnopolski Sprawdzian
Wytrzyma∏oÊci i WszechstronnoÊci
Stylowej
– II miejsce, 100 m klasyczny, czas: 1:43,58 min,
II miejsce, 100 m grzbietowy, czas: 1:35,42 min,
II miejsce, 100 m zmienny, czas: 1:34,39 min,
- Zuzanna Szredziƒska (rocznik 2006) – Od
M∏odzika do Olimpijczyka – II miejsce, 50 m
dowolny, czas: 40,58 s, Pierwszy Krok P∏ywacki – I miejsce, 50 m grzbietowy, czas: 48,70 s,
- Karina Wilanowska (rocznik
2006) – Od M∏odzika do
Olimpijczyka – II miejsce,
25 m klasyczny, czas: 53,54 s,
Od M∏odzika do Olimpijczyka
– II miejsce, 50 m motylkowy,
czas: 50,52 s,
- Magdalena Wysocka (rocznik
2006) – Pierwszy Krok P∏ywacki – II miejsce, 50 m grzbietowy, czas: 49,33 s, III miejsce,
50 m dowolny, czas: 42,19 s.

Na pochwa∏´ zas∏ugujà tak˝e nasi pozostali zawodnicy, którzy podà˝ajàc za najlepszymi, przewa˝nie plasujà si´ na coraz lepszych pozycjach
i wytrwale poprawiajà swoje wyniki: Matylda
Szredziƒska, Angelika Szor, Micha∏ Ryç-Pacholczyk,
¸ukasz Ryç-Pacholczyk, Jan Królak i Hubert Szor.
Sukcesy naszych m∏odych p∏ywaków wynikajà
z ich ci´˝kiej pracy, nad którà czuwali znakomitej
klasy trenerzy. Oprócz codziennych solidnych treningów nasi sportowcy przygotowywali si´ na
zgrupowaniach i obozach sportowych. Majówka
i sierpniowa „LeÊna Przygoda” nad jeziorem Dadaj na trwa∏e zapad∏y w pami´ç. Tu m∏odzi ludzie po∏àczyli przyjemnoÊç z letniego wypoczynku z planami uczestnictwa w presti˝owych zawodach jesienno-zimowego sezonu. Do
obejrzenia fotorelacji zapraszamy na stron´ internetowà naszego klubu www.uksmors.pl.
Intensywne treningi i nieustajàcy hart ducha
powodujà, ˝e nadal trzymamy form´ i zdobywamy medale. I tak ju˝ na poczàtku
2015 roku, w pierwszych zawodach bie˝àcego roku „Od M∏odzika do Olimpijczyka”, odnieÊliÊmy
ogromny sukces. Nasi mali p∏ywacy z rocznika 2006 zdobyli 4 medale (2 z∏ote i 2 srebrne) na 4 zawodników startujàcych, a klub
UKS Mors uzyska∏ 4. miejsce na
35 zg∏oszonych klubów.
˚yczymy sobie, aby ta wspania∏a passa trwa∏a jak najd∏u˝ej.
Zarzàd UKS MORS
Nr 167 / Marzec 2015
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cha∏a Guzika i Damiana Wysockiego Êwietnie sobie poradzili. Komisja egzaminacyjna wysoko oceni∏a
umiej´tnoÊci kursantów.

Nasz Oddzia∏ w Warszawie
jest jednostkà terenowà godnie reprezentujàcà Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej
na terenie Mazowsza.
Nasza dzia∏alnoÊç trwa ju˝
ponad pó∏ roku, a my nie
zwalniamy tempa. Do tej pory przeprowadziliÊmy szereg
szkoleƒ z zakresu ratownictwa, nauki i doskonalenia
p∏ywania w Warszawie –
w dzielnicy Weso∏a oraz
w miastach Raszyn i Miƒsk
Mazowiecki. Zaj´cia prowadziliÊmy g∏ównie dla najm∏odszych uczestników, ale jednoczeÊnie powsta∏y liczne grupy m∏odzie˝y i doros∏ych.
PrzeprowadziliÊmy profilaktyczne zaj´cia
w szko∏ach z oddzia∏ami „0” na terenie Weso∏ej,
które mia∏y charakter spo∏eczny. Rodzice nie p∏acili za zaj´cia, a ca∏e klasy „zerówki” mia∏y mo˝liwoÊç skorzystania z zaj´ç ogólnorozwojowych
na salach gimnastycznych, w postaci gier i zabaw ruchowych, których g∏ównym zadaniem by∏o poprawienie ogólnej sprawnoÊci fizycznej.
W trakcie zaj´ç przedstawialiÊmy podstawowe
zasady bezpieczeƒstwa i zachowaƒ w trudnych
sytuacjach. Uwa˝amy, ˝e takie dzia∏ania zaszczepià ju˝ od najm∏odszych lat poprawnà Êwiado-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

moÊç ludzi, która wp∏ynie na ogólnà popraw´ bezpieczeƒstwa.
Obecna rutyna i brawurowe zachowania majà wp∏yw na szereg niebezpiecznych zdarzeƒ, z którymi
spotykamy si´ na co dzieƒ.
Naszà siedzibà jest Szko∏a Podstawowa nr 174 w Weso∏ej, ale docelowe biuro b´dzie mieÊciç si´ na terenie Przedszkola „Delfinek” w Sulejówku, zarzàdzanego przez Fundacj´
Mój Dom Europa. Wspó∏pracujemy
z Edukacyjno Terapeutycznym Centrum Rozwoju i Rehabilitacji z mini
basenem. Pani Maria, która dowodzi placówkà, jest równie˝ cz∏onkiem naszego Oddzia∏u, wi´c tym bardziej nasza
wspó∏praca zapowiada si´ owocnie.
Dodatkowo planujemy otworzyç przystaƒ nad
Wis∏à w Warszawie, na której terenie b´dzie
znajdowaç si´ dyspozytornia, pe∏niàca ca∏odobowe dy˝ury ratownicze z telefonem alarmowym.
OczywiÊcie b´dziemy kontynuowaç spo∏eczne
i profilaktyczne akcje we wszelkich placówkach
oÊwiatowych, których wynikiem b´dzie poprawa ÊwiadomoÊci i poczucia bezpieczeƒstwa.
Dnia 16 stycznia 2015 roku zakoƒczy∏o si´
pierwsze szkolenie ratowników wodnych, które
odby∏o si´ na terenie MOSiR Miƒsk Mazowiecki.
Uczestnicy przygotowani przez instruktorów Mi-

Szkolenia z zakresu ratownictwa, nauki i doskonalenia p∏ywania odb´dà si´ na obiektach:
 Aquapark „Wesolandia” (Weso∏a),
 Akademia Obrony Narodowej (Rembertów),
 Edukacyjno Terapeutyczne Centrum Rozwoju
i Rehabilitacji „Delfinek” (Sulejówek),
 Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji (Miƒsk Maz.),
 Gminny OÊrodek Sportu (Raszyn),
 Pla˝a miejska/Basen w Sarbinowie Morskim
i Ko∏obrzegu.
Chcemy pozytywnie wykorzystaç fakt, ˝e
w Weso∏ej jest wi´cej szkó∏ p∏ywackich i w przysz∏oÊci zorganizowaç dru˝ynowe mistrzostwa
w p∏ywaniu i ratownictwie sportowym. Zapraszamy wszystkie kluby sportowe i dru˝yny ratownicze do wspólnej rywalizacji.
Kontakt do nas:
www.rwr.pl
(Zarzàd G∏ówny),
www.rwr.warszawa.pl
(strona wewn´trzna),
Prezes Micha∏ Guzik
– tel. 516 041 633.
Zarzàd Oddzia∏u RWR nr 2 w Warszawie
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Otwórz oczy, us∏ysz nas – naprawd´ jesteÊmy!

OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna” zaprasza w czwartek 5 marca o godz. 12.00 na wernisa˝ wystawy fotografii Piotra Stanis∏awskiego,
która przybli˝a fascynujàcy Êwiat osób g∏uchoniewidomych. Kolekcja zdj´ç prezentuje osoby g∏uchoniewidome w rozmaitych sytuacjach ˝ycio-

wych: podczas klubowych spotkaƒ towarzyskich,
pracy zawodowej, rehabilitacji, warsztatów rzeêbiarskich i uprawiania sportów ekstremalnych.
Wystawa pozwala spojrzeç z innej perspektywy na Êwiat osób g∏uchoniewidomych – tak ró˝nych od osób pe∏nosprawnych, a zarazem tak do
nich podobnych. Obejrzà Paƒstwo szeÊç reporta˝y, ∏àcznie oko∏o 40 zdj´ç pokazujàcych radoÊç
z prze∏amywania barier! Podczas wernisa˝u b´dzie mo˝na nauczyç si´ alfabetu Lorma. To wyjàtkowa metoda komunikacji, z której korzystajà
g∏uchoniewidomi. Uczestnicy warsztatów przekonajà si´ jednak, ˝e alfabet Lorma mo˝e przydaç
si´ ka˝demu. W czasach, gdy w kinach królujà
produkcje o bohaterach i superbohaterach, my

Bal na setki par!!!
Setki par pojawi∏y si´ w sobot´ 14.02.2015 r. podczas Balu Karnawa∏owo-Walentynkowego w eleganckich wn´trzach Hotelu Willa Zagórze ko∏o Sulejówka.
Bal mia∏ niezwyk∏y klimat i tworzy∏ romantycznà atmosfer´ dla wszystkich GoÊci bawiàcych si´ do bia∏ego rana! O opraw´ muzycznà imprezy zadba∏ profesjonalny zespó∏ Rewers Band z wokalistkà Martà
Ksià˝ak, która jest laureatkà IV edycji programu Idol.
Hotel Willa Zagórze pod Warszawà ka˝dego roku
w Dzieƒ Âwi´tego Walentego przekszta∏ca si´
w miejsce pe∏ne romantyzmu i magii. Tym razem
magia w dos∏ownym tego s∏owa znaczeniu „zagoÊci∏a” na Balu Karnawa∏owym w Zagórzu. Wieczór

uatrakcyjni∏ program iluzjonisty Karola Sanettiego,
który dwukrotnie (2013 i 2014) uczestniczy∏ w jednej z najwi´kszych na Êwiecie konwencji magicznej
w Blackpool w Anglii. WÊród zaproponowanych
atrakcji ka˝dy móg∏ znaleêç coÊ dla siebie! Ju˝ na

chcemy pokazaç prawdziwych superbohaterów.
Bo jak inaczej nazwaç osob´, która jednoczeÊnie
borykajàc si´ z dysfunkcjà wzroku i s∏uchu, stara
si´ czerpaç z ˝ycia pe∏nymi garÊciami, realizowaç
swoje pasje i zainteresowania? Wymaga to
ogromnej si∏y charakteru i determinacji.
A ka˝dy superbohater ma swojego pomocnika
– tak jak Batman Robina, Sherlock Holmes doktora Watsona, a hobbit Frodo – Sama. Wolontariusze Towarzystwa Pomocy G∏uchoniewidomym sà
takimi pomocnikami, którzy wspierajà g∏uchoniewidomych superbohaterów.
Towarzystwo Pomocy G∏uchoniewidomym
www.tpg.org.pl

wejÊciu wszystkich GoÊci wita∏ szczudlarz, wr´czajàc
smakowity drobiazg z za∏àczonà sentencjà mi∏osnà.
Znakomite show barmaƒskie w wykonaniu duetu
dwukrotnych mistrzów Polski w stylu Flair Show
wprowadzi∏o GoÊci w zachwyt. Do dyspozycji
wszystkich zakochanych i nie tylko by∏a równie˝ fotobudka, która uwieczni∏a szalonà zabaw´ wywo∏anà niezliczonà iloÊcià uÊmiechów, ca∏usów i zwariowanych min GoÊci. Zdj´cia drukowa∏y si´ natychmiast! Dope∏nieniem tego wyjàtkowego wieczoru
by∏o wykwintne menu przygotowane specjalnie
na t´ okazj´. Wspomnieç nale˝y tak˝e o znakomitej
oprawie, tj. elegancko podanych potrawach, gustownych dekoracjach, a przede wszystkim czarujàcej i niepowtarzalnej atmosferze.

