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Niech moc Wielkiej Nocy przemienia Wasze serca
na coraz pi´kniejsze i niech prowadzi Was
nawet najbardziej kr´tymi Êcie˝kami
z podniesionà g∏owà i nies∏abnàcà wiarà.
A Êwiàteczne dni niech wype∏nia bezgraniczna radoÊç
i wiele mi∏ych spotkaƒ z najbli˝szymi.
Redakcja „WiadomoÊci Sàsiedzkich”

Z okazji nadchodzàcych Âwiàt Wielkiej Nocy
Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
˝yczymy wielu radosnych chwil
w gronie rodziny i przyjació∏, nadziei w sercach
i wcià˝ wi´cej wzajemnej sàsiedzkiej ˝yczliwoÊci.
Michalina Stopczyƒska, SP 171, lat 12

w imieniu
Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a
Burmistrz
Edward K∏os

w imieniu
Rady Dzielnicy Weso∏a
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

Czytelnikom „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
sk∏adam najserdeczniejsze ˝yczenia wielkanocne:
radosnego Êwi´towania, pogody ducha
i wszelkiej pomyÊlnoÊci.
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Pe∏ne Bo˝ej mi∏oÊci ˝yczenia,
aby Zmartwychwsta∏y Jezus nape∏nia∏ nasze serca
mocà, która pozwoli pielgrzymowaç
na drogach ˝ycia z nadziejà wiecznoÊci.
Zas∏uchania w S∏owo Bo˝e, aby odnaleêç wskazania,
jak z radoÊcià nieÊç krzy˝ dla Odkupiciela!
Ala K´zik, SP 353, lat 8

ks. Krzysztof Cyliƒski,
proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa

Szanowni Paƒstwo,
Na Âwi´ta Wielkanocne ˝ycz´ Paƒstwu najlepszych
myÊli i nastrojów, radoÊci z obecnoÊci najbli˝szych,
a tak˝e wielu sukcesów i wszelkiej pomyÊlnoÊci!
Z wyrazami ˝yczliwoÊci i szacunku,
Ligia Krajewska, pos∏anka na Sejm RP

Zdrowych, pogodnych Âwiàt Wielkanocnych,
pe∏nych wiary, nadziei i mi∏oÊci,
serdecznych spotkaƒ w gronie rodziny i przyjació∏
oraz weso∏ego „Alleluja”
˝yczy
Spo∏ecznoÊç szkolna SP 173
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Ostatnie 2 mieszkania

REMONTY, WYKAŃCZANIE MIESZKAŃ
INDYWIDUALNE CENY, DARMOWE WYCENY.

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

97 m2 – 565 tys. PLN

Fuego Frog

Rezerwując już dziś,
możesz dostać 5% rabatu

Zadowolony Klient to Podstawa

www.fuegofrog.pl

Nie czekaj, zadzwoń już dziś! Tel. 731 332 366

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

www.ulicamotylkowa.pl

49

Szynka Jak za Gierka
cena za kilogram
Stół Polski

45

26

1 kg

9

1 szt.

Promocja obowiązuje do końca kwietnia 2015 r.

79

99

19

1 szt.

1

49

5

1 szt.

Kawa
Jacobs Cronat Gold

Śmietana tortowa
Łowicka UHT 36%

200 g
Mondelez

500 ml
Łowicz

Coca-Cola
2,25 l
Coca Cola

Woda Muszynianka
gazowana, niegazowana
1,5 l
Muszynianka

49

10

95

1

1 szt.

24

Cukier Kryształ
1 kg
Krajowa SC

200 g
OSM Ostrołęka

31

9

1 szt.

9

1 szt.

1 szt.

Masło
Primo
Ostrołęckie
Delikatne

1 szt.

Jajko
Kinder Suprise T4

Mleko Łowickie
UHT 2%, 3,2%

80 g
Ferrero

1l
OSM Łowicz

Prace dzieci zamieszczone na 1 str. ok∏adki powsta∏y na Zaj´ciach Artystycznych prowadzonych przez p. Gra˝yn´ Bany.
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Z prac Rady Dzielnicy
Sesja 19 marca obfitowa∏a w trudne tematy. Atmosfera sta∏a si´ napi´ta
w∏aÊciwie jeszcze przed jej
rozpocz´ciem, a to za sprawà reprezentantki kilkunastoosobowej grupy mieszkaƒców ul. Borowika. Na 3
minuty przed rozpocz´ciem sesji za˝àda∏a ona ode mnie w∏àczenia do
porzàdku obrad na samym poczàtku sesji sprawy
budowy tej ulicy. Abstrahujàc od formy, w jakiej
to robi∏a, takiej mo˝liwoÊci nawet nie ma z przyczyn formalnych. OczywiÊcie radni zawsze pozostajà do dyspozycji mieszkaƒców, ale sà ró˝ne
mo˝liwoÊci kontaktu. Spotkanie plenarne Rady
Dzielnicy jest jej szczególnà formà pracy, odbywa
si´ wg wczeÊniej zapowiedzianego programu, na
poszczególne tematy sà przygotowane wczeÊniej
materia∏y merytoryczne, omawiane uprzednio na
komisjach tematycznych. Pisz´ o tym, gdy˝ cz´Êç
osób specjalnie zwalnia∏a si´ z pracy, by przyjÊç
na t´ sesj´, i osoby te mog∏y poczuç rozgoryczenie, ˝e ich temat nie zosta∏ w∏àczony pod obrady.
A przecie˝ wystarczy∏oby kilka dni wczeÊniej
przes∏aç pismo, przyjÊç na dy˝ur czy choçby zadzwoniç i uzgodniç takà inicjatyw´. Zamiast tego
powsta∏ zgrzyt i rozgoryczenie.
Sama sesja zacz´∏a si´ od trudnego tematu inwestycji MPWiK na terenie naszej dzielnicy. Rada
otrzyma∏a zaktualizowany wykaz tegorocznych
inwestycji. Jako ˝e nie by∏ on wybitnie rozbudowany, wzbudzi∏ doÊç goràcà dyskusj´. Toczy∏a si´
g∏ównie wokó∏ inwestycji, które ju˝ od kilku lat sà
odk∏adane z przyczyn zwiàzanych z w∏asnoÊcià

gruntów. Niestety w Weso∏ej jest jeszcze sporo uliczek, gdzie cz´Êç gruntów
w pasie drogowym formalnie stanowi w∏asnoÊç
prywatnà. Budowa mediów w takich uliczkach
jest uzale˝niona od 100% zgody wszystkich w∏aÊcicieli takich dzia∏ek. Niestety czasem (tak jest
np. na ul Borowika) cz´Êç w∏aÊcicieli nie mieszka
tutaj i nie jest czymkolwiek zainteresowana.
Sprzeciw choç jednej osoby uniemo˝liwia realizacj´ wodociàgu czy kanalizacji, choç MPWiK, jak
zapewniali jego przedstawiciele, ma wystarczajàce Êrodki finansowe, by wszystkie te brakujàce
inwestycje na terenie naszej dzielnicy dokoƒczyç.
W przypadku ul. Borowika, po kilku latach
bezskutecznych zabiegów, MPWiK postanowi∏o
skorzystaç z pewnej furtki prawnej przewidzianej na takie okolicznoÊci, jakà jest decyzja
o ograniczonym prawie u˝ytkowania wydanym
w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami. Niestety to doÊç trudna i rozciàgni´ta
w czasie procedura, no ale zawsze daje jakàÊ nadziej´ na wyjÊcie z impasu.
Podobnie, ze wzgl´du na brak rozstrzygni´ç
dotyczàcych prawa w∏asnoÊci oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka” MPWiK nie mo˝e rozbudowywaç sieci kanalizacyjnej w Starej Mi∏oÊnie. Dobre
wiadomoÊci za to pojawi∏y si´ dla mieszkaƒców
osiedli Plac Wojska Polskiego i Groszówka. Ci
pierwsi po latach zabiegów wreszcie zostanà
prze∏àczeni z wojskowej oczyszczalni „Pocisk” do
miejskiej sieci kanalizacyjnej. Ca∏y proces ma byç
zakoƒczony do koƒca br. JeÊli chodzi zaÊ o Groszówk´, wreszcie zosta∏a znaleziona spe∏niajàca
wszystkie kryteria techniczne lokalizacja stacji
pomp. Obecnie trwa uzgadnianie szczegó∏ów
umowy mi´dzy MPWiK a Lasami Paƒstwowymi.
Jej podpisanie umo˝liwi budow´ przepompow-

AktualnoÊci inwestycyjne
Tym razem kilka informacji o inwestycjach
oÊwiatowych. W przetargu na „Budow´ szeÊciooddzia∏owego przedszkola z oddzia∏em ˝∏obkowym w osiedlu Stara
Mi∏osna”, najwi´kszej realizowanej obecnie inwestycji w dzielnicy Weso∏a, wp∏yn´∏y 23 oferty
wykonawców z ca∏ej Polski, a nawet jedna oferta konsorcjum firm polsko-hiszpaƒskich. JesteÊmy w koƒcowym etapie rozstrzygni´cia tego

przetargu. Spodziewam si´, ˝e gdy b´dà Paƒstwo czytaç te informacje, b´dzie ju˝ podpisana
umowa z wykonawcà. Przewidujemy, ˝e budowa potrwa ok. 18 miesi´cy.
WczeÊniej, bo jeszcze w tym roku zakoƒczy
si´ budowa mini˝∏obka dla 50 maluchów, który
jest realizowany przy ul. Akacjowej. Ta budowa
jest obecnie na etapie fundamentów. W zwiàzku z budowà mini˝∏obka zostanie równie˝ przebudowana ulica Akacjowa. Po przebudowie b´dzie mo˝na swobodnie dojechaç samochodem
nie tylko od ulicy Sikorskiego, ale równie˝ od
ulicy Aptecznej.

ni, a wraz z nià liczàcej ok. 2 km d∏ugoÊci sieci
kanalizacyjnej. Realizacja tej inwestycji jest zaplanowana na rok przysz∏y.
Kolejny punkt Rady dotyczy∏ bezpieczeƒstwa.
GoÊciliÊmy przedstawicieli Stra˝y Miejskiej oraz
Policji. Przedstawiciele obu tych s∏u˝b podkreÊlali
zgodnie, ˝e Weso∏a ma status najbezpieczniejszej
dzielnicy Warszawy. OczywiÊcie nigdy nie jest tak
dobrze, ˝eby nie mog∏o byç lepiej, dlatego Stra˝
Miejska zwraca si´ z apelem o bie˝àcy kontakt
i zg∏aszanie wszelkich zagro˝eƒ czy przypadków
∏amania prawa pod ca∏odobowy numer 986. Podobnie policja przypomina o swoim numerze alarmowym 112. JednoczeÊnie ostrzega osoby starsze o ca∏y czas istniejàcym ryzyku oszustw „na
wnuczka”. Ten ohydny, bo dotykajàcy starszych,
cz´sto bezsilnych ludzi proceder nadal zbiera
smutne ˝niwo. W Warszawie w roku 2014 na ten
typ oszustwa wy∏udzono ∏àcznie 12 mln z∏!
Z uwagi na rozpoczynajàcà si´ wiosn´ zwracano
tak˝e uwag´ na problem kradzie˝y rowerów.
W kolejnym punkcie Rada goÊci∏a przedstawicieli ZTM, ze wzgl´du na wag´ poruszanych tam
problemów informacj´ z tego punktu zamieszczam w osobnym artykule. Nast´pnie Rada zapozna∏a si´ z informacjami o wysokoÊci dotacji
przyznanych organizacjom pozarzàdowym,
o przebiegu i kosztach „Zimy w mieÊcie” oraz
stanie istniejàcej infrastruktury w mieÊcie.
Kolejna sesja jest zaplanowana na 23 kwietnia br., jak zwykle o godz. 14.00 w sali obrad naszego Urz´du Dzielnicy. Szczegó∏owy program
sesji b´dzie dost´pny na 7 dni przed sesjà w Internecie. Zainteresowanych poruszanymi tematami serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

Równie˝ jeszcze w tym roku zostanie rozbudowane Przedszkole nr 259 w osiedlu Plac Wojska
Polskiego. Na ostatniej sesji, 12 marca, Rada
Miasta przyzna∏a nam w∏aÊnie na ten cel 800 000
z∏otych. Planujemy dobudowaç do istniejàcego
budynku nowe skrzyd∏o, które pomieÊci 2 oddzia∏y przedszkolne. Obecnie inwestycja jest na etapie wy∏aniania projektanta. Przy okazji rozbudowy przedszkola planujemy równie˝ budow´ dodatkowych miejsc parkingowych, które u∏atwià
˝ycie zarówno rodzicom dowo˝àcym dzieci do
przedszkola, jak i okolicznym mieszkaƒcom. Miejsca parkingowe b´dà ogólnodost´pne.
Krzysztof Kacprzak
zast´pca Burmistrza ds. Inwestycji

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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Nagrody „Cz∏owiek Roku 2014” przyznane!
Poczàtek nowego roku to zawsze czas podsumowaƒ naszych dokonaƒ z roku poprzedniego. Naszych, czyli
organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych na
terenie dzielnicy Weso∏a, a tak˝e osób szczególnie zaanga˝owanych w dzia∏ania na
rzecz naszej weso∏owskiej spo∏ecznoÊci.
Nie inaczej by∏o tak˝e w tym roku.

w badmintonie. Mateusz Siwek (MUKS Weso∏ek) wywalczy∏ I miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów
M∏odszych w ∏ucznictwie.
Zawodnicy UKS Judo Fight
Club: Micha∏ Piszcz, Izabela
Roguska, Weronika Banaszek,
¸ukasz Dàbrowski, Zuzanna
Banaszek, Zuzanna Zieliƒska,
Alicja Wilk, Weronika D´bska
zaj´li medalowe miejsca