Joanna Zaperta

Kàcik seniora
Ostatki w Uniwersytecie
Trzeciego Wieku w Weso∏ej
Walentynki Êwi´towaliÊmy w ODT Pogodna.
Spotkanie uÊwietni∏ wyst´p zespo∏u „RODONDO”, którego specjalnoÊcià jest taniec w kr´gu.
Instruktorem zespo∏u
jest Dorota Czajkowska
– prezes Stowarzyszenia
Osób z Narkolepsjà. Jak sama mówi, ruch
ten pe∏ni rol´ terapeutycznà. Wspiera psychik´ i jest drogà w odnajdywaniu siebie.
W sk∏ad grupy wchodzà: Anna Baraƒska,
Lila Olszewska, Teresa Powier˝a, Zosia
Malesza, Domicela Polska-Rudê, Krysia
Raczyƒska, Ala Ka∏asza. Panie, wszystkie
ubrane na bia∏o jak Ênie˝ynki, zach´ci∏y widowni´ do wspólnej zabawy. Wieczór zakoƒczy∏ si´ ma∏ym pocz´stunkiem i mi∏ymi
„pogaduchami”.
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Wszystkich zainteresowanych taƒcem
w kr´gu zapraszamy na zaj´cia, które odbywajà si´ w ka˝dà Êrod´ o godz. 9.45 w OÊrodku Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21,
a w czwartki o godz. 11.00 w klubie przy parafii Brata Alberta (osiedle Zielona).

ostatniego miejsca wys∏uchaliÊmy Koncertu
Piosenek Warszawskich w wykonaniu artystów zespo∏u Dur-Moll. W repertuarze znalaz∏y si´ przeboje takich autorów jak Tuwim, Ga∏czyƒski czy Jurandot. ArtyÊci przypomnieli nam zapomniane ju˝ s∏owa
dawnego pó∏Êwiatka jak: doliniarz, klawisznik, lipkarz, dintojra. Us∏yszeliÊmy m.in. takie przeboje: „Kamienne schodki”, „Warszawa da si´ lubiç”, „Bal na Gnojnej”,
„Zimny draƒ”, „Na prawo most, na lewo
most”. Ten uroczy wspomnieƒ czar z ∏ezkà
w oku zakoƒczy∏ odpowiedni w tym momencie hit „I tak si´ trudno rozstaç”.

Nast´pnego dnia spotkaliÊmy si´ w OK
przy Starzyƒskiego. W sali wype∏nionej do

Gra˝yna Weber
fot. Piotr Haczyƒski
Nr 167 / Marzec 2015
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W naszym OÊrodku Kultury
Muzyczny relaks dla dzieciaków
To zaj´cia grupowe dla dzieci w wieku od
6 m-cy do 3 lat i ich rodziców/opiekunów. Podczas zaj´ç instruktor wprowadza uczestników
w Êwiat muzyki: improwizujàc na pianinie, grajàc i Êpiewajàc piosenki z muzyki dzieci´cej, odtwarzajàc wybrane utwory z muzyki powa˝nej.
Rodzice razem z dzieçmi uczestniczà w muzycznych çwiczeniach taneczno-ruchowych, uczà si´
Êpiewaç piosenki, ko∏ysanki, a tak˝e wykonujà
zadania aktorskie. Zaj´cia urozmaicajà takie rekwizyty jak maskotki, zwiewne apaszki, dzieci´ce instrumenty perkusyjne.
Zaj´cia odbywajà si´ w Êrody o godz. 11.30
w OÊrodku Kultury przy ul. Starzyƒskiego 21
i w soboty o godz. 10.45 w filii Pogodna. Zapraszamy na zaj´cia maluchy, które uwielbiajà taƒczyç, Êpiewaç i wspólnie bawiç si´ w gronie rówieÊników.
Wolne miejsca sà w obydwu grupach.

W karnawa∏owych rytmach
8 lutego w naszej filii odby∏ si´ koncert pt.
OD OPOLA DO BRODWAYU w wykonaniu solistów z Teatru Sabat – Mariusza JaÊko i Tomasza
Czerskiego.

sp´dzone popo∏udnie przy stole z grà planszowà
nie jest znakomità alternatywà dla telewizora
czy komputera? Raz w miesiàcu warto zarezerwowaç czas dla wyobraêni, a czekajà na Was takie tytu∏y jak: Agricola, Carcassonne, Robinson
Crusoe, Dobble, Awanturnicy, Gra o Tron czy
Osadnicy – narodziny imperium. Udzia∏ w spotkaniach jest oczywiÊcie bezp∏atny, a ich inicjatorem i prowadzàcym jest mieszkaniec naszej
dzielnicy – Zbigniew Lis.

Uczestniczki sekcji ceramiki dzia∏ajàcej w filii
OÊrodka Kultury – ODT Pogodna wzi´∏y udzia∏
w konkursie organizowanym przez Dom Kultury
Doro˝karnia i wszystkie odnios∏y sukces!
Jessica Wilniewczyc zdoby∏a wyró˝nienie
w kategorii 14–18 lat, a Julia Madziar, Tosia Makowska i Weronika Zajàc zosta∏y nagrodzone
udzia∏em w wystawie. To bardzo du˝y sukces,
bo na ten konkurs co roku nap∏ywajà setki prac
z ca∏ej Polski i konkurencja jest ogromna.
Gratulujemy serdecznie naszym zdolnym
dziewczynkom oraz ich instruktorce – Pani Dorocie ¸asisz.

Szczególnie polecamy
W marcu szczególnej Paƒstwa uwadze polecamy dwie imprezy:

To kolejne wydarzenie, w czasie którego frekwencja przeros∏a mo˝liwoÊci OÊrodka. Bardzo
liczna tego wieczoru publicznoÊç nie zmieÊci∏a
si´ w sali koncertowej, a i dostawionych z innych pomieszczeƒ krzese∏ by∏o ma∏o. Atmosfera
koncertu by∏a jednak cudowna, co zdecydowanie wynagrodzi∏o trudnoÊci ze znalezieniem
miejsca siedzàcego. Po co krzes∏o, kiedy nogi same rwà si´ do taƒca? :-)

Pogodne planszówki
Zapraszamy do skorzystania z nowego cyklu
spotkaƒ organizowanych w filii Pogodna pod
has∏em POGODNE PLANSZÓWKI. Czy rodzinnie

9 marca o godzinie 19.00 zapraszamy na
monolog MÓJ DZIKUS w wykonaniu Justyny
Sieƒczy∏∏o. „Mój dzikus” to zabawny i miejscami
wzruszajàcy monolog wspó∏czesnej kobiety,
wzbogacony dowcipnymi piosenkami. Sztuka
przedstawia sprawy codzienne z punktu widzenia kobiety, która lekko i dowcipnie opowiada
o nawykach, upodobaniach i s∏aboÊciach swojego m´˝czyzny oraz o perypetiach i nieporozumieniach wynikajàcych z odwiecznej „walki
p∏ci”. Spektakl nie tylko dla kobiet...
Miejsce: Gimnazjum nr 120 im. Noblistów
Polskich, ul. Armii Krajowej 39.
Druga polecana impreza to koncert grupy
JO & LAZY FELLOW w sk∏adzie: Joanna Knitter,
Piotr Augustynowicz, Piotr Góra i Krzysztof Pomierski. Zespó∏ zaprezentuje wszystko to, co najlepsze w country & western, czyli proste teksty,
skoczne melodie, nastrojowe ballady. Koncert
odb´dzie si´ 15 marca o godz. 17.00 w filii
OÊrodka Kultury – ODT Pogodna.
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.
OK Weso∏a

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Pozosta∏e wydarzenia
w OK Weso∏a
(ul. Starzyƒskiego 21):
6 marca (piàtek), godz. 10.50 – SPOTKANIA
Z MUZYKÑ. Koncert Filharmonii Narodowej dla
dzieci pt. „Dzieci i czary”.
14 marca (sobota), godz. 15.00 – ZDJ¢CIE Z HISTORIÑ. Warsztat z zakresu archiwizacji i retuszu
starych fotografii. Spotkanie poprowadzà specjaliÊci z Fundacji „Wolna Grupa Fotograficzna”.
9 marca (poniedzia∏ek), godz. 19.00 – MÓJ
DZIKUS. Monolog w wykonaniu Justyny Sieƒczy∏∏o. Bohaterka lekko i dowcipnie opowiada
o nawykach, upodobaniach i s∏aboÊciach swojego m´˝czyzny oraz o perypetiach i nieporozumieniach wynikajàcych z odwiecznej „walki p∏ci”.
Miejsce: Gimn. nr 120, ul. Armii Krajowej 39.
18 marca (Êroda), godz. 10.00 – WARSZTATY
ETNOGRAFICZNE. ZWYCZAJE WIELKANOCNE.
Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych. Zaj´cia
dla grup zorganizowanych, obowiàzujà zapisy.
22 marca (niedziela), godz. 18.50 – ECCE
HOMO! Koncert s∏owno-muzyczny w wykonaniu ¸ucji Reçko-˚arneckiej (s∏owo), Agnieszki
Kaçmy (flet) i Jaros∏awa Wróblewskiego (organy). Miejsce: koÊció∏ parafii Êw. Brata Alberta, ul. Szeroka 2.
30 marca (poniedzia∏ek), godz. 12.00 –
38. Konkurs Recytatorski WARSZAWSKA SYRENKA – eliminacje dzielnicowe.

i w filii ODT Pogodna
(ul. Jana Paw∏a II 25):
6 marca (piàtek), godz. 11.50 – SPOTKANIA
Z MUZYKÑ. Koncert Filharmonii Narodowej dla
dzieci pt. „Dzieci i czary”.
8 marca (niedziela), godz. 17.00 – KOBIETA
W PODRÓ˚Y. Od Kurdystanu po Turkmenistan. Multimedialne spotkanie z Marzenà Filipczak – dziennikarkà. Autorka ksià˝ek opowie
o samodzielnym podró˝owaniu.
14 marca (sobota), godz. 13.00–18.00 –
POGODNE PLANSZÓWKI. Sp´dê niezapomniany dzieƒ z grami planszowymi. Zagramy
w znane tytu∏y, mo˝na przynieÊç te˝ swoje gry.
15 marca (niedziela), godz. 17.00 – JO & LAZY FELLOW. Koncert w wykonaniu Joanny Knitter – voc, gitara akustyczna, Piotra Augustynowicza – gitara, Piotra Góry – perkusja i Krzysztofa
Pomierskiego – bas. Jo & Lazy Fellow to wszystko co najlepsze w muzyce country & western.
19 marca (czwartek), godz. 19.00 – WERNISA˚ wystawy ceramicznych obrazów
Agnieszki Kubasik. Wieczór dodatkowo umilaç b´dà koncertem córka Katarzyna (gitara, cajon, Êpiew) oraz mà˝ Tomasz (gitara i Êpiew).
29 marca (niedziela), godz. 16.00 – BUDZENIE KRÓLEWNY MARUDY. Przedstawienie dla
dzieci w wykonaniu Duetu JaHa – aktorów teatru Ma∏ej Kamienicy w Warszawie. Interaktywna zabawa, w czasie której dzieci, ale równie˝ doroÊli b´dà próbowaç obudziç Królewn´
Marud´ i pokazaç jej, ˝e szcz´Êcie i sens sà
w ma∏ych, prostych rzeczach.
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Okiem coacha

W co grajà ludzie?
Niedawno pasjonowaliÊmy si´ rozdaniem tegorocznych
Oskarów – presti˝owej nagrody przyznawanej przez
Amerykaƒskà Akademi´ Filmowà. Emocje si´ga∏y zenitu, bo wÊród nominowanych byli tak˝e nasi twórcy. Ale
nie o tym chc´ napisaç. To tylko pretekst do rozwa˝aƒ,
czy bycie aktorem jest bardzo trudne? A mo˝e wi´kszoÊç
z nas uprawia ten zawód, tyle ˝e nieÊwiadomie, na co
dzieƒ? Okazuje si´, ˝e... tak.
Ju˝ w dzieciƒstwie wielu z nas odkry∏o, ˝e gdy
chcemy coÊ osiàgnàç lub czegoÊ uniknàç, warto
dodaç swoim s∏owom i zachowaniom nieco dramatyzmu lub komizmu. Potem zacz´liÊmy wzbogacaç swoje wyst´py o inne Êrodki wyrazu: ∏zy,
Êwi´te oburzenie lub bycie Êwi´tym, szeroki, lecz
niekoniecznie szczery uÊmiech itp. Przypomnijcie
sobie wszystkie diabelskie sztuczki stosowane
w sytuacjach – Mamo, kup mi!!!
A teraz jesteÊmy doroÊli. „Granie” bywa sposobem na podniesienie samooceny, ukrycie prawdziwych uczuç, emocji, których nie chcemy okazywaç. Cz´sto pod maskà kryje si´ obawa przez
ocenà, odrzuceniem, emocjonalnym cierpieniem.
Niektórzy tak dobrze opanowali swoje role, ˝e
Êmia∏o mogà pretendowaç do Oskara. Niestety,
to co sprawdza si´ na scenie, w ˝yciu oddala nas
od autentyzmu. JeÊli bowiem wcielamy si´
w swoje role zbyt cz´sto – to oznacza, ˝e manipulujemy sobà i innymi. Najcz´Êciej robimy to
w stosunku do partnerów, ale na naszej scenie
znajdujà si´ tak˝e pozostali cz∏onkowie rodziny,
znajomi, szef, koledzy z pracy, wspólnicy i inni.
Ka˝da z wielu mo˝liwych ról daje fa∏szywe poczucie, ˝e panujemy nad relacjami.
A oto one – niektóre z oskarowych ról ☺
Sà tacy, którzy obawiajàc si´, ˝e nie otrzymajà tego, czego pragnà – wsparcia, mi∏oÊci, akceptacji – si´gajà po w∏asnà s∏aboÊç i powiewajà nià niczym sztandarem:
Biedactwo – Najbardziej oczywista rola, którà
grajà ludzie czujàcy niepewnoÊç i l´k. Oto w skrócie mechanizm tego zjawiska: „Jestem taka biedna, krucha, przem´czona, chora, mam takiego
pecha w ˝yciu, ˝e wi´cej ju˝ nie znios´, wi´c nie
krzycz na mnie, niczego ode mnie nie wymagaj”
itp. Biedactwo ju˝ od progu epatuje ogromem
nieszcz´Êç, jakie na nie spadajà. Zwykle te˝ ma
talent do generowania niefortunnych sytuacji, bo
to jego naturalna predyspozycja. Gdy do nas