W dniu 20 marca Burmistrz Dzielnicy
Weso∏a Pan Edward K∏os zaprosi∏ przedstawicieli stowarzyszeƒ i fundacji na spotkanie podsumowujàce nasze wspólne
dzia∏ania w 2014 roku. Dzi´kujàc cz∏onkom organizacji za trud i wysi∏ek w∏o˝ony w dzia∏ania na rzecz mieszkaƒców
dzielnicy Weso∏a, podkreÊli∏, ˝e zwi´ksza
si´ liczba organizacji – co bardzo cieszy,
a co cieszy jeszcze bardziej, to coraz wy˝szy poziom ich dzia∏ania i coraz szersza
gama dost´pnych projektów.
I rzeczywiÊcie, podzi´kowania za zaanga˝owanie i prac´ aktywizujàcà mieszkaƒM∏odzi sportowcy uhonorowani wyró˝nieniami za wybitne
ców naszej dzielnicy odebrali przedstawiwyniki sportowe w 2014 r.
ciele a˝ 41 ró˝nego rodzaju stowarzyszeƒ,
fundacji i organizacji. RadoÊcià napawa
w swoich kategoriach wiekowych w Mistrzofakt, ˝e coraz wi´ksza liczba mieszkaƒców dzielnistwach Polski bàdê w Pucharze Polski w judo.
cy znajduje czas, aby poprzez swojà spo∏ecznà
prac´ zapewniç innym rozrywk´, ale tak˝e pomóc
Wyró˝nienia Burmistrza Dzielnicy Weso∏a za
potrzebujàcym b´dàcym w trudnej sytuacji.
szczególne osiàgni´cia w dziedzinie kultury, sportu
Czas podsumowaƒ to tak˝e czas wyró˝nieƒ dla
i spraw spo∏ecznych w roku 2014 odebra∏o 9 osób:
osób, które w 2014 roku szczególnie zas∏u˝y∏y si´
w dziedzinie sportu, kultury czy spraw spo∏ecznych.
■ Wyró˝nienie za najlepsze przedsi´wzi´cie arOgromne gratulacje nale˝à si´ zawodnikom
tystyczne – „Macte!” – Pani Agnieszka Kortrzech klubów sportowych: MUKS Victor, MUKS
nas, animatorka i propagatorka dzia∏aƒ reWeso∏ek oraz UKS Judo Fight Club. Za wybitne
konstrukcyjnych wydarzeƒ historycznych;
osiàgni´cia sportowe otrzymali z ràk Burmistrza
■ Wyró˝nienie za szczególne osiàgni´cia, zaanDzielnicy pamiàtkowe dyplomy oraz albumy.
ga˝owanie i promowanie dzielnicy Weso∏a na
Jakub Broniszewski, Karol Ledemann, Mikoterenie kraju – Pani Anna Haraziƒska, propa∏aj Grzegorek oraz Adam S´czek (MUKS Vicgatorka nauki gry w szachy wÊród dzieci,
tor) zaj´li medalowe miejsca w Mistrzostwach
■ Tytu∏ „Instruktor Roku 2014” – Pani Swiet∏aPolski w szabli w swoich kategoriach wiekona Parka, wieloletni instruktor ds. muzyczwych. Olga Miksza (MUKS Victor) wywalczy∏a
nych w OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a;
II miejsce w Mistrzostwach Polski m∏odzików

Pani Marta Kwiatkowska odbiera nagrod´
z ràk Burmistrza Dzielnicy Weso∏a Edwarda K∏osa
■

Tytu∏ „Cz∏owiek Roku 2014” – Pani Marta
Kwiatkowska, koordynatorka edukacji kulturalnej w Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich;

■

Tytu∏ „Trener Roku 2014” – Pan Bart∏omiej
Olejnik, trener szermierki w MUKS Victor;

■

Tytu∏ „Cz∏owiek Roku 2014” – Pan Piotr Banaszek, nauczyciel wychowania fizycznego
w Gimnazjum 119, propagator w Weso∏ej zaj´ç z lekkoatletyki;

■

Tytu∏ „Cz∏owiek Roku 2014” w zakresie opieki
i pomocy spo∏ecznej – Pani Tatiana Kentla,
wieloletni pracownik socjalny;

■

W zakresie przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie oraz uzale˝nieniom i patologiom spo∏ecznym tytu∏ „Cz∏owiek Roku 2014” otrzyma∏a Pani Dorota Weso∏owska, kurator, na terenie dzielnicy Weso∏a od 2003 roku, zaÊ
wyró˝nienie otrzyma∏a Pani Anna Zaborna-Ga∏ka, dzia∏ajàca aktywnie na terenie dzielnicy Weso∏a od roku 2007.

Otrzymane wyró˝nienia i nagrody, b´dàce
skromnym podzi´kowaniem za naprawd´ ci´˝kà
prac´ czy to zawodników, czy trenerów, czy te˝
dzia∏aczy organizacji, sà bardzo mi∏y akcentem,
dajàcym si∏y i ch´ç do dalszej pracy.
Anna Ksi´˝opolska

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 likwidacja szkód komunikacyjnych

tel. kom. 601 276 191, e-mail: slawekk7@op.pl, www.blacharstwo-kowalczyk.pl

TWOJA REKLAMA
w „WiadomoÊciach Sàsiedzkich”
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

➧

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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Zmiany w komunikacji miejskiej
Po˝ar mostu ¸azienkowPo˝ar mostu ¸azienkowskiego spowodowa∏ sporo
perturbacji dla mieszkaƒców Weso∏ej. Odczuwajà
je zarówno kierowcy, stojàcy kilkadziesiàt minut d∏u˝ej w korkach na moÊcie
Siekierkowskim, jak i osoby doje˝d˝ajàce do centrum autobusami. Poczàtkowo ZTM zmieni∏ trasy autobusów 502, 411
oraz 514, a po kilku dniach skróci∏ je do przystanku przy metrze Stadion. W wyniku tego osoby jadàce autobusem w rejon Politechniki Warszawskiej muszà przesiadaç si´ dwukrotnie. Drobnà
pociechà jest to, ˝e mogà to robiç w ramach jednego biletu, ale i tak jest to bardzo niewygodne
i czasoch∏onne. Nic dziwnego, ˝e spora cz´Êç
mieszkaƒców oprotestowa∏a to rozwiàzanie.
Zarzàd Dzielnicy podjà∏ rozmowy z ZTM, aby
przywróciç poprzednie rozwiàzania. W wyniku
tych rozmów od poniedzia∏ku 23 marca autobus
411 znów jeêdzi mostem Poniatowskiego do
Dworca Centralnego.
W zwiàzku z ca∏à sytuacjà na sesj´ Rady Dzielnicy w dniu 19 marca zosta∏ zaproszony pan Andrzej Franków, Dyrektor Pionu Przewozów ZTM.
Wraz z odpowiedzialnym za rozk∏ady jazdy panem Andrzejem Muthem odpowiada∏ na liczne