dzwoni, zwykle zaczyna od s∏ów: „Czy wiesz, co
strasznego mnie dzisiaj spotka∏o?”.
M´czennik – To z kolei osoba, której specjalnoÊcià
jest poÊwi´cenie. Wstaje wczeÊniej od Ciebie, ˝eby
zrobiç Ci Êniadanie, nie Êpi do póêna, gdy nie wracasz do domu, wyr´cza Ci´, w czym tylko mo˝e,
wybacza nielojalnoÊç, zdrad´, lekcewa˝enie. Nie
robi tego jednak bezinteresownie. Tak wiele potrafi znieÊç, tyle dowodów uczucia Ci daje, ˝e w pewnym momencie znajdujesz si´ w pu∏apce. Ulubiony cytat? „To ja tak si´ dla Ciebie poÊwi´cam,
a Ty...?!”. Przes∏anie – „Nie wolno Ci po tym
wszystkim odejÊç! Masz obowiàzek mnie kochaç!”.
Istniejà te˝ inne mechanizmy. Niektórzy unikajà konfrontacji z l´kiem przed odrzuceniem, tworzàc, dla odmiany, wizerunek si∏y. W tej kategorii do Oskara nominowani sà ☺:
Zbawiciel – Manifestuje swojà zaradnoÊç. Ratuje
Ci´ z opresji, staje na g∏owie, by zapobiec najgorszemu. Od M´czennika odró˝nia go pozytywna
energia i poczucie misji. To Twój prywatny Batman,
który staje twarzà w twarz z wyzwaniem. Ten typ
z zasady wià˝e si´ z kimÊ, kto ma sk∏onnoÊç do wywo∏ywania katastrof (z na∏ogowcem, kimÊ niezaradnym ˝yciowo). Przes∏anie – „Beze mnie zginiesz”.
Si∏acz – On te˝ potrzebuje mierzyç si´ z wyzwaniami, wi´c w partnerstwie, w pracy bierze na siebie
odpowiedzialnoÊç niemal za wszystko. Nie dzia∏a
z pozycji utrudzonego M´czennika, jego akcje nie
sà tak brawurowe jak w przypadku Zbawiciela, lecz
tak˝e manifestuje swoje zaanga˝owanie – zostaje
po godzinach, wychodzi najpóêniej z biura, bierze
dwa etaty, sam robi remont, wcià˝ coÊ przewiduje,
planuje i realizuje. Przes∏anie – „Wszystko jest na
mojej g∏owie! Co byÊcie beze mnie zrobili?”.
Perfekcjonista – Bierze sprawy we w∏asne r´ce,
bo nikomu do koƒca nie ufa. Tobie te˝. Nawet jeÊli o coÊ Ci´ poprosi, z zasady nie b´dzie zadowolony z rezultatu, poprawi Ci´ lub w koƒcu osten-

tacyjnie zrobi sam. Dlaczego? To proste. Przecie˝
to on zawsze wszystko robi najstaranniej, najdok∏adniej, po prostu perfekcyjnie! Przes∏anie – „Czy
mo˝e byç ktoÊ doskonalszy ode mnie?”.
Wa˝niak – Z definicji ma racj´. Trudno mu powstrzymaç si´ od pouczania innych, lubi robiç
uwagi, ale sam nie przyjmie ani rady, ani tym
bardziej krytyki. Czy to w partnerskim zwiàzku,
czy poza nim dzieli poglàdy na w∏asne oraz...
mylne. Brak mu cz´sto dystansu. Przes∏anie – „Jestem nieomylny. Tylko ja wiem, co nale˝y robiç”.
Dominator – On idzie jeszcze dalej. Pracuje
zwykle z „bandà idiotów”, w domu mieszka
z „samymi nierobami”. Nie tylko nie uznaje cudzych racji ani innego punktu widzenia. Posuwa
si´ do przemocy, mobbingu, zastraszania itp.
Przes∏anie – „Ze mnà nie wygrasz”.
Rywal – Aby zaistnieç, musi wygraç. Dlatego zawsze jest w kontrze, zawsze gotowy do k∏ótni i rywalizacji, do wyÊcigów i udowadniania racji. W grupie ma odmienne zdanie od reszty, posuwa si´ do
prowokacji, w partnerstwie dba o to, by jego by∏o
na wierzchu. Przes∏anie –„Jestem lepszy od Ciebie”.
A oto jeszcze inne role, tym razem mniej nastawione na konfrontacj´:
Uciekinier – To ktoÊ, kto w obliczu emocjonalnych problemów ratuje si´ ucieczkà. Trudno wciàgnàç go do rozmowy o problemach w relacji,
o wyzwaniach, które przed nià stojà. Gdy dyskusja robi si´ goràca, wychodzi, otwiera komputer
lub staje si´ nieobecny, zamykajàc si´ przed swoim rozmówcà emocjonalnie. Przes∏anie – „Lepiej
milczeç lub odejÊç, ni˝ przyznaç si´ do pora˝ki”.
CzaruÊ – Gdy nad jego g∏owà zbierajà si´ czarne chmury, obraca wszystko w ˝art. Chcesz z nim
powa˝nie porozmawiaç, rozwiàzaç problem, zerwaç... a za chwil´ Êmiejesz si´ z jego dowcipów, zabawnych min lub ulegasz komplementom, mi∏ym s∏owom. A˝ do kolejnego kryzysu.
Przes∏anie – „Jeszcze raz mi si´ uda”.
Zadowalacz – Jego taktyka to potakiwanie, kiwanie g∏owà z aprobatà i przyznawanie racji. Umia∏by kibicowaç dwóm rywalizujàcym dru˝ynom na
raz. W rodzinnych lub zawodowych sporach mo˝e,
równie gorliwie, przyznaç s∏usznoÊç osobom stojàcym po obu stronach barykady. Przes∏anie –
„Nie odpychaj mnie, jestem Twoim sojusznikiem”.
To niektóre role, które gramy, by uniknàç odrzucenia. Mo˝e grasz któràÊ z nich lub rozpoznajesz
w niej bliskà osob´? JeÊli tak, spojrzenie na rol´
z dystansem i zmiana wzorca zbli˝à Ci´ do bycia
sobà i do prawdziwych uczuç.
Joanna Godecka

REKL AMA

ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
zarządzanie stresem
Joanna Godecka
life coach,
praktyk Integracji Oddechem
501 715 646 w godz. 10-20
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Witajcie
wÊród
nas

Zach´camy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej. Ka˝dy maluch, którego zdj´cie
publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà
do odbioru w sklepie (ul. Dolomitowa 2, wejÊcie od ul. Jana Paw∏a II), wystarczy przyjÊç z numerem
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”, w którym opublikowaliÊmy zdj´cie Waszego dziecka. Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres e-mail: redakcja.wesola@wiadomosci sasiedzkie.pl (zdj´cie musi mieç
wymiar co najmniej 4 x 5 cm przy rozdzielczoÊci 300 dpi).
Nieposiadajàcym portretu nowo narodzonego maleƒstwa firma Foto-OSKAR wykona takie zdj´cie za
darmo! Uka˝e si´ ono w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10 x 15 cm.

Rozstrzygni´cie Konkursu Walentynkowego
Na og∏oszony w poprzednim numerze
„WiadomoÊci Sàsiedzkich” Konkurs Walentynkowy nap∏yn´∏o ∏àcznie 7 wierszy
(czasu na nadsy∏anie prac by∏o niewiele,
ale wi´cej byç nie mog∏o, poniewa˝ nale˝a∏o rozstrzygnàç konkurs przed zamkni´ciem marcowego numeru). Redakcyjne jury w sk∏adzie: Olga ¸´cka, Hanna
Kowalska, Micha∏ Pawlak i Rafa∏ WiÊniewski wy∏oni∏o 2 zwyci´zców. Sà nimi:
Pani Monika Eliza Rokicka tworzàca
pod patronatem Grupy Artystycznej
Teatr Ani Pó∏ i Pani Barbara Jackiewicz.
Zwyci´skie prace prezentujemy obok.
Obie Panie otrzymujà nagrody ksià˝kowe w postaci najnowszej, dopiero pojawiajàcej si´ w ksi´garniach publikacji Joanny Godeckiej „Szcz´Êcie w mi∏oÊci. Jak
màdrze kochaç i rozumieç siebie”. W celu przekazania nagród skontaktujemy si´
z laureatkami indywidualnie.
Serdecznie gratulujemy!
Marta Frejtan

bez tytu∏u
Kochaç znaczy
Nie wierzyç
W mi∏oÊç
˚e ka˝de nigdy
Ka˝de zawsze
B´dzie wieczne
˚e matematyczne
Wyliczenia Boga
Sà sprawiedliwe
I drugie Pó∏-Cz∏owieka
Musi istnieç
Idealnie zgodne

***
Mi∏oÊç: nasze oczy
senne obroty
potem milczenie.

Dzieliç ka˝dà ∏z´
Na czworo
Oczu

Mi∏oÊç: wstrzàÊnienie ziemi
klamka u drzwi
w zapach warkoczy
w przysz∏e pokolenie.

I prze∏amywaç si´
Chlebem szcz´Êcia
Powszedniego

27.03.2015 – 6.04.2015

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Monika Eliza Rokicka

Mi∏oÊç: stan´li – patrzyli
w kolejne pory roku.

Obchody Mi´dzynarodowego Dnia Teatru

DOTKNIJ TEATRU to ogólnopolski
program przygotowany z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Teatru, którego celem
jest mo˝liwoÊç spotkania artystów teatru
i widzów.

Uczyç si´
Pasowaç do siebie
Ca∏ym Êwiatem

Kochaç to
Przepadaç jak
Kamieƒ w s∏oƒce

WARTO ZOBACZYå

Mi´dzynarodowy Dzieƒ Teatru obchodzony jest od 1961 roku. Âwi´to zosta∏o
ustanowione dla upami´tnienia daty
otwarcia Teatru Narodów, które mia∏o
miejsce w 1957 roku w Pary˝u.

I wcià˝ na nowo
Wcià˝ inaczej
Codziennie

Widzowie b´dà mogli wziàç udzia∏
w wydarzeniach przygotowanych specjalnie z tej okazji: spektaklach, próbach otwartych, warsztatach edukacyjnych, zwiedzaniu teatrów, spotkaniach
z twórcami, wystawach, koncertach
i happeningach.
Po raz pierwszy DOTKNIJ TEATRU
odby∏o si´ w 2010 roku w ¸odzi. W 2014
roku projekt DOTKNIJ TEATRU zyska∏ charakter ogólnopolski – w∏àczy∏o

Barbara Jackiewicz

si´ do niego wielu organizatorów, wÊród
których sà teatry instytucjonalne, muzea,
oÊrodki kultury, a tak˝e fundacje, stowarzyszenia, teatry i artyÊci niezale˝ni.
W Warszawie udzia∏ biorà m.in.:
Akademia Teatralna, Och-Teatr, Scena
Wspó∏czesna, Teatr 6. pi´tro, Teatr Ateneum, Teatr Capitol, Teatr Dramatyczny,
Teatr Druga Strefa, Teatr Guliwer, Teatr
IMKA, Teatr Kamienica, Teatr Lalka,
Teatr Ochoty, Teatr Polonia, Teatr Polski, Teatr Powszechny,
Teatr Rampa, Teatr Scena Prezentacje, Teatr
Studio, Teatr ˚ydowski,
Warszawska Opera Kameralna.
Maria Surawska
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W BIBLIOTECE P UBLICZNEJ. . .
Legendy miejskie Warszawy
– spotkanie z Paw∏em ¸osiem
w Gimnazjum 119 (17.02.2015)
Legendy miejskie stolicy nie dotyczà jedynie historii Bazyliszka czy Z∏otej Kaczki, o czym mieliÊmy okazj´ przekonaç si´ na spotkaniu zorganizowanym przez Bibliotek´ Publicznà dla uczniów
gimnazjum w Starej Mi∏oÊnie. Wraz z Paw∏em ¸osiem si´gn´liÊmy zarówno czasów zamierzch∏ych, jak i ca∏kiem niedawnych lat. Nasz GoÊç
przypomnia∏ m.in. histori´ Czarnej Wo∏gi, b´dàcej postrachem niegrzecznych dzieci, ciekawostki
dotyczàce budowy Pa∏acu Kultury czy nieco makabryczne dzieje szkieletu pewnego genera∏a,
odnalezionego w sto∏ecznych podziemiach. Zdumienie s∏uchaczy wzbudzi∏y te˝ teorie o krà˝àcym
nad Warszawà UFO i brz´czàcych, mrugajàcych
latarniach, które podobno wysy∏ajà alfabetem
Morse’a sygna∏y do satelitów szpiegowskich.
S∏ynny Srebrny Wie˝owiec mia∏ byç z kolei przekl´ty przez ˝ydowskich rabinów, gdy˝ stanà∏ na
miejscu dawnej synagogi – i rzeczywiÊcie, jego
budow´ dokoƒczono dopiero wiele lat po jej rozpocz´ciu, kiedy rabini rytualnie klàtw´ zdj´li...

Ponad godzinne spotkanie obfitowa∏o w mas´
ciekawostek, tajemnic i zagadek, z których cz´Êç
wcià˝ czeka na rozwiàzanie! Pawe∏ ¸oÊ goràco
zach´ca∏, by ka˝dy ze s∏uchaczy spróbowa∏ coÊ
w Warszawie odkryç.
Wszystko zatem dopiero przed nami!
Spotkanie wpisuje si´ w projekt varsavianistyczny realizowany przez Gimnazjum.

pod tym samym tytu∏em, do którego scenariusz napisa∏a p. Monika, a re˝yserowa∏ Tomasz Stankiewicz. Zanim obejrzeliÊmy film, poznaliÊmy bohaterów ksià˝ki i filmu. A byli to Powstaƒcy – najcz´-

Êciej dzieci: „Mirek Jajko” – warszawski cwaniak,
który ciàgle opowiada∏ farmazony (mia∏ 10 lat,
a do PW trafi∏ jako 14-latek); Jureczek – najm∏odszy
˝o∏nierz AK – bardzo dobrze zna∏ Mokotów, przeprowadza∏ przezeƒ oddzia∏y powstaƒcze; „Miki
Bandyta” – ocala∏ z powstania w getcie, potem trafi∏ do PW. Us∏yszeliÊmy o „Antku Rozpylaczu”,
w którym kocha∏y si´ wszystkie sanitariuszki. PoznaliÊmy „Hipka” – szczura kana∏owego, „Kazimierza” – kolportera gazet, „Jag´”, z którà nigdy nie
by∏o nudno... A potem obejrzeliÊmy film. Spotkanie
zakoƒczy∏o si´ rozmowà o powstawaniu filmu,
us∏yszeliÊmy wiele ciekawostek z planu filmowego.
Spotkanie zorganizowa∏a Biblioteka we
wspó∏pracy z p. Ewà Skolimowskà – bibliotekarkà dwóch szkó∏ (171 i 174), uczestniczyli w nim
uczniowie obu szkó∏, a goÊciliÊmy w szkole na Pl.
Wojska Polskiego.

Anna Janko urodzi∏a si´ w 1957 roku w Rybniku. Na swoim blogu napisa∏a: „Przekleƒstwem
mojego ˝ycia sà przeprowadzki, Êrednio cztery
lata wytrzymuj´ w jednym miejscu. Potem gnam
przed siebie z ca∏ym majàtkiem: m´˝ami, dzieçmi, psami, kotami, co aktualnie jest na stanie.
Z jakiegoÊ powodu musz´ to robiç. Czy dlatego,
˝e ˚YCIE JEST PODRÓ˚Ñ? ˚e pragn´ ˝yç mocniej,
gdzie indziej i wcià˝ od nowa? Nie wiem”.
Debiutowa∏a w 1977 roku tomikiem wierszy
„List do królika doÊwiadczalnego”. Za swoje wiersze zdobywa∏a wiele nagród. Debiut prozatorski
„Dziewczyna z zapa∏kami” (2007) zdoby∏ Nagrod´
im. Reymonta. A kolejna powieÊç „Pasja wed∏ug
Êw. Hanki” nominowana by∏a do Nagrody Nike.
Obecnie wspó∏pracuje ze „Zwierciad∏em”. Jest
cz∏onkiem PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy.
„Ma∏a Zag∏ada” opowiada histori´ niemieckiej
pacyfikacji wsi Sochy na Zamojszczyênie, a oparta
jest na tragicznej historii najbli˝szej rodziny autorki.
■ 9 kwietnia (czwartek), godz. 18.30 – spotkanie autorskie z Ma∏gorzatà Gutowskà-Adamczyk. Wi´cej o autorce i jej najnowszej ksià˝ce
w nast´pnym numerze WS.

Zapraszamy na spotkania cykliczne:
Dyskusyjny Klub Ksià˝ki – w poniedzia∏ki
o godz. 12.00
■ Wieczory Bajek – w poniedzia∏ki o godz.
17.00. Na spotkaniach literacko-plastycznych
dla najm∏odszych czytelników (4–6 lat) czytamy
i oglàdamy z dzieçmi wybranà ksià˝k´, rozmawiamy o bohaterach, ich prze˝yciach i przygodach,
wykonujemy prace plastyczne. Zapraszamy!
■

El˝bieta Dani∏owicz
Ma∏gorzata Kazimierska

W marcu zapraszamy:
17 marca (wtorek), godz. 18.30 – spotkanie
autorskie z Annà Janko promujàce najnowszà
ksià˝k´ „Ma∏a zag∏ada”.

■

Wi´cej informacji na stronie
www.wesola.e-bp.pl oraz FB Biblioteki.

„Fajna Ferajna” – spotkanie
autorskie z Monikà Kowaleczko-Szumowskà (17.02.2015)
Monika Kowaleczko-Szumowska potrafi jak
rzadko kto propagowaç wiedz´ o Powstaniu Warszawskim wÊród dzieci i m∏odszej m∏odzie˝y.
I – trzeba przyznaç – robi to z ogromnà pasjà! Nasz
GoÊç pracuje w Muzeum Powstania Warszawskiego, zna mnóstwo relacji uczestników PW spisanych
i nagranych. A nade wszystko zna osobiÊcie
Powstaƒców, dzisiaj majàcych nawet ponad dziewi´çdziesiàt lat. Autorka napisa∏a kolejnà ksià˝k´
o Powstaniu 1944 roku, tym razem pokaza∏a Powstanie oczami dzieci, bo jej bohaterowie mieli
wówczas nawet 9–10 lat. Ju˝ sam tytu∏ – „Fajna
Ferajna” – zach´ca do si´gni´cia po nià. Ksià˝ka
jest jeszcze w drukarni, a my ju˝ zach´camy do jej
przeczytania. Jak powiedzia∏a Autorka, dziwnie si´
czuje na spotkaniu bez ksià˝ki. Nie by∏o ksià˝ki rzeczywiÊcie, jednak uczniowie mogli obejrzeç film
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Z ˝ycia i dzia∏aƒ Sekcji Emerytów i Rencistów Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego
oraz Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych – ko∏a w Weso∏ej
Nawiàzujàc do powieÊci mieszkaƒca Weso∏ej Jana ChruÊliƒskiego pt.: „StaroÊç zacz´∏a si´ wczoraj”, opisujàcej pi´kno przyrody, lasy poligonowe, obfitujàce w grzyby,
jagody, je˝yny, ˝urawiny i zwierz´ta: ∏osie,
sarny, dziki, zajàce, pi´kno ogródków dzia∏kowych, przyjazne stosunki mieszkaƒców
w ró˝nych sytuacjach ˝ycia, chc´ równie˝
zwróciç uwag´ czytelników na wielki rozwój
zak∏adów pracy us∏ugowych i kulturalnych
w naszej dzielnicy – w Weso∏ej.
Jednym z takich zak∏adów zas∏ugujàcych na wyró˝nienie jest drukarnia za∏o˝ona w 1994 roku przez
paƒstwa Bo˝en´ Bo˝eckà-Gryziak
i jej Ma∏˝onka, prowadzona przez
nich, ich syna i jednego pracownika.
Opisujàc t´ u˝ytecznà i wspania∏à
dzia∏alnoÊç dla mieszkaƒców Weso∏ej w wymienionej drukarni pragn´
poinformowaç czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, ˝e dzi´ki inicjatywie i staraniom Prezesa sekcji
emerytów Zw. Naucz. Pol. w Weso∏ej Pana Longina Wàsowskiego
cz∏onkowie sekcji ZNP i kombatanci mieli okazj´ i wielkà przyjemnoÊç zwiedziç t´ drukarni´ w dniu 10.02.2015 r.
Po zapoznaniu si´ z Kierownictwem drukarni, powitaniu bardzo serdecznym – Pan
Longin wprowadzi∏ zebranych w tematyk´
historycznà pisma. Nadmieni∏, ˝e pismo
jest systemem umownych znaków, za pomocà których utrwalamy j´zyk mówiony.
Ludzie od zawsze dà˝yli do porozumiewania si´. Poczàtkowo za pomocà gestów, prostych, prymitywnych rysunków czy malowide∏. Próbowano wyraziç myÊli, przekazaç
wiedz´. Wraz z rozwojem ludzkoÊci, udo-

skonalaniem narz´dzi oraz wykorzystania
materia∏ów porozumiewanie si´ przybiera∏o ró˝ne formy. Ulega∏o ewolucji razem
z cz∏owiekiem, a˝ wykszta∏ci∏o znane i u˝ywane przez nas pismo. Poczàtkowo by∏o to
pismo ideograficzne, jest ono uwa˝ane za
najstarszy rodzaj pisma, z którego wywodzà
si´ systemy oparte na alfabecie. Alfabet to
zestaw znaków literowych u∏o˝onych
w okreÊlonym porzàdku, wyra˝ajàcy g∏oski

danego j´zyka. Polski alfabet powsta∏
z przekszta∏cenia alfabetu ∏aciƒskiego na
prze∏omie XIII i XIV wieku.
W 1438 r. naszej ery wynaleziono czcionk´ ruchomà i pras´ drukarskà w Europie.
Dokona∏ tego Jan Gutenberg. W 1795 r. wynaleziono o∏ówki. W 1845 r. – pierwsze prasy rotacyjne w drukarstwie. W 1874 r. –
pierwsze nowoczesne maszyny do pisania.
W 1884 r. powsta∏o pierwsze wieczne pióro.
W 1886 r. wynaleziono linotyp, tj. urzàdzenie s∏u˝àce do maszynowego sk∏adu tekstów,
a w 1887 r. monotyp – jest to artystyczna

Zapraszamy 14 marca (sobota) o godz. 15.00
na warsztaty z zakresu archiwizacji i retuszu starych fotografii – ZDJ¢CIE Z HISTORIÑ.
Spotkanie poprowadzà specjaliÊci z Fundacji
Wolna Grupa Fotograficzna.
Opowiedz histori´ swojego zdj´cia! PrzynieÊ
stare, zniszczone zdj´cie Weso∏ej lub okolic, a my
je profesjonalnie cyfrowo zretuszujemy! Poka˝, jak
twoja miejscowoÊç wyglàda∏a 30, 40 i wi´cej lat
temu! Przyjdê, pos∏uchaj o historii fotografii i zobacz na w∏asne oczy niesamowite mo˝liwoÊci,
jakie daje wspó∏czesna obróbka zdj´ç.
Podczas prelekcji:
● opowiemy o historii fotografii od dagerotypu
do fotografii cyfrowej,
● poka˝emy na ˝ywo wspó∏czesne mo˝liwoÊci
cyfrowego retuszu zdj´ç,
● zbierzemy od uczestników stare, zniszczone
zdj´cia, by profesjonalnie je wyretuszowaç
i zwróciç wraz poprawionymi odbitkami.
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technika graficzna pozwalajàca na uzyskanie
tylko jednej odbitki. W 1938 r. – wynaleziono pierwsze d∏ugopisy, w 1939 r. – maszyn´
do sk∏adu fotograficznego, w 1964 r. – pierwszy edytor tekstu. W 1965 r. pojawi∏ si´ sk∏ad
komputerowy, po 1980 r. nastàpi∏o jego powszechne, szybkie zastosowanie.
W zwiedzanej przez grup´ nauczycieli
i kombatantów drukarni mieliÊmy okazj´
przekonaç si´, jak komputeryzacja maszyn
i urzàdzeƒ drukarni wp∏ywa na szybkoÊç, efekt, estetyk´ wykonania
us∏ug i w jakim stopniu zmniejsza
liczb´ zatrudnionych pracowników.
Zak∏ad prowadzony jest z niezwyk∏à
starannoÊcià, mimo doÊç rozleg∏ej
powierzchni. PoznaliÊmy wiele maszyn specjalistycznych i urzàdzeƒ do
poszczególnych funkcji, które przybli˝y∏ nam poligraf, pan Gryziak.
SpotkaliÊmy si´ z niezwyk∏à ˝yczliwoÊcià i goÊcinnoÊcià Paƒstwa prowadzàcych drukarni´, o czym
Êwiadczy wspólna fotografia wykonana na poczekaniu oraz wr´czenie
upominków ka˝demu uczestnikowi.
Wyra˝amy goràce podzi´kowanie Paƒstwu Gryziak i naszà wdzi´cznoÊç, ˝e mimo
nawa∏u prac znaleêli czas na spotkanie i ˝e
mogliÊmy zwiedziç tak przydatny i u˝yteczny – dla mieszkaƒców Weso∏ej i nie tylko
– zak∏ad pracy.
˚yczymy dalszych sukcesów, osiàgni´ç
w modernizacji urzàdzeƒ specjalistycznych,
usprawnianiu i unowoczeÊnianiu, du˝o zdrowia i zapa∏u w prowadzeniu ww. dzia∏alnoÊci.
Krystyna Bilbin
uczestnik i cz∏onek Sekcji ZNP