pytania i wàtpliwoÊci radnych. Najwa˝niejsze
przekazane informacje to:
■ Zmiany w trasach przejazdów by∏y spowodowane tylko i wy∏àcznie sytuacjà po spaleniu mostu
¸azienkowskiego i majà charakter tymczasowy.
■ Skrócenie linii niektórych autobusów by∏o spowodowane nadmiernà liczbà autobusów je˝d˝àcych mostem Poniatowskiego i pot´gujàcych wyst´pujàce tam korki. Otwarcie II linii metra stworzy∏o mo˝liwoÊç przesiadki do metra, a z ka˝dego
jadàcego skracanà linià autobusu istnieje mo˝liwoÊç wygodnej (jednoperonowej) przesiadki
do innego autobusu jadàcego tà samà trasà.
■ Na rozk∏ady jazdy wp∏yw majà nie tylko liczba
dost´pnych autobusów i zapotrzebowanie ze
strony mieszkaƒców, ale tak˝e takie czynniki jak
korki, d∏ugoÊç tras (a przez to punktualnoÊç przejazdów) czy bardzo surowo egzekwowane przez
ITD przepisy dotyczàce maksymalnego czasu pracy kierowców. To bardzo skomplikowana uk∏adanka, którà nie zawsze udaje si´ zrealizowaç.
■ ZTM rozumie potrzeb´ bezprzesiadkowego dojazdu do centrum i dlatego po analizie wykorzystania poszczególnych linii zdecydowa∏ si´ na przed∏u˝enie autobusu 411 do Dworca Centralnego.
■ Zmiany nie sà ostateczne, ZTM analizuje zg∏aszane uwagi i propozycje, kolejne korekty przebiegu obs∏ugujàcych Weso∏à linii autobusowych
b´dà mo˝liwe po Âwi´tach Wielkanocnych.
projektach, ale równie˝
pozwoli∏y projektodawcom poznaç preferencje
mieszkaƒców. Ze wszystkimi zg∏oszonymi projektami
mo˝na si´ zapoznaç na stronie internetowej Urz´du
Dzielnicy Weso∏a www.wesola.waw.pl oraz na
stronie m.st. Warszawy poÊwi´conej bud˝etowi partycypacyjnemu www.twojbudzet.waw.pl.
W Weso∏ej ogólna liczba projektów pozytywnie
zweryfikowanych o charakterze ogólnodzielnicowym
i lokalnym nie przekroczy∏a 50, dlatego te˝ zgodnie
z Regulaminem przeprowadzania bud˝etu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 nie b´dzie przeprowadzony etap preselekcji. Wszystkie
projekty przejdà do etapu weryfikacji szczegó∏owej.
Etap ten b´dzie realizowany do dnia 22 maja br.
Weryfikacja szczegó∏owa dokonywana b´dzie przez
Urzàd Dzielnicy Weso∏a i obejmowaç b´dzie:
1. ocen´ projektu pod wzgl´dem zgodnoÊci z Regulaminem przeprowadzania bud˝etu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016,
2. ocen´ projektu pod wzgl´dem zgodnoÊci z obowiàzujàcymi przepisami prawa,
3. analiz´ mo˝liwoÊci realizacji projektu,
4. urealnienie kosztorysu projektu,

Bud˝et partycypacyjny na 2016 rok
Zakoƒczy∏ si´ kolejny bardzo wa˝ny etap realizacji bud˝etu
partycypacyjnego.
Przez prawie miesiàc we
wszystkich dzielnicach Warszawy odbywa∏y si´ publiczne dyskusje mieszkaƒców
nad zg∏oszonymi projektami,
które przesz∏y pozytywnie
weryfikacj´ ogólnà. W Weso∏ej takie spotkania odby∏y si´ 10 i 11 marca w Gimnazjum nr 120, 17 marca
w Zespole Szkó∏ nr 95 oraz 18 marca w Gimnazjum
nr 119. Pod dyskusje poddano ogó∏em 40 projektów.
Najpierw projektodawcy przedstawiali zebranym
swoje projekty, potem uczestnicy spotkaƒ mogli zadawaç pytania dotyczàce danej prezentacji, a nast´pnie
ju˝ przy oddzielnych stolikach mo˝na by∏o porozmawiaç z poszczególnymi projektodawcami. ObecnoÊç
mieszkaƒców, projektodawców, cz∏onków Zespo∏u
ds. bud˝etu partycypacyjnego oraz przedstawicieli
urz´du spowodowa∏a, i˝ spotkania te nie tylko by∏y
okazjà do wymiany poglàdów, opinii o zg∏oszonych