Najciekawsze zdj´cia b´dà mia∏y szans´ ukazaç si´ na wystawie plenerowej.
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona! W celu zagwarantowania miejsca prosimy o kontakt telefoniczny min. 10 dni przed pokazem:
22 773 61 88.
Fundacja Wolna Grupa Fotograficzna promuje, popularyzuje i dzia∏a na rzecz podnoszenia
poziomu fotografii jako sztuki, formy ekspresji
czy te˝ dokumentu, w szczególnoÊci w Êrodowisku lokalnym i regionalnym oraz we wspó∏pracy
z innymi organizacjami o podobnym profilu zainteresowaƒ. Prowadzi, inicjuje i wspiera dzia∏alnoÊç na rzecz kultury oraz edukacji w zakresie
fotografii. Wspiera dzia∏ania galerii fotograficznych, przy których dzia∏a, i zaprasza inne galerie
do wspó∏pracy.
OK Weso∏a
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Okiem prawnika

Formy prawne prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej – cz. 2
Popularnà
formà
prawnà prowadzenia firmy jest spó∏ka
cywilna. W praktyce
najcz´Êciej spotyka
si´ spó∏k´ cywilnà
prowadzonà
jako
tzw. firm´ rodzinnà
bàdê te˝ jako spó∏k´ dwóch przedsi´biorców (wspólników), którzy prowadzà razem biznes. Bran˝e dzia∏alnoÊci?
– bardzo zró˝nicowane. Niestety bardzo cz´sto bez wzgl´du na bran˝´
spó∏ka cywilna b´dzie najgorszà i najmniej bezpiecznà formà prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

tego mieç ÊwiadomoÊç, i˝ rzeczy wniesione do
spó∏ki – o ile wspólnicy nie ustalà innych zasad
– po rozwiàzaniu spó∏ki nadal b´dà stanowiç
ich wspó∏w∏asnoÊç.

Nieograniczona odpowiedzialnoÊç
za zobowiàzania
Wspólnicy odpowiadajà solidarnie za zobowiàzania spó∏ki. Co wi´cej, odpowiedzialnoÊç
ta jest „pierwszorz´dna” – co oznacza, i˝ wierzyciel spó∏ki nie musi domagaç si´ zaspokojenia swoich roszczeƒ z majàtku wspólnego
wniesionego do spó∏ki – mo˝e ˝àdaç zap∏aty od
ka˝dego wspólnika z jego majàtku osobistego.
Nietrudno sobie wobec tego wyobraziç (i niestety takie sytuacje zdarza∏y si´), ˝e „wspólnik
A” odpowiada swoim majàtkiem osobistym za
zobowiàzania spó∏ki zaciàgni´te przez „wspólnika B”, o których... nigdy nie s∏ysza∏!

Wygasa NIP i REGON spó∏ki, wpis do EDG
zmar∏ego wspólnika, nie mo˝na ruszyç pieni´dzy spó∏ki, wystawiç faktury czy podpisaç jakiegokolwiek dokumentu. Spó∏ka koƒczy dzia∏alnoÊç. Wygasajà równie˝ wszelkie decyzje
administracyjne, a majàtek spó∏ki zostaje podzielony mi´dzy wspólnika, który pozosta∏,
oraz spadkobierców wspólnika zmar∏ego.
W takiej sytuacji jest praktycznie niemo˝liwe,
aby firma dalej funkcjonowa∏a.
Teoretycznie umowa spó∏ki mo˝e przewidywaç, i˝ po Êmierci wspólnika spó∏ka nie przestaje istnieç i wst´pujà do niej spadkobiercy zmar∏ego. Ale czy na pewno jest to po˝àdana sytuacja?
Czy spadkobierca zna specyfik´ biznesu? Skàd
pewnoÊç, ˝e nie wypowie umowy spó∏ki, aby nabyç sk∏adniki majàtku? A mo˝e jest ma∏oletni?
Opisany wy˝ej „pat”, który czeka wi´kszoÊç
spó∏ek cywilnych, wspomniana wczeÊniej nieograniczona odpowiedzialnoÊç wspólników za
zobowiazania oraz rosnàce sk∏adki ZUS bardzo
cz´sto decydujà o poszukiwaniu przez przedsi´biorców innych form prawnych prowadzenia firmy – którymi mogà byç np. spó∏ka
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià lub odpowiednio „pouk∏adana” spó∏ka komandytowa.
Tomasz Ma∏ecki

Wspólny majàtek...
Zarówno gdy wspólnikiem spó∏ki cywilnej
jest osoba fizyczna, jak i wtedy, gdy jest nim
osoba prawna (np. spó∏ka z o.o.), sk∏adniki majàtku wniesione do spó∏ki cywilnej stajà si´
wspó∏w∏asnoÊcià wspólników. Nale˝y wobec

Âmierç wspólnika... a co dalej?
Co do zasady w przypadku Êmierci wspólnika i pozostania w spó∏ce wy∏àcznie jednego
wspólnika – spó∏ka ulega rozwiàzaniu i przestaje istnieç jako podmiot prawa.

Autor jest mieszkaƒcem Starej Mi∏osny. Pracuje jako
prawnik w kancelarii adwokackiej zajmujàcej si´ przekszta∏ceniami prawnymi i podatkowymi firm, prowadzi równie˝ swojà dzia∏alnoÊç gospodarczà. Kontakt:
+48 794 579 010, tomasz.malecki@sikoralegal.pl

WPEK 2015 – rekomendowane projekty
Rozpocz´∏a si´ nast´pna edycja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. W dzielnicy Weso∏a odby∏ si´ nabór
projektów realizowanych w 2015 roku
przez placówki oÊwiatowe oraz instytucje
kultury: w sumie wp∏yn´∏o 9 projektów
z 6 placówek. Ogólna wartoÊç z∏o˝onych
projektów to 22 460 z∏, wysokoÊç wnioskowanego wsparcia to kwota 20 515 z∏.
Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury
i Sportu Pani Renata Mroczkowska oraz
Dzielnicowy Koordynator ds. Edukacji
Kulturalnej Pani Karolina Mosio∏ek wnikliwie zapozna∏y si´ ze z∏o˝onymi projektami
i zarekomendowa∏y do realizacji 8 projektów. Kwota zarezerwowana w bud˝ecie na
udzielenie wsparcia dla projektów realizowanych na podstawie Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w I pó∏roczu
2015 wynosi∏a 21 000 z∏.
Zgodnie z Zasadami udzielania wsparcia
finansowego dla projektów realizowanych
na podstawie Warszawskiego Programu
Edukacji Kulturalnej na terenie dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy zatwierdzono do
realizacji wymienione obok projekty.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Lista projektów z zakresu edukacji kulturalnej rekomendowanych do realizacji na pierwsze
półrocze 2015 roku
Lp. Placówka Nazwa projektu
1

SP 171

2

SP 174

3
4

SP 353
SP 353

5

ZS 94

6

ZS 94

7

G 119

8 G 120
RAZEM

„Do dzieła – elementarz teatralny’’
„Emocje zakl´te w papierze – zaj´cia
z origami’’
„Nagrania do słuchania’’
„Warszawskie zabytki’’
„Zielona w zwierciadle – warsztaty
dziennikarskie’’
„Małe origami – bajkowy Êwiat z koła
i kwadratu’’
„Muzyczny Êwiat j´zyków obcych: warsztaty wokalno-instrumentalno-j´zykowe’’
„Oskarki w 120-ce krok dalej’’

Beneficjentom wsparcia finansowego dla
ich projektów ˝yczymy udanej realizacji: kreatywnoÊci i pasjonujàcej podró˝y w interesujàcy Êwiat tych nader ambitnych projektów.

3000

500

Ogólna
wartoÊç
projektu
3500

2960

300

3260

2000
2000

0
0

2000
2000

1500

650

2150

1500

400

1900

3000

0

3000

4555
20 515

1550
3400

4650
22 460

Wnioskowa- Wkład
na kwota własny

Wydzia∏ OÊwiaty, Kultury i Sportu
dla Dzielnicy Weso∏a
m.st. Warszawa
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Destrukcyjne dzia∏anie substancji psychoaktywnych
i toksycznych – debata uczniów G119
Okres edukacji w gimnazjum jest doskona∏ym
czasem nauki samorzàdnoÊci, która to ma pokazaç
m∏odym obywatelom, jak màdrze rozmawiaç na tematy dotyczàce naszego otoczenia. Rok szkolny
2012/2013 przyniós∏ w Gimnazjum 119 nowà tradycj´, która zagoÊci∏a u nas ju˝ na sta∏e. Z inicjatywy Samorzàdu Uczniowskiego zosta∏y zorganizowane dwie debaty, które pozwoli∏y Radzie Pedagogicznej spojrzeç na dwa nadrz´dne cele roku
szkolnego oczami uczniów. G∏osy dotyczàce bezpieczeƒstwa oraz wspó∏pracy pomi´dzy nauczycielami
i m∏odzie˝à przynios∏y wymierne wnioski, które sà
dla szko∏y cennymi wskazówkami sukcesywnie
wprowadzanymi w ˝ycie naszej ma∏ej spo∏ecznoÊci.
W I semestrze bie˝àcego roku szkolnego podj´liÊmy si´ organizacji nowego przedsi´wzi´cia, a mianowicie organizacji ogólnoszkolnej debaty majàcej
na celu popraw´ ÊwiadomoÊci naszej m∏odzie˝y
w zakresie u˝ywania przez nieletnich substancji
psychoaktywnych i toksycznych. Koordynatorka zespo∏u, Miros∏awa Wiesio∏ek, opracowa∏a prezentacj´ multimedialnà na powy˝szy temat, która w zespole wychowawców zosta∏a omówiona, a nast´pnie przedstawiona uczniom w klasach, gdzie
przeprowadzono rozmowy przygotowujàce m∏o-

dzie˝ do debaty ogólnoszkolnej. Debata
odby∏a si´ 16.01.2015 r. Dyskusja opiera∏a si´ na czterech problemach:
1. Dlaczego m∏odzi ludzie tak cz´sto si´gajà po substancje psychoaktywne?
2. Jakie dzia∏ania powinny byç podejmowane przez ró˝ne Êrodowiska, w tym szko∏´, aby zmniejszyç zasi´g zagro˝enia?
3. Czy zdaniem uczniów prawo powinno
byç zaostrzone w kwestiach posiadania
i u˝ywania substancji psychoaktywnych?
4. Co my sami mo˝emy zrobiç, aby si´
chroniç i ˝yç zdrowo?
Powo∏ane zosta∏y komisje, w których sk∏ad weszli
nauczyciele i przedstawiciele samorzàdu szkolnego,
w celu zapisywania najwa˝niejszych g∏osów w dyskusji i opracowania wniosków. W debacie wzi´li
udzia∏ uczniowie ca∏ej szko∏y, a do bezpoÊredniej
dyskusji wytypowani zostali przedstawiciele klas.
Uczniowie bardzo zaanga˝owali si´ w polemik´.
Rozmow´ prowadzili rzeczowo z zachowaniem wszelkich zasad kultury dyskusji i u˝yciem przemyÊlanych
argumentów. Po zakoƒczonej debacie g∏os zabra∏a komisja uczniowska. Przedstawiono najwa˝niejsze spostrze˝enia i wnioski. Szczególnie cenne okaza∏y si´

Podsumowanie debaty przez komisj´ nauczycieli,
cenne spostrze˝enia i wnioski stanà si´ dla nas inspiracjà do podejmowania kolejnych kroków w celu kszta∏towania wÊród uczniów pozytywnych postaw, rozwijania pasji i budowania poczucia w∏asnej wartoÊci.
Zaanga˝owanie m∏odzie˝y przeros∏o nasze oczekiwania, nawet uczniowie obecni na widowni zabierali g∏os. W II semestrze planujemy zorganizowanie drugiej debaty uzupe∏niajàcej temat bezpieczeƒstwa o kwestie agresji w szkole i poza nià oraz
problemy cyberprzemocy.
Urszula Szulepa
naszej szko∏y przygotowanych przez panià
Edyt´ Szambelan i panià Karolin´ Wanat.
Laureaci otrzymali pamiàtkowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim dzieciom sk∏adamy serdeczne gratulacje i podzi´kowania za udzia∏ w konkursie.

WieÊci z SP 173
11 lutego odby∏o si´ podsumowanie V edycji
Dzielnicowego Konkursu Plastycznego pt.
„Obraz dla Babci i Dziadka”. Jak co roku konkurs cieszy∏ si´ du˝ym zainteresowaniem wÊród
uczniów naszej dzielnicy. Nap∏yn´∏o wiele bardzo
ciekawych, pi´knych i pomys∏owych prac. Komisja
konkursowa mia∏a nie∏atwe zadanie. Ostatecznie,
po d∏ugich dyskusjach i naradach, wy∏oniono nast´pujàcych laureatów: Maksymilian Sasim SP 172,
Franciszek Podgórski SP 173, Krzysztof Wanke SP
174, Kinga Mikos SP 171, Oliwier Ga∏àzka SP 172,
Oliwia Âwietlicka SP 173, Ida Kalicka SP 173, Amelia Mazur SP 174, Dominika Nowak SP 172, Tola
Twardowska SP 172, Karolina Obcowska SP 172,
Zofia Mizera SP 173, Marcin Sprycha SP 173, Julia

wskazówki m∏odzie˝y na temat roli rodziny
i szko∏y w procesie zapobiegania si´ganiu po
substancje psychoaktywne.

Bogusz SP 171, Rafa∏ Krawiec SP 172, Zofia Roszczyƒska SP 172, Kacper G∏owacki SP 173, Natalia
Lewandowska SP 174, Emilia G∏ówka SP 174. Uroczyste wr´czenie nagród uÊwietni∏ wyst´p uczniów

W lutym odby∏ si´ te˝ fantastyczny bal
karnawa∏owy, tematycznie zwiàzany z naszym has∏em roku „Kto czyta ksià˝ki – ˝yje
podwójnie” (Umberto Eco). By∏y pomys∏owe
stroje karnawa∏owe, pi´kna dekoracja sali,
pyszne pàczki od Rady Rodziców i s∏odkie
niespodzianki podczas trwania zabawy. Za
rok znów b´dzie super bal ☺.
Ma∏gorzata Sieleziƒska-Lewczuk
Karolina Wanat
mi... Wszyscy byliÊmy
pod wra˝eniem wyobraêni i pomys∏owoÊci
dzieci. Po szaleƒstwach i hucznej zabawie ju˝
w swoich salach dzieci otworzy∏y skrzynki z pocztà
walentynkowà... Rodzice pisali walentynki swoim
pociechom, a dzieci swoim rodzicom. Tego dnia
wszyscy wyszli do domu w mi∏osnym nastroju.
Ostatnim wydarzeniem w mijajàcym miesiàcu by∏a wycieczka na wystaw´ Lego. MieliÊmy okazj´ podziwiaç pi´kne, zapierajàce dech w piersiach budowle wykonane z ulubionych klocków wszystkich dzieci... Uff, dzia∏o si´ u nas, dzia∏o... Ciekawe, co
wydarzy si´ w marcu...
mgr Anna Sadomska
Dwuj´zyczne Przedszkole abc

Luty w Przedszkolu abc

Po powrocie z ferii zimowych wszystkie nasze
pociechy wzi´∏y udzia∏ w wielkich przygotowaniach do uroczystych obchodów Dnia Babci
i Dziadka. Z wielkim zaanga˝owaniem dzieci wykonywa∏y prezenty dla kochanych dziadków, ryso-
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wa∏y ich portrety, ozdabia∏y ramki na zdj´cia, piek∏y ciasteczka. Kiedy nadszed∏ dzieƒ Êwi´towania,
dzieci wyst´powa∏y, Êpiewa∏y i recytowa∏y, chwalàc
si´ swoimi umiej´tnoÊciami w j´zyku polskim i angielskim. Dziadkowie ze szczerym wzruszeniem
obserwowali swoje wnucz´ta, niektórym zakr´ci∏a
si´ w oku ∏ezka... OczywiÊcie po wyst´pach,
wspólnych zabawach i konkursach czeka∏ na naszych goÊci pyszny pocz´stunek.
Po tak pi´knie przygotowanych obchodach Dnia
Babci i Dziadka dzieci wzi´∏y udzia∏ w balu karnawa∏owym. Przedszkole wype∏ni∏o si´ tego dnia
ksi´˝niczkami, rycerzami, wojownikami i wró˝ka-
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Nowy sklep firmowy
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

Polskie
wzornictwo
i wykonanie

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 APRAS 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

Stoły, stoliki i fotele z litego drewna

Renowacja mebli
Meble vintage
Drzwi przesuwne
Ekspozycja: Trakt Brzeski 52c
tel. 601 803 515 www.bartnickimeble.pl
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CzerpaliÊmy
papier
Sztuk´ czerpania papieru mogli poznaç
z bliska w Konstancinie-Jeziornie uczniowie
klas IIIa i IIa z SP nr 172. Historia wynalezienia papieru i rozwoju jego produkcji
zwiàzana jest z ÊciÊle z rozwojem piÊmiennictwa i kultury. Muzeum w by∏ym Zak∏adzie Produkcji Papieru znajduje si´ w bardzo starym budynku – dzieci, widzàc takie miejsce, mog∏y
na w∏asne oczy zobaczyç, jak kiedyÊ wyglàda∏o budownictwo i zak∏ad produkcyjny. Równie˝ czynnoÊç czerpania papieru (miejsce i maszyny) jak

z epoki „lodowcowej”. Zaj´cia po∏àczone z atrakcyjnymi opowieÊciami to wiedza przekazana
w niezwykle ciekawy i interesujàcy sposób. Najwi´kszà atrakcj´ stanowi∏a jednak mo˝liwoÊç w∏asnor´cznego czerpania papieru, który po zaj´ciach

Ach, co to by∏ za bal...
Jak co roku w karnawale w Przedszkolu nr 259
w Weso∏ej 9 lutego odby∏ si´ oczekiwany przez dzieci bal karnawa∏owy.

Pomys∏owoÊç rodziców nie mia∏a granic. Przygotowali oni dla swoich pociech ciekawe stroje karna-

wa∏owe. Niezliczone ksi´˝niczki, towarzyszàcy im rycerze,
kowboje, Indianie, krasnoludki, wró˝ki, motylki, Zorro oraz Batman ze Spidermanem, a tak˝e inne postacie z kreskówek opanowali
na kilka godzin nasze przedszkole. Sala „Jagódek”
zamieniona zosta∏a w sal´ balowà, pe∏nà kolorowych serpentyn, balonów oraz Êwiate∏. Nie zabrak∏o
te˝ efektów specjalnych – pryskajàcych mgie∏ek.
Przedszkolaki taƒczy∏y taƒce z Grecji, Meksyku, Afryki, Austrii i Êwietnie si´ przy tym bawi∏y. Taƒce przeplatane by∏y zabawami i korowodami. By∏o przeciàganie liny, ∏apanie balonów czy sypiàcego si´ konfetti. Znalaz∏o si´ równie˝ coÊ dla spragnionych
i chcàcych odpoczàç, chwila relaksu przy wspólnym
pocz´stunku i pamiàtkowe zdj´cie. Po zakoƒczeniu
zabawy wszystkie dzieci zm´czone, lecz zadowolone rozesz∏y si´ do swoich sal. Przedszkolaki do domów wraca∏y uÊmiechni´te i pe∏ne niesamowitych
wspomnieƒ.
Gra˝yna Karwowska

dzieci zabiera∏y ze sobà. Papier czerpie si´
w dwóch wersjach: jeden kolorowy (nasz by∏ niebieski) ze znakiem wodnym, drugi z p∏atkami kwiatów, które dzieci przywioz∏y ze sobà. Aby dla nikogo ich nie zabrak∏o, Alek Kosk z kl. IIIa przywióz∏
doÊç sporych rozmiarów pude∏ko zape∏nione po
brzegi p∏atkami ró˝. Szczególnym zainteresowaniem cieszy∏a si´ równie˝ makieta stanowiàca dok∏adne odwzorowanie zak∏adu w czasach jego
ÊwietnoÊci. Po zaj´ciach mo˝na by∏o kupiç papierowe pamiàtki (ozdobne koperty, zak∏adki, zeszyty,
papeterie i mapy). MyÊl´, ˝e wizyta w Muzeum Papiernictwa by∏a niezapomnianym prze˝yciem.
Wych. kl. IIIa B. ˚bikowska
Wych. kl. IIa G. Zdzieborska

SPOTKANIA
ADAPTACYJNE
W PRZEDSZKOLU NR 259
Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców wraz z dzieçmi na zaj´cia adaptacyjne
w Przedszkolu nr 259 – Weso∏a, Plac Wojska Polskiego 18, w dniach 14 i 21 marca
2015 r. w godzinach 10.00–12.00.
Podczas spotkania b´dzie mo˝liwoÊç:
✓ Uczestniczenia w zaj´ciach edukacyjnych,
✓ Zapoznania si´ z nauczycielkami,
✓ Konsultacji z logopedà i psychologiem,
✓ Obejrzenia budynku przedszkola,
✓ Swobodnych zabaw na terenie ogrodu
przedszkolnego.
DYREKTOR I NAUCZYCIELKI
PRZEDSZKOLA NR 259

REKL AMA

Fundację
undację można teżż wesprze
esprzećć
korzystając z lekcji jazdy konnej
w Stajni Pociecha
ul. Wybrzeże Puckie 2, Warszawa

20

Nr 167 / Marzec 2015

WESO¸A

w kuchni pokaza∏y dzieciom
m.in. warzywa, z których sà
przygotowywane zupy. ZobaczyliÊmy, jakie iloÊci warzyw trzeba
pokroiç, ˝eby wszystkie przedszkolaki mia∏y pe∏ne brzuszki.
Nasze „S∏oneczka” wyposa˝one w podstawowà
wiedz´ z zakresu bezpieczeƒstwa oraz z zachowaniem zasad higieny ruszy∏y do pracy. Na poczàtek
robiliÊmy kolorowe kanapki. Dzieci przygotowa∏y
swoje ulubione dodatki i ka˝dy komponowa∏ najpyszniejszà kanapeczk´. By∏a to bardzo dobra okazja do powtórzenia z maluszkami nazw niektórych
warzyw oraz poznawania nowych smaków.
Kolejnego dnia wspania∏y zapach unosi∏
si´ w ca∏ym przedszkolu, a to za sprawà
ciasteczek, które postanowiliÊmy upiec.
Dzieci miesza∏y sk∏adniki, wa∏kowa∏y ciasto
i wycina∏y foremkami serduszkowe ciasteczka. OczywiÊcie odby∏a si´ degustacja,
nasze maluszki by∏y bardzo dumne ze swoich wypieków. Nast´pnego dnia goÊciliÊmy
w przedszkolu babcie i dziadków na uroczystoÊci z okazji ich Êwi´ta i podarowaliÊmy im pi´knie zapakowane paczuszki
z naszymi ciasteczkami.
Zapraszamy do obejrzenia galerii z naszych pierwszych kulinarnych zmagaƒ:
www.przedszkole.csd.pl.

Kuchenne rewolucje
w Kubusiu Puchatku
W naszym przedszkolu preferujemy zdrowy tryb
od˝ywiania. Jad∏ospisy sà konsultowane z dietetykiem, a nasze panie kucharki dbajà o to, by posi∏ki
dla dzieci by∏y zawsze smaczne, ciep∏e i pe∏nowartoÊciowe. Korzystajàc z faktu, i˝ posiadamy w przedszkolu w∏asnà, w pe∏ni wyposa˝onà kuchni´, dzieci
bardzo cz´sto przygotowujà ró˝ne potrawy.

W lutym najm∏odsze przedszkolaki z grupy „S∏oneczka”, kontynuujàc tematyk´ „Poznajemy zawody”,
mia∏y mo˝liwoÊç poznaç w praktyce zawód kucharza.
Nasze panie kucharki oprowadzi∏y dzieci po przedszkolnej kuchni. Poza sprz´tami znajdujàcymi si´

Marzena Kowalczyk
nauczyciel Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”

MateMatrix
Wszystkich amatorów niecodziennych
wyzwaƒ, szczególnie tych w wieku
13–16 lat, zapraszamy do udzia∏u
w grze miejskiej MATEMATRIX, która
odb´dzie si´ 14 marca, w Mi´dzynarodowy Dzieƒ Liczby Pi.
B´dzie futurystycznie i sensacyjnie,
a kilka dni wczeÊniej odb´dà si´ w Internecie eliminacje Êmia∏ków. Gwarantujemy doskona∏à zabaw´ z liczbà Pi
w tle oraz atrakcyjne nagrody dla zwyci´zców!
Zbierz zespó∏ 3–5 osobowy i wejdê do
gry! Rejestracja zespo∏ów ju˝ aktywna.
Szczegó∏y na stronie
www.mjakmatematyka.pl
oraz na profilu
www.facebook.com/warszawagra.
ZAPRASZAMY!!!