W wyniku dyskusji i przedstawianych wniosków przedstawiciele ZTM obiecali rozwa˝yç nast´pujàce koncepcje:
■ Zamiast 411 do Dworca Centralnego doje˝d˝a∏by autobus 502, z tym ˝e musia∏by mieç
minimalnie mniejszà cz´stotliwoÊç ze wzgl´du
na wyd∏u˝enie trasy.
■ Do Dworca Centralnego nadal jeêdzi∏oby 411,
tyle ˝e mia∏oby wi´cej kursów wieczornych
i jeêdzi∏oby w soboty i niedziele.
■ Raczej nie ma szans, aby wyd∏u˝yç kurs 514 do
Dworca Centralnego, za to zostanie rozwa˝ona
koncepcja likwidacji w ogóle linii 514, a w jej
miejsce wyd∏u˝enia je˝d˝àcej tà sama trasà, tyle
˝e jedynie do Marysina Wawerskiego, linii 520.
Nie by∏yby to wszystkie kursy 520 (w szczycie jeêdzi on co 8 min), tylko co któryÊ, tak by skutecznie zastàpiç je˝d˝àcy obecnie co 30 min 514. To
rozwiàzanie niesie jednak ze sobà ryzyko opóênieƒ w powrotach, gdy˝ 520 jeêdzi a˝ z Bemowa.
Poruszona zosta∏a jeszcze jedna kwestia – po∏àczenia Weso∏ej z Mi´dzylesiem i linià S1 SKM
po wybudowaniu „p∏ytowego” odcinka ul. Granicznej. Przedstawiciele ZTM potwierdzili, ˝e wiedzà o tej inwestycji i szykujà si´ do nowych rozwiàzaƒ, jakie by mo˝na by∏o wprowadziç po jej
zakoƒczeniu jesienià br. Nie chcieli jednak przesàdzaç, jakie by to by∏o rozwiàzanie, choç mi´dzy
wierszami dawa∏o si´ wyczuç, ˝e b´dzie to raczej
skomunikowana z SKM krótka linia, taka jak 198
do PKP Weso∏a.
Marcin J´drzejewski
5. analiz´ poniesienia kosztów eksploatacji efektu
realizacji projektu.
Je˝eli dokonane oceny i analizy wyka˝à, i˝ dany
projekt nie b´dzie móg∏ byç poddany pod g∏osowanie mieszkaƒców, wtedy Urzàd Dzielnicy Weso∏a
poinformuje projektodawc´ o mo˝liwoÊci dokonania niezb´dnych zmian, aby projekt przeszed∏ do
kolejnego etapu. Je˝eli projektodawca nie wyrazi
zgody na zmiany, wtedy projekt zostanie uznany za
zweryfikowany negatywnie.
W przypadku negatywnej weryfikacji danego
projektu do weryfikacji szczegó∏owej zostanie skierowany kolejny projekt z listy rankingowej. Natomiast je˝eli na tym etapie to projektodawca wycofa
swój projekt, to liczba projektów nie b´dzie uzupe∏niana o kolejny projekt z listy.
Niewykorzystane Êrodki finansowe b´dà mog∏y byç
przesuwane pomi´dzy poszczególnymi obszarami terytorialnymi przez Zarzàd Dzielnicy Weso∏a po zasi´gni´ciu opinii Zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego.
Kolejna porcja informacji o bud˝ecie partycypacyjnym ju˝ w nast´pnym numerze „WS”.
Katarzyna Zakrzewska
cz∏onek Zespo∏u ds. bud˝etu
partycypacyjnego w dzielnicy Weso∏a
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Ponad 1200 pacjentów Samodzielnego Zespo∏u Publicznych Zak∏adów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Weso∏a bez potwierdzenia prawa do Êwiadczeƒ zdrowotnych
Ostatnia weryfikacja przez Narodowy
Fundusz Zdrowia listy pacjentów zapisanych do SZPZLO Warszawa-Weso∏a
wykaza∏a, ˝e 1235 pacjentów nie posiada prawa do bezp∏atnych Êwiadczeƒ
zdrowotnych.
Jest to dla SZPZLO du˝a strata finansowa, gdy˝ za tych pacjentów nie wp∏ywajà z Narodowego Funduszu Zdrowia Êrodki finansowe, z których sà op∏acane koszty przychodni, lekarzy, badaƒ i zakupy
nowoczesnego sprz´tu diagnostycznego.
Obowiàzkowi ubezpieczenia zdrowotnego
podlegajà m.in. pracownicy, osoby prowadzàce
dzia∏alnoÊç gospodarczà, dzieci, studenci,
uczniowie, emeryci, renciÊci oraz bezrobotni.
Osoba podlegajàca obowiàzkowi ubezpieczenia zdrowotnego nabywa prawo do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej w momencie zg∏oszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Zg∏oszenia
dokonuje p∏atnik sk∏adki na ubezpieczenie
zdrowotne, np. pracodawca, szko∏a, uczelnia
wy˝sza, oÊrodek pomocy spo∏ecznej, urz´dy
pracy, ZUS, KRUS.
Ka˝dy ubezpieczony ma obowiàzek zg∏oszenia
do ubezpieczenia zdrowotnego cz∏onków rodziny. Uzyskujà oni prawo do Êwiadczeƒ opieki
zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim
samym zakresie, jak osoba ubezpieczona.
Osoba ubezpieczona, w stosunku do której
wygas∏ tytu∏ do obj´cia ubezpieczeniem zdrowotnym, zostaje wyrejestrowana wraz z cz∏onkami rodziny.
Aby sprawdziç swoje uprawnienia do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, wystarczy krótka wizyta
w rejestracji dowolnej przychodni zdrowia
i sprawdzenie uprawnieƒ.
Najcz´stszà przyczynà niepotwierdzenia
uprawnieƒ przez NFZ jest brak zg∏oszenia osoby do ubezpieczenia zdrowotnego. Mo˝e si´
tak zdarzyç, kiedy pracodawca nie zg∏osi∏ pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego albo
zak∏ad pracy zmieni∏ form´ organizacyjnà i pracodawca nie zg∏osi∏ pracownika ponownie do
ubezpieczenia.
Innym mo˝liwym powodem sà cz´sto b∏´dy
w zg∏oszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego,
np. kiedy pracodawca lub pracownik b∏´dnie
wype∏ni∏ druk zg∏oszenia. Przyczynà braku
uprawnieƒ mo˝e byç tak˝e nieodprowadzanie
sk∏adek przez osoby, które zawar∏y umow´ o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, lub osoby
prowadzàce w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Je˝eli sytuacja dotyczy cz∏onka rodziny (dziecka, ma∏˝onka), przyczynà niepotwierdzenia
uprawnieƒ jest najcz´Êciej brak zg∏oszenia cz∏onka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Takie
sytuacje mogà mieç miejsce, gdy np.:
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

■

■

■

■

jeden z ma∏˝onków nie poinformowa∏ pracodawcy o potrzebie zg∏oszenia ˝ony lub m´˝a
do ubezpieczenia zdrowotnego jako cz∏onka
rodziny,
rodzic nie poinformowa∏ pracodawcy o potrzebie zg∏oszenia dziecka,
osoba ubezpieczona zmieni∏a prac´ i nie poinformowa∏a nowego pracodawcy o potrzebie
zg∏oszenia cz∏onka rodziny do ubezpieczenia
zdrowotnego,
rodzic zarejestrowa∏ si´ w Urz´dzie Pracy i nie
zg∏osi∏ dziecka do ubezpieczenia.

Je˝eli problem z uprawnieniami dotyczy studenta, najcz´stszà przyczynà jest brak zg∏oszenia
do ubezpieczenia. Takiego zg∏oszenia mogà dokonaç opiekunowie prawni (np. rodzice) lub faktyczni (do ukoƒczenia 26 roku ˝ycia) – jako
cz∏onka rodziny.
Je˝eli student by∏ zg∏oszony do ubezpieczenia,
ale jednoczeÊnie pracowa∏ podczas nauki, np.
w czasie wakacji w ramach umowy o prac´, kiedy zakoƒczy∏ prac´, zostanie wyrejestrowany
z ubezpieczenia. W takim przypadku, ˝eby korzystaç ze Êwiadczeƒ zdrowotnych, musi zostaç
ponownie do niego zg∏oszony.
Przedstawiciel lub opiekun osoby ma∏oletniej
lub nieposiadajàcej pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych w oÊwiadczeniu oprócz danych
podopiecznego musi podaç dodatkowo swoje
dane: imi´ i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzajàcych to˝samoÊç.
Osoba podlegajàca obowiàzkowi ubezpieczenia zdrowotnego powinna zg∏osiç do Funduszu cz∏onków rodziny, którzy uzyskujà po
zg∏oszeniu prawo do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim
samym zakresie jak osoba ubezpieczona.
Warto wiedzieç
Za cz∏onka rodziny uznaje si´ nast´pujàce osoby:
■ dziecko w∏asne, dziecko ma∏˝onka, dziecko
przysposobione, wnuka albo dziecko obce,
dla którego ustanowiono opiek´, albo dziecko
obce w ramach rodziny zast´pczej, do ukoƒczenia przez nie 18 lat, a je˝eli kszta∏ci si´ dalej – do ukoƒczenia 26 lat, a je˝eli posiada
orzeczenie o znacznym stopniu niepe∏no-

■
■

sprawnoÊci lub inne traktowane na równi –
bez ograniczenia wieku,
ma∏˝onka,
wst´pnych pozostajàcych z ubezpieczonym
we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wa˝ne!
Je˝eli stwierdzi si´ jakieÊ nieprawid∏owoÊci
w danych wyÊwietlanych na stronie systemu
eWUÂ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnieƒ
Âwiadczeniobiorców), trzeba wyjaÊniç je jak
najszybciej u swojego p∏atnika sk∏adek, np.
pracodawcy, czy w ZUS.
Dariusz Ma∏ecki
dyrektor Samodzielnego Zespo∏u
Publicznych Zak∏adów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Weso∏a