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 18.03.2015

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

21

WESO¸A

Z kosà w walizce, czyli nasza przygoda w Portugalii
W drugim tygodniu ferii uczniowie i nauczyciele Szko∏y Podstawowej nr 171 wyjechali
na wizyt´ roboczà do Marinha Grande na wybrze˝u Atlantyku w Portugalii.
Wyjazd zwiàzany by∏ z realizacjà zadaƒ,
czwartego w naszej szkole, projektu wspó∏pracy
mi´dzynarodowej „Dzieci´ce oczy, dzieci´ce serca”. Ju˝ same przygotowania by∏y wyjàtkowe,
a pakowanie baga˝u stanowi∏o ogromne wyzwanie. Kto zmieÊci elementy szopki krakowskiej
w swojej walizce? Gdzie spakujemy kos´, miecz,
tarcz´ i wid∏y? A sznury pere∏, drogocenne tkaniny, brokatowe papiery, samoprzylepne klejnoty
i inne wspania∏oÊci, np. buty od Prady? Wiecie,
kto ubiera si´ u Prady, prawda? Wi´kszoÊç delegacji to przedstawicielki p∏ci pi´knej, wi´c zawartoÊç baga˝u nie powinna nikogo dziwiç!
A kosa, wid∏y i strój Bazyliszka?
Dzi´ki tak starannym przygotowaniom kolejny
raz mogliÊmy znaleêç si´ na deskach sceny profesjonalnego teatru, tym razem a˝ w Marinha
Grande. Naszym przyjacio∏om z Portugalii oraz
partnerom z W∏och, Hiszpanii, Turcji, Grecji, Rumunii zawieêliÊmy tradycyjnà szopk´ krakowskà.
PozwoliliÊmy sobie zmieÊciç w tej przebogatej
formie postacie z legend warszawskich. W ten
sposób powsta∏o oryginalne, ciekawe, zachwycajàce scenografià i kostiumami przedstawienie,
które wszyscy widzowie uznali za ogromny suk-

ces. Autorom scenariusza oraz aktorom nale˝à si´
ogromne brawa. Na scenie mo˝na by∏o zobaczyç:
Michalin´ Stopczyƒskà jako Syrenk´ Warszawskà, Antonin´ Woêniak jako Z∏otà Kaczk´, Gabrysi´ Sadkowskà w roli Przekupki, a Helen´ Grzàdkowskà – Anio∏a. Grzegorz Nidecki wcieli∏ si´
w budzàcego postrach Bazyliszka, a pani Bogu-

mi∏a Banasiak, dyrektor naszej szko∏y, wystàpi∏a
w roli ksi´˝nej Konstancji Habsbur˝anki, której
mà˝ Zygmunt III Waza przeniós∏ stolic´ z Krakowa do naszej kochanej Warszawy. PublicznoÊç
podziwia∏a panià Beat´ Bielskà-Karwot jako Matk´ Nowonarodzonego Jezusa, koordynatora projektu „Dzieci´ce oczy, dzieci´ce serca” panià Gra˝yn´ Tucholskà w roli Diab∏a ubierajàcego si´
u Prady i panià Katarzyn´ Grodeckà jako nieub∏aganà i wszechmocnà Âmierç.
To by∏ wspania∏y tydzieƒ! Nasi uczniowie
Êwietnie funkcjonowali w portugalskich rodzinach. Rozwin´li swoje kompetencje j´zykowe
i poszerzyli wiedz´ o kulturze i zwyczajach panujàcych w Portugalii. Tak˝e dla nauczycieli takie
wyjazdy sà Êwietnà okazjà do zdobywania nowych doÊwiadczeƒ i poznania ciekawych rozwiàzaƒ edukacyjnych w krajach europejskich. Na
pewno ∏àczà nas wszystkich: pasja poznawania,
pasja uczenia si´ oraz uczenia innych! W marcu
kolejne spotkanie w Ferrarze, a w maju my b´dziemy goÊciç w naszej szkole partnerów z Grecji, Hiszpanii, W∏och, Rumunii, Portugalii i Turcji.
Szcz´Êliwi, dumni i z przekonaniem, ˝e mamy
w Portugalii prawdziwych przyjació∏, wróciliÊmy
do Warszawy! Wid∏y, kosa, klejnoty ci´te z metra
i inne wspania∏oÊci wróci∏y z nami. Mo˝e kiedyÊ
i Wy zobaczycie nasz wspania∏y spektakl?
Katarzyna Grodecka

REKL AMA

Robusiaki
na tropie fotografii
Niepubliczne Przedszkole RobuÊ jest bardzo zaanga˝owane w sztuk´.
W tym miesiàcu poznawaliÊmy tajniki fotografii. Pani Katarzyna Wielhorska, absolwentka ASP, z zami∏owania fotograf, odwiedzi∏a Robusiaki.
Opowiedzia∏a im o powstaniu pierwszego aparatu, poinstruowa∏a je, jak
prawid∏owo oÊwietliç, ustawiç i wykadrowaç obraz, ˝eby powsta∏o dobrej jakoÊci zdj´cie. Dzieci
dowiedzia∏y si´, ˝e ka˝dy
mo˝e byç nie tylko fotografem, ale równie˝ konstruktorem w∏asnego aparatu.
Na zaj´ciach prezentowane by∏y w∏aÊnie takie r´cznie robione aparaty, wykonane z rzeczy codziennego
u˝ytku.
Dzieci z przedszkola RobuÊ mia∏y mo˝liwoÊç prze∏o˝enia swojej wiedzy na
praktyk´ na ciekawej wystawie klocków Lego. Ca∏oÊç nowo nabytego doÊwiadczenia uatrakcyjni∏
Robusiakom koncert Mazowsza, który je zafascynowa∏. Ten niezwykle kolorowy pokaz regionalnych strojów i taƒców oczarowa∏ dzieci i panie nauczycielki.
Wi´cej informacji i zdj´ç na stronie internetowej www.robus.pl. Serdecznie zapraszamy!
Monika Golacik

22

Nr 167 / Marzec 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

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

Wojciech Klimm
Specjalista chorób wewn´trznych
Nefrolog

www.geostar.waw.pl

wielospecjalistyczny

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

GABINET DENTYSTYCZNY

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

dr Maria Dawyniak

&

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak

KANCELARIA ADWOKACKA

Periodontolog

tel.

tel.

SPRAWY CYWILNE:

662 822 340

✔

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

✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:

Us∏ugi hydrauliczne

✔

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

rozwody

✔

opiekuƒcze

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

tel. 694-747-213

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz. Rejon
oferty m2
pokoi
581
85
0/4
4
Stara Mi∏osna
859 32,27 3/3
1
Stara Mi∏osna
761
70
0/3
3
Stara Mi∏osna
922
85
1/3
4
Stara Mi∏osna
909
79
3/3
3
Stara Mi∏osna

Nr
oferty
566
325
280
612
895

Cena
w PLN
470 000
217 394
380 000
460 000
450 000

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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Debiut zespo∏u muzycznego SP 353

W ostatni piàtek karnawa∏u w Szkole Podstawowej
nr 353 mia∏o miejsce wyjàtkowe wydarzenie: swój debiutancki koncert da∏ nowo powsta∏y szkolny zespó∏
muzyczny. W sk∏ad zespo∏u wchodzi troje niezwykle
utalentowanych uczniów z klasy Vd: wokalistka Julia

Malec, perkusista Jakub Uthke-Nowak oraz gitarzysta
Jan Winiarski, wspieranych przez grajàcego na instrumentach klawiszowych autora niniejszego artyku∏u.
W programie wyst´pu znalaz∏y si´ utwory zaliczane do klasyki rocka, blues rocka oraz polskiego
bigbitu: Are you gonna go my way Lenny’ego Kravitza, Wild Thing zespo∏u The Troggs, Harley mój
zespo∏u D˝em, Kiedy by∏em ma∏ym ch∏opcem Tadeusza Nalepy oraz – nie tylko z powodu „pechowej”
daty koncertu – Trzynastego Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych. Muzyka w wykonaniu m∏odych artystów porwa∏a zgromadzonà publicznoÊç: zespó∏
dwukrotnie bisowa∏ i zapewne bisowa∏by po raz
trzeci, gdyby nie trzeba by∏o wracaç na lekcje.

Koncert to podsumowanie kilkumiesi´cznej
pracy, ale równie˝ – miejmy nadziej´ – poczàtek
wielkiej kariery muzyków tria. Byç mo˝e jest to
pierwszy artyku∏ o wschodzàcych gwiazdach polskiej sceny muzycznej – co trzeba podkreÊliç: niezwykle skromnych i niebywale pracowitych. Warto wi´c zachowaç niniejszy numer „WiadomoÊci
Sàsiedzkich”. KiedyÊ mo˝e okazaç si´ kolekcjonerskim skarbem!
Tomasz Piotrowski
nauczyciel muzyki,
Koordynator Edukacji Kulturalnej
w SP nr 353 im. Wielkich Odkrywców

SP 174 – podsumowanie pierwszego semestru
Niedawno zakoƒczy∏ si´ pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015. By∏ to czas intensywnej pracy, ciekawych wyzwaƒ oraz radoÊci i zabawy dla wszystkich cz∏onków szkolnej spo∏ecznoÊci. ChcielibyÊmy podzieliç si´
fragmentem naszego szkolnego ˝ycia.
Nasi uczniowie brali udzia∏ w ciekawych projektach i programach edukacyjnych. Jak co roku odby∏y
si´ kilkudniowe warsztaty j´zykowo-kulturowe
AIESEC. BraliÊmy udzia∏ w kilku akcjach promujàcych
zdrowe jedzenie. Uczniowie klasy II kontynuowali
rozpocz´te rok temu zaj´cia w ramach projektu „Edukacja przez szachy”. W trosce o zdrowie psychiczne
i dobre samopoczucie dzieci m∏odsze z klasy
II i I uczestniczy∏y w zaj´ciach „Przyjaciele Zippiego”.
ZadbaliÊmy o edukacj´ muzycznà, umo˝liwiajàc
uczniom udzia∏ w comiesi´cznych koncertach. GoÊciliÊmy cz∏onków Stowarzyszenia Geografów Polskich
i Przyjació∏ Geografii. UczestniczyliÊmy w lekcjach
muzealnych, jeêdziliÊmy do teatrów i kin, organizo-

waliÊmy ciekawe wycieczki, po prostu „odkrywaliÊmy Êwiat”, ten bliski i ten daleki. StaraliÊmy si´ anga˝owaç rodziców w wiele akcji i wydarzeƒ dotyczàcych ˝ycia szko∏y (m.in. ciekawi goÊcie na lekcjach,
pieczenie pierniczków, wizyta Miko∏aja). Ch´tnie
uczestniczyliÊmy w wielu akcjach charytatywnych,
m.in. Psia Gwiazdka, Góra Grosza, Nakr´tki dla Karolinki, kartki dla dzieci z Warszawskiego Hospicjum,
Êwiàteczne paczki dla Domu Samotnej Matki.

REKL AMA

Jak co roku bardzo zbli˝y∏y nas organizowane
wspólnie jase∏ka i kiermasz ozdób Êwiàtecznych.
W tym roku z naszym Êwiàtecznym przedstawieniem goÊciliÊmy w szkole w Sulejówku. Dla m∏odszych uczniów szczególnie mi∏ym wydarzeniem jest
Âwi´to Pluszowego Misia. Nasi uczniowie ch´tnie
uczestniczyli w organizowanych konkursach szkolnych, m.in. konkursie recytatorskim „Barwy Jesieni”, konkursie na najpi´kniejszy wieniec bo˝onarodzeniowy na drzwi czy konkursie na najciekawszà
walentynk´. Rozwój fizyczny oraz kondycja i sprawnoÊç wspierane by∏y na zaj´ciach sportowych, takich jak korektywa, „Od zabawy do sportu”, lekcje
wf. na basenie. Po lekcjach dzieci uczestniczy∏y nie
tylko w zaj´ciach sportowych, ale równie˝ zaj´ciach
origami, papieroplastyki czy lekcjach j´zyka hiszpaƒskiego. Nie oby∏o si´ równie˝ bez Êwi´towania
Andrzejek, Miko∏ajek czy Walentynek – wszak szko∏a to nie tylko miejsce na nauk´, ale i zabaw´.
StaraliÊmy si´ wcielaç w ˝ycie idee integracji –
otwartoÊci i tolerancji.
Taki w∏aÊnie by∏ nasz pierwszy semestr. A jaki b´dzie nast´pny? Na pewno nie mniej ciekawy, bo
szko∏a to miejsce na realizacj´ pomys∏ów i inicjatyw
nauczycieli, dzieci i rodziców.
Dyrektor Szko∏y Pan Pawe∏ Krajewski w zwiàzku z naborem dzieci do oddzia∏u przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 zaprosi∏ rodziców wraz z dzieçmi na dzieƒ otwarty 21 lutego, gdzie
mo˝na by∏o zapoznaç si´ z ofertà edukacyjnà naszej
placówki, spotkaç z nauczycielami i specjalistami.
Wszelkich informacji dotyczàcych rekrutacji udzieli
Paƒstwu sekretariat szko∏y, telefon: 22 773 40 03,
e-mail szko∏y: info@sp174.pl, sekretariat@sp174.pl,
www.sp174.pl. (Informacje mo˝na znaleêç równie˝
na stronie internetowej Biura Edukacji Urz´du m.st.
Warszawy www.edukacja.warszawa.pl).
Dyrektor w nowym roku szkolnym przewiduje
poszerzenie oferty edukacyjnej (drugi j´zyk obcy)
oraz zatrudnienie wi´kszej liczby specjalistów.
Wdra˝amy równie˝ dziennik elektroniczny. Serdecznie zapraszamy!
Marzena Delak
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI

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

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

PROTEZY • NAPRAWA

Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

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

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
e-mail: stachyra-uslugi@wp.pl

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

zapalenia skóry, alergii skórnych, diagnostyka mykologiczna

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI
O F E R U J E :