KWIETNIOWE 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:
■
■
■

8 kwietnia 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
15 kwietnia 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
22 kwietnia 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.
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Sezon na inicjatywy sàsiedzkie czas zaczàç,
czyli przygotowania do Warszawskiego Dnia Sàsiada
NASZ PATRONAT
Dlaczego okoliczni sàsiedzi wspólnie dekorujà
Park Wielkopolski na mi´dzypokoleniowy dancing? Po co mieszkaƒcy Zacisza gonià swoje
˝ony na szczud∏ach? I wreszcie – dlaczego nad
Warszawà unosi si´ zapach pieczonych kie∏basek? Odpowiedê brzmi: wszyscy sàsiedzi Êwi´tujà Warszawski Dzieƒ Sàsiada! W tym roku ju˝
po raz szósty aktywni mieszkaƒcy zorganizujà
sàsiedzkie inicjatywy, aby o˝ywiç swojà okolic´ i lepiej poznaç sàsiadów. Sto∏eczne Centrum
Wspó∏pracy Obywatelskiej oraz Q-Ruch Sàsiedzki zapraszajà mieszkaƒców Warszawy do
udzia∏u w akcji, której fina∏ odb´dzie si´
w ostatni weekend maja (29–31.05).
Celem Warszawskiego Dnia Sàsiada jest integracja mieszkaƒców i budowanie ˝yczliwych relacji sàsiedzkich. Corocznie organizowane inicjatywy udowadniajà, ˝e warto otworzyç si´ na sàsiadów i podjàç wspólne dzia∏anie. Przyjemnym,
a zarazem skutecznym miernikiem aktywnoÊci
sàsiedzkiej w Warszawie jest s∏yszane coraz cz´Êciej „Dzieƒ dobry, Panie Sàsiedzie!”, powiedziane z uÊmiechem na ustach.
Organizatorem wydarzenia mo˝e byç ka˝dy, kto
chcia∏by prze∏amaç anonimowoÊç w swoim otoczeniu – zarówno nieformalne grupy mieszkaƒców, jak spó∏dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

Jak nie negocjowaç

z terrorystami?
Dane to nieod∏àczna cz´Êç naszego ˝ycia. Danymi sta∏y si´ zdj´cia, urz´dowe pisma, przepisy
kuchenne. Masa wykonywanej przez nas pracy
to dane. PrzyzwyczailiÊmy si´ do dobrodziejstw
wynikajàcych z codziennego u˝ywania komputerów, tabletów i telefonów. Nie zdajemy sobie
jednak sprawy, ˝e nasze dane, ka˝da trzymana
na twardym dysku informacja, mogà staç si´ celem ataku cyberprzest´pców. I nie dlatego, ˝e
trzymamy na domowym laptopie rzeczy cenne
dla z∏odziei, ale dlatego, ˝e nasze dane stanowià
bezcennà dla nas wartoÊç. JesteÊmy w stanie
wiele daç, by je odzyskaç.
Ransomware to typ z∏oÊliwego oprogramowania zagnie˝d˝ajàcy si´ w systemie i uniemo˝liwiajàcy dost´p do danych, które przechowujemy w swoim urzàdzeniu. W zamian za odzyskanie dost´pu przest´pcy rozsiewajàcy tego
typu oprogramowanie ˝àdajà okupu. JeÊli zap∏acimy, nasze dokumenty zostanà z powrotem
udost´pnione. Nikt nie chcia∏by si´ przekonaç,
jakà cen´ (najcz´Êciej w USD, Euro, PL czy Bitcoin) ma dla niego zawartoÊç katalogów i plików
gromadzonych latami.
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organizacje pozarzàdowe, domy kultury, biblioteki
i inne podmioty. Jak mówi Kasia z ul. Trzcinowej,
jedna z ubieg∏orocznych organizatorek akcji:
Mieszkam tu siedem lat i prawie nikogo tu nie
zna∏am, a okaza∏o si´, ˝e tacy fajni ludzie tu
mieszkajà, z którymi mo˝na porozmawiaç!
Jak to zrobiç? Prostym, sprawdzonym sposobem na Dzieƒ Sàsiada jest wspólne udekorowanie podwórka, przygotowanie sto∏u i gier planszowych lub urzàdzenie konkursu ciast, w którym
jurorami b´dà najm∏odsi sàsiedzi. A wszystko
w∏asnymi si∏ami, bez zb´dnych formalnoÊci i nak∏adów finansowych. Zach´camy do uprzedniego
zaplanowania inicjatywy z sàsiadami – to od
wspólnej, sàsiedzkiej kreatywnoÊci zale˝y ca∏e
wydarzenie! W ten sposób naturalnà drogà nawiàzuje si´ sàsiedzka wspó∏praca, oparta na tradycji ˝yczliwoÊci i wzajemnej pomocy, która

Istniejà ró˝ne odmiany oprogramowania
ransomware. Jednym z najbardziej popularnych i groêniejszych jest Cryptolocker. Jak si´
chroniç przed nim? Najwa˝niejsza jest profilaktyka. Program taki wymaga czynnego udzia∏u w instalacji. JeÊli wi´c zachowujemy ostro˝noÊç i nie otwieramy maili z nieznanych êróde∏, które kryjà za∏àczniki (o rozszerzeniach:
exe, zip, rar itp.), to ju˝ krok w kierunku bezpieczeƒstwa danych. JeÊli mail wydaje si´ podejrzany, a mamy potrzeb´ go otworzyç, to
proponujemy go sprawdziç jednym z darmowych skanerów z∏oÊliwego oprogramowania,
np. www.virustotal.com.
Czasami jednak zdarzy si´, ˝e zrobimy coÊ niechcàcy. W takiej sytuacji musimy zmierzyç si´
z realnà groêbà. Przyk∏adem mo˝e byç historia,
która przydarzy∏a si´ w Departamencie Policji
w stanie Massachusetts. Nawet stró˝om prawa
zdarza si´ potkni´cie. Jeden z pracowników kliknà∏ w niew∏aÊciwy link na s∏u˝bowym komputerze i chwil´ póêniej nadesz∏o ˝àdanie okupu
w wysokoÊci 750$ w ciàgu 4 dni za odszyfrowanie danych, do których utracono dost´p. Przedstawiciele prawa musieli ugiàç si´ przed przest´pcami i zap∏aciç, a to dlatego, ˝e odzyskanie
danych zaatakowanych przez Cryptolockera jest
niewykonalne. Dane mo˝na odszyfrowaç, tyle ˝e
klucz do takiej operacji posiadajà przest´pcy.
Wybór pomi´dzy opcjà z∏à i gorszà.

wp∏ywa na skuteczniejsze rozwiàzywanie lokalnych problemów. Dobry przyk∏ad podaje Emilia,
organizatorka inicjatyw sàsiedzkich na Bemowie:
Czasami rozmowa na takiej przyjacielskiej stopie, ˝e „ty, s∏uchaj, zobacz, co twój pies narobi∏,
zasuwaj z woreczkiem i zbieraj”, dzia∏a skuteczniej ni˝ wtedy, gdy napiszemy „uprzejmie pana
prosimy, w dniu takim i takim zanotowaliÊmy,
˝e pana pies...”. To po prostu dzia∏a!
Wystarczy naprawd´ niewiele, aby „sàsiedzkimi” si∏ami zadbaç o lokalnà przestrzeƒ, w której
˝yje ka˝dy z nas. Takich przyk∏adów owoców sàsiedzkiej wspó∏pracy z roku na rok przybywa,
podobnie jak samych inicjatyw. W zesz∏ym roku
udzia∏ w Dniu Sàsiada wzi´∏o ponad 50 sàsiedztw z ca∏ej Warszawy!
Aby w∏àczyç si´ do akcji i uzyskaç wsparcie
Q-Ruchu Sàsiedzkiego, wystarczy wype∏niç zg∏oszenie online dost´pne na stronie www.InicjatywySasiedzkie.pl lub skontaktowaç si´ z koordynatorkà Warszawskiego Dnia Sàsiada, Aleksandrà
Wolczyk (aleksandraw@cal.org.pl). Wi´cej informacji na stronie internetowej i Facebooku Q-Ruchu
Sàsiedzkiego: www.fb.com/QRuchSasiedzki.
Aleksandra Wolczyk
koordynatorka Warszawskiego Dnia Sàsiada
e-mail: aleksandraw@cal.org.pl
tel. 693 639 744

Uchroniç nas mogà dobre praktyki zwiàzane z higienà pracy przy komputerze lub innym urzàdzeniu z dost´pem do sieci. Wiele
osób reaguje alergicznie na s∏owo backup. Tak
naprawd´ nie jest to nic ucià˝liwego. Wystarczy
raz na jakiÊ czas kopiowaç najwa˝niejsze dla siebie dane na noÊniki zewn´trzne (pendrive, CD,
dysk zewn´trzny). Nie polecamy wykonywania
kopii danych wy∏àcznie w chmurze (Dropbox,
Google Drive itp.), poniewa˝ w przypadku opisywanego oprogramowania zaszyfrowane pliki zostanà zduplikowane do chmury. Wykonanie kopii zapasowej zajmuje, w zale˝noÊci od iloÊci danych, kilka minut do godziny w tygodniu. Du˝o?
Mo˝e. Ale czy postawieni przed groêbà utraty
gromadzonych przez ca∏e ˝ycie zdj´ç, filmów
i dokumentów nie chcielibyÊmy mieç mo˝liwoÊci
powiedzenia: „Nie negocjuj´ z terrorystami”?
W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji lub porad zapraszamy do kontaktu
przez stron´ www.cyberetyka.pl.
Wszystkich chcàcych wesprzeç Fundacj´ CyberEtyka w dzia∏aniach edukacyjnych na rzecz bezpiecznego korzystania z nowych technologii
zach´camy do wp∏at datków na konto Fundacji
o numerze 13 2030 0045 1110 0000 0402 2170.
Fundacja CyberEtyka, ul. Dolna 12/4,
00-774 Warszawa, KRS 0000541319,
NIP 5213687940, REGON 360729498.
Nr 168 / Kwiecieƒ 2015
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I Koƒski Targ w Weso∏ej
Dnia 21 marca odby∏a si´ w Weso∏ej pierwsza edycja Koƒskiego Targu, imprezy,
podczas której koniarze mogli wymieniaç, kupowaç oraz sprzedawaç wszystko,
co z koƒmi i jeêdziectwem zwiàzane. Koƒski Targ cieszy∏ si´ ogromnym zainteresowaniem, a uczestnicy przybyli z ca∏ej Warszawy. Okaza∏o si´ to strza∏em w dziesiàtk´, bo nikt jeszcze w okolicy nie organizowa∏ podobnych eventów.
W imprezie wzi´∏o
udzia∏ 25 wystawców, odwiedzi∏o nas ponad 200
zadowolonych z zakupów
goÊci. Mo˝na by∏o nabyç
przysmaki dla koni, u˝ywane bryczesy, siod∏a,
ksià˝ki i wszelakie akcesoria zb´dne i niezb´dne
do jazdy konnej.
Zacz´∏o si´ od tego, ˝e
chcia∏yÊmy zrobiç spotkanie dla znajomych z okolicznych stajni, nie by∏yÊmy
Êwiadome, i˝ zainteresowanie b´dzie tak ogromne. Nasze wydarzenie na
Facebooku odwiedzi∏o 1,5 tysiàca osób, a zaanga˝owanych by∏o a˝ 315. Dla nas jako organizatorek to ogromny sukces – mówi Karolina
Bober, jedna z inicjatorek wydarzenia. – Kolejnym strza∏em w dziesiàtk´ okaza∏y si´ upieczone przez nas ciasteczka dla koni, zrobi∏yÊmy
ich oko∏o 400 sztuk na bazie marchwi, p∏atków owsianych, miodu i zió∏. Rozda∏yÊmy je za

darmo. To mia∏ byç taki
nasz welcome pack, goÊcie
byli pod wra˝eniem, szczególnie ˝e wi´kszoÊç zjad∏a je
osobiÊcie podczas imprezy.
Przeprowadzono równie˝ zbiórk´ karmy i najpotrzebniejszych rzeczy
dla zwierzàt z pobliskiego schroniska w Józefowie, bo tematyka zaniedbanych i potrzebujàcych
bezdomnych zwierzaków
to sprawa wcià˝ niestety
aktualna.
Impreza nie odby∏aby si´, gdyby nie uprzejmoÊç komisu i sklepu rowerowego Bike Garage, który udost´pni∏ organizatorkom swój
lokal w Weso∏ej oraz pomóg∏ przy organizacji.
Dzi´kujemy wszystkim uczestnikom za
przybycie i liczymy, ˝e druga, jesienna edycja odb´dzie si´ w jeszcze wi´kszym gronie.
K&G
REKL AMA

ZAPRASZA NA

B R U N C H
LIVE COOKING – THAI - THAI

Nowy sklep firmowy
Polskie
wzornictwo
i wykonanie

Stoły, stoliki i fotele z litego drewna

PRZEKÑSKI ZIMNE, DANIA GORÑCE I WYÂMIENITE DESERY PODANE W BUFECIE...

19.04.2015 - 12:00–17:00
W CZASIE OBIADU DZIEåMI ZAJMUJE SI¢ ZESPÓŁ ANIMATORSKI

NAPISZ DO NAS 13.04.2015, A DOWIESZ SI¢ JAKIE MENU DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIÂMY!!!