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

m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne

☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog

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

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

MO˚LIWOÂå ZAKUPU SZWEDZKICH
PROFILOWANYCH PODUSZEK
ORTOPEDYCZNYCH, KOREKTORÓW
DO SIEDZENIA I POD PLECY
ORAZ STABILIZATORÓW STAWÓW.
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Bia∏o, s∏onecznie i dwuj´zycznie!
Od 16 do 21 lutego uczniowie Dwuj´zycznej
Szko∏y Podstawowej nr 1 z Weso∏ej zdobywali wiedz´ i doskonalili swoje sportowe umiej´tnoÊci
w górach. Wyjazd pt. Bia∏a Szko∏a to ju˝ tradycja
DSP1. Zgodnie z ideà Bia∏ej Szko∏y ∏àczyliÊmy nauk´
i aktywny wypoczynek. Takie wyjazdy to doskona∏a

forma integracji spo∏ecznoÊci klasowych, dla
uczniów to okazja do lepszego poznania si´ z nauczycielami i wypracowania jeszcze lepszych relacji,
dla kadry to mo˝liwoÊç 24-godzinnej obserwacji
i pracy ze swoimi wychowankami. Bia∏a Szko∏a to
budowanie ÊwiadomoÊci, samodzielnoÊci i odpowiedzialnoÊci. To okazja do doskonalenia umiej´tnoÊci narciarskich i snowboardowych przy równoczesnej realizacji szkolnego programu.
Nasze bia∏e dni zaczynaliÊmy apelem porannym
i gimnastykà, a nast´pnie cz´Êç klas wyrusza∏a na

stok, a cz´Êç realizowa∏a lekcje matematyki, j´zyka polskiego i oczywiÊcie j´zyka angielskiego. Po
porannym bloku zaj´ç odzyskiwaliÊmy si∏y przy
obiedzie, a po po∏udniu uczniowie zamieniali si´
klasami ;-).
Wieczory to animacje integracyjne – gimnastyka
dla j´zyka oraz upgrade umys∏u – by∏o g∏oÊno :-)!
Jak na wyjazd w góry przysta∏o, jeden z naszych dni
koƒczyliÊmy z przytupem przy góralskiej nucie. By∏
oscypek i kie∏baska z grilla, skoczna muzyka i przezabawna kapela – dzia∏o si´, dzia∏o... ˝e hej!
Wyjazd podsumowaliÊmy narciarsko-snowboardowym slalomem DSP1 zakoƒczonym szaleƒ-

stwami w wodnym parku. Uczniowie otrzymali
pamiàtkowe dyplomy i medale oraz okolicznoÊciowe koszulki.
Gratulujemy najm∏odszym dzielnej postawy i odwa˝nego udzia∏u, a starszym uczniom sportowych
ambicji i formy. JesteÊmy przekonani, ˝e te kilka dni
sp´dzone w Istebnej przyczyni∏o si´ do poprawy
umiej´tnoÊci narciarsko-snowboardowych, a przekazana szkolna wiedza zostanie w g∏owach d∏u˝ej
ni˝ do pierwszego sprawdzianu ;-).
Dzi´kujemy wszystkim rodzicom za okazane zaufanie – wyjazd oceniamy jako bardzo udany, a uczniowie podzielajà nasze zdanie :-). Fotorelacj´ z wyjazdu
mo˝na obejrzeç na fanpage’u naszej szko∏y.
Nauczyciele i uczniowie DSP1

Kolorowy Bal Karnawa∏owy
w „Bu∏haczku”
Dnia 12 lutego 2015 roku w Niepublicznym
Przedszkolu Artystyczno-J´zykowym „Bu∏haczek”
mieszczàcym si´ na ul. J. Strusia 58 w Marysinie
Wawerskim odby∏ si´ Kolorowy Bal Karnawa∏owy.
Zabawa rozpocz´∏a si´ od przywitania przebranych przedszkolaków, nauczycieli i pracowników
placówki przez panià dyrektor ˚anet´ Grzechnik,
po czym rozpocz´∏y si´ wspólne taƒce, prezentacje strojów oraz interesujàce konkursy z nagrodami. Po emocjonujàcej zabawie na dzieci czeka∏y

owocowe galaretki. Kolorowy Bal Karnawa∏owy
zakoƒczy∏o zadanie artystyczne – zaprojektowanie
swojego kostiumu – oraz rozdanie dyplomów za
udzia∏ w Balu. Jednak najwi´kszà radoÊç na twarzach dzieci wywo∏a∏y balony i serpentyny, które
zabra∏y ze sobà do domu!
Agnieszka Sowiƒska
nauczyciel, lektor j´zyka angielskiego,
z gronem pedagogicznym

REKL AMA

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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Podzi´kowania z Ukrainy

„Szanowna Pani Dyrektor!
Sk∏adamy na Pani r´ce z g∏´bi serca p∏ynàce goràce
podzi´kowania za wspania∏à organizacj´ wycieczki
i pobytu w Warszawie grupy polskich dzieci ze Szko∏y

OG¸OSZENIA DROBNE
NAUKA GRY NA GITARZE

w Spo∏ecznej Szkole
Podstawowej nr 12 w Weso∏ej.
Tel. (22) 773-55-92

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

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

PORZÑDKUJEMY DZIA¸KI
PO BUDOWIE
PO ZIMIE
DO SPRZEDA˚Y
tel. 504 090 950

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

GEODETA

85

240

501 262 080
8

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

www.dogadajciesie.pl

29

OPIEKUNKA
Z REFERENCJAMI
zaopiekuje si´ dzieckiem

516 070 350

mapy do podzia∏u, mapy do sàdu,
mapy do projektów,
wytyczenie budynków, inne 241

DORABIANIE KLUCZY
mieszkaniowych i samochodowych

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

tel.: 692 905 352

WERTYKULACJA TRAWNIKÓW
I WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE

68

tel. 513 148 238

ÂWIADECTWA
ENERGETYCZNE
tel. 721 500 700
www.energetyczneswiadectwo.pl

◗ Korepetycje z MATEMATYKI – problem z matematykà dzwoƒ, przygotowanie do MATURY i EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH tel. 503-759-762
◗ Zapraszamy na szkolenie pt. „Skuteczna sprzeda˝”
dnia 20 i 21 marca 2015 r. (dwa terminy), przy Urz´dzie Dzielnicy Warszawa Weso∏a, ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 38. Wi´cej informacji na stronie: www.herman
education.pl

◗ Sprzedam dom – segment energooszcz´dny, rekuperacja z wentylacjà, centralny odkurzacz, kominek z rozprowadzonym ogrzewaniem. Dom budowany dla
siebie z najwy˝szej jakoÊci materia∏ów. 609 231 230.
◗ Wczasy dla Seniora w Krynicy Morskiej. Turnus 7 dni
od 599 z∏, 14 dni od 999 z∏. tel. (22) 834 95 29.
◗ Sprzedam ubranka dla dziewczynki wiek 0–18 miesi´cy. Stan dobry. Tel. 517 723 105.

US¸UGI KRAWIECKIE

ZARZÑDZANIE
NIERUCHOMOÂCIAMI waw.pl

POPRAWKI, PRZERÓBKI • SZYCIE NA MIAR¢
FIRANY, ZAS¸ONY, OBRUSY • PRZESZYCIA
KALETNICTWO • WYPRZEDA˚ BIUSTONOSZY
WESO¸A, Trakt Brzeski 68 (parter)
tel. 609-711-754, pon.-pt. 9-17, sob. 9-13

tel.

503 150 991

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

160

KOMPLEKSOWE, RZETELNE USŁUGI DLA WSPÓLNOT
MIESZKANIOWYCH I NIE TYLKO W ZAKRESIE:

SPRZĄTANIE, PRACE WYKOŃCZENIOWE,
PIELĘGNACJA ZIELENI

199

tel. 5O7 097 028

NADZOR Y BUDOWL ANE
Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru
Przeglàdy okresowe budynków
Dokumentacje budowy, inwentaryzacje – Autocad

biuro@s2invest.pl

501-758-140

231

SPRZÑTAMY
STRYCHY, PIWNICE
PODWÓRKA
od 100 groszy
tel. 503 065 403

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

OBS¸UGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
tel. 508-223-642, 508-223-643
e-mail: biuro@zn.waw.pl www.zn.waw.pl

■

Dojazd do Klienta Gratis!
Konkurencyjne Ceny!

503-759-762

243

M O N TA ˚ :

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

HYDRAULIK

DACHY

501 14 14 40

J. Ros∏oniec
Gimnazjum nr 120

Prowadzenie Ksià˝ki
Przychodów i Rozchodów

238

WYCINANIE, PODCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE

48

23
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Tel. 601 262 086.

Dyrektor Szko∏y Âredniej nr 24 im. Marii
Konopnickiej we Lwowie – ¸ucja Kowalska”.

Od 1 stycznia 2015 r. na naszych ∏amach 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.

13
7

PRACA DLA WOèNEJ

ni∏y si´ do zrealizowania programu ich pobytu.
Mamy nadziej´, ˝e pobyt w Kraju przyczyni∏ si´ do
nawiàzania kontaktów Polaków mieszkajàcych we
Lwowie i Warszawie.
JesteÊmy niezmiernie wdzi´czni wszystkim organizatorom i sponsorom, którzy przyczynili si´ do tej
wspania∏ej akcji. ˚yczymy wszystkim owocnej pracy
w krzewieniu polskoÊci i nawiàzaniu kontaktów mi´dzy Polakami na Êwiecie.
W imieniu uczniów, rodziców i nauczycieli, z wyrazami wdzi´cznoÊci,

22
1

W poprzednich „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” zamieÊciliÊmy informacje o pobycie polskiej m∏odzie˝y ze szko∏y lwowskiej w Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich. Aby wspomóc dzieci naszych rodaków, Fundacja
Banku Zachodniego WBK zorganizowa∏a w porozumieniu z Dyrektor Gimnazjum nr 120, Panià Ewà Ró˝yckà,
ich dwutygodniowy pobyt w Warszawie. Przyjecha∏o 50
uczniów i 6 opiekunów. Za okazanà ˝yczliwoÊç nasi sàsiedzi zza wschodniej granicy serdecznie nam dzi´kujà:

Âredniej nr 24 im.
Marii Konopnickiej
we Lwowie. Ciekawy program i mi∏a atmosfera panujàca na spotkaniach
z m∏odzie˝à z Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich w Warszawie Weso∏ej, na wspólnych zaj´ciach,
podczas zwiedzania stolicy, podczas zabaw oraz na
zaj´ciach sportowo-rekreacyjnych i teatralnych, na d∏ugo pozostanà w pami´ci uczestników wycieczki.
Dzieci mile wspominajà te zimowe dni. By∏ to niezapomniany okres w ich ˝yciu, wróci∏y do Lwowa
szcz´Êliwe, bogate w doÊwiadczenia i urzeczone ró˝norodnoÊcià programu oraz goÊcinnoÊcià. Odwiedzi∏y
cudowne miejsca, spotka∏y wspania∏ych, wra˝liwych
na los innych ludzi.
Uczestnicy tego wyjazdu do Kraju sà niezmiernie
wdzi´czni wszystkim osobom i instytucjom, które przyczy-

tel. 663-677-701

196

Profesjonalne pranie dywanów,
zas∏on, tapicerki meblowej oraz
bezpy∏owe trzepanie maszynà
KIRBY. Czas schni´cia 1,5 h.
Tel. 606-752-724.
27

UPORZÑDKUJEMY
TWÓJ OGRÓD
PO ZIMIE
tel. 504 090 950
MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...

Tel. 660-769-211

36

US¸UGI REMONTOWO-BUDOWLANE
I WYKO¡CZENIOWE

237

Tel. 513-097-264, 502-367-040

27

WESO¸A

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

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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)

28

∏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
Nr 167 / Marzec 2015

WESO¸A

zaprasza na...

BRUNCH Z OKAZJI DNIA KOBIET
8.03.2015 r. – od 12:00 do 17:00
oferujemy SPECJALNE KOBIECE MENU – pyszne dania dla dorosłych oraz wiele
przysmaków dla dzieci: PRZEKÑSKI ZIMNE, DANIA GORÑCE I WYÂMIENITE DESERY
podane w bufecie. Nasze dania sà inspirowane kuchnià mi´dzynarodowà
i tradycyjnà kuchnià polskà – u nas, z pewnoÊcià, KA˚DY ZNAJDZIE COÂ DLA SIEBIE.
O jakoÊç przygotowanych potraw dba profesjonalny zespół kucharzy!
W czasie obiadu dzieçmi zajmuje si´ zespół animatorski,
który dba o to, by Paƒstwa Pociechy miło sp´dziły u nas czas.

CENA – menu „jesz ile chcesz!”
• 49 zł/ osoba dorosła • 19 zł/ dziecko (3–12lat) • dzieci do 3 lat GRATIS!
REZERWACJE:
Tel. 22 783 71 10 / e-mail: kontakt@willazagorze.pl
05-079 OKUNIEW, droga nr 637, Zagórze 3 / koło Warszawy

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

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. 22 870 55 55
www.gadomska.pl
ewa@gadomska.pl

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
Nr 167 / Marzec 2015