CENA – menu „jesz ile chcesz!”
• 49 zł/osoba dorosła • 19 zł/dziecko (3–12 lat) • 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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Renowacja mebli
Meble vintage
Drzwi przesuwne
Ekspozycja: Trakt Brzeski 52c
tel. 601 803 515 www.bartnickimeble.pl
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Ruszy∏ projekt
„Weso∏a na sportowo”
„Weso∏a na sportowo” jest jednym z szeÊciu projektów wybranych do realizacji
w dzielnicy Weso∏a w ramach Bud˝etu Partycypacyjnego 2015. W ramach projektu zostanà przeprowadzone ogólnodost´pne zaj´cia sportowe dla osób doros∏ych. Zaj´cia,
prowadzone przez wykwalifikowanà kadr´ instruktorów, b´dà bezp∏atne i b´dà obejmowa∏y nast´pujàce dyscypliny sportu: koszykówka, siatkówka, pi∏ka no˝na, tenis
sto∏owy, aerobic, sporty walki z elementami samoobrony oraz trening funkcjonalny.
Projekt „Weso∏a na sportowo” b´dzie realizowany w okresie 25 III – 21 VI 2015 oraz
23 IX – 13 XII 2015 na terenie szkó∏ podstawowych i gimnazjów naszej dzielnicy.
Szczegó∏owe informacje o projekcie, harmonogram zaj´ç oraz zapisy dost´pne sà
na stronie internetowej www.projektsport.pl.
Zapraszamy wszystkich ch´tnych do udzia∏u w zaj´ciach!
Kasia Witek
koordynator projektu

Królewska gra triumfuje!!!
W sobot´ 14 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 353 ponad 80 zawodników zagra∏o
w II Turnieju Szachowym nowej edycji Grand
Prix. Liczna obsada turnieju wskazuje, ˝e „królewska gra” pasjonuje wszystkich, niezale˝nie
od wieku i poziomu gry. W zawodach grali dzieci i m∏odzie˝ w wieku od 5 do 19 lat oraz doroÊli. Rozgrywki wzbudza∏y wiele emocji i ch´ci,
aby ka˝dà z kolejnych partii zagraç jak najlepiej.
Po rozegranych siedmiu partiach s´dzia turnieju
arcymistrzyni Agnieszka Brustman wy∏oni∏a zawodników, którzy osiàgn´li najwy˝sze wyniki.
W kategorii dzieci i m∏odzie˝ do 19 lat:
■ I miejsce – Krystian Furmaƒski, Warszawa-Ursynów,
■ II miejsce – Micha∏ Bazan, KSz Polonia Warszawa,
■ III miejsce – Magdalena Haraziƒska, KMKSz
Viktoria Kielce, uczennica SP 353.
Najlepszymi w poszczególnych kategoriach
rankingowych zostali:
■ III kategoria szachowa – Maciej Groszyk, UKS

„Gambit” - Weso∏a,
IV kategoria szachowa – Piotr
Kociszewski, MOK Józefów,
■ V kategoria szachowa – Pawe∏
Wàgrodzki, WCK Anin.
Bez kategorii najlepszy okaza∏ si´
Mi∏osz Siepsiak, UKS „Gambit” Weso∏a, uczeƒ SP 353.
■

Najwy˝sze wyniki w kategorii
rocznik 2007 i m∏odsi osiàgn´li:
■ I miejsce – Micha∏ Straczuk, MTSz Miƒsk Mazowiecki,
■ II miejsce – Maria Siekaƒska, MOK Józefów,
■ III miejsce – Marcelina ¸aszczuk, Warszawa-Weso∏a.
W Turnieju C – Otwartym, dla doros∏ych, najwi´cej punktów uzyskali:
■ I miejsce – Jerzy Krupa, KS AZS Politechnika
Wroc∏aw,
■ II miejsce – January Jedynak, UKS MDK Otwock,
■ III miejsce – Wojciech Zbawiony, Warszawa.

Ratownictwo w Weso∏ej
15 marca w Aquaparku Wesolandia
sekcja ratownictwa wodnego OSR Sportteam zakoƒczy∏a szkolenie na stopieƒ
M∏odszy Ratownik WOPR. Obecnie trwajà szkolenia na II i III stopieƒ, tj. Ratownik WOPR i Ratownik Wodny oraz pe∏ne
szkolenie MSW Ratownik Wodny gwarantujàce uprawnienia zawodowe.
Z radoÊcià informujemy, ˝e dwunastoosobowa grupa ukoƒczy∏a pierwszy
wiosenny kurs i z powodzeniem zaliczy∏a egzamin koƒcowy. RealizowaliÊmy
program Sto∏ecznego WOPR. By∏o samo
ratownictwo, techniki p∏ywania wykorzystywane w ratownictwie wodnym,
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Na zakoƒczenie zawodów Wicedyrektor Szko∏y Podstawowej nr 353 Mariola Wróblewska
gratulowa∏a wszystkim uczestnikom turnieju
osiàgni´tych wyników, jak równie˝ mia∏a przyjemnoÊç wr´czyç nagrody najlepszym. Turniej
zorganizowa∏ Uczniowski Klub Sportowy „Gambit” - Weso∏a oraz Szko∏a Podstawowa nr 353
im. Wielkich Odkrywców.
Na kolejne rozgrywki szachowe do SP 353 zapraszamy 18 kwietnia 2015 r.
Teresa Osypiuk

pozorowane akcje, BLS i WBLS oraz post´powanie w sytuacjach zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia. Brawo, uczestnicy! Gratulujemy Wam zdobytych umiej´tnoÊci i uprawnieƒ, dzi´kujemy za
zaanga˝owanie i treningowy entuzjazm, witamy w szeregach WOPR i ˝yczymy zawsze spokojnej wody!
Zdj´cia na www.sportteam.pl oraz na naszym
Facebooku: Sportteam Zdrowy Styl.
Wszystkich zainteresowanych ratownictwem
wodnym zapraszamy do Wesolandii na bezp∏atne zaj´cia „Ratownicze Êrody”. Do wspó∏pracy
zapraszamy równie˝ szko∏y i przedszkola, dla
których OSR Sportteam i Wesolandia majà przygotowane bezp∏atne zaj´cia dotyczàce bezpieczeƒstwa latem nad wodà.
Tomasz Urbanek
Nr 168 / Kwiecieƒ 2015
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QLTURKA

Poezja w domowych pieleszach
„Domowe Melodie”
Domowe Melodie
Ca∏kiem niedawno na
rynku pojawi∏a si´ nowa
p∏yta projektu Domowe Melodie. Ja jednak swój tekst
chc´ skierowaç do tych,
którzy zespo∏u jeszcze nie
znajà, i zaprezentowaç im
pierwszy album, który zatrzàs∏ Polskà kilka lat temu.
Domowe Melodie, zgodnie z nazwà, tworzà
w swojej muzyce iÊcie „domowy” klimat. Nagrania
brzmià jak tworzone w salonie, a zespó∏ w klipach
i na koncertach paraduje w kolorowych pi˝amach.
Aran˝acje utworów sà skromne (na kilka instrumentów, takich jak kontrabas, skrzypce czy te˝ momentami akordeon, którym przewodzi pianino)
i opowiadajà zazwyczaj o codziennych problemach, czasami podszytych ludowoÊcià. Prowadzi
nas przez nie damski wokal, bardzo zdolny, który
potrafi pokazaç ca∏à gam´ emocji. Mo˝na ich twórczoÊç porównaç nieco do wspó∏czesnej, troch´
mniej na powa˝nie traktowanej, poezji Êpiewanej.
Muzyka na albumie jest momentami prosta,
tworzàca jedynie podk∏ad do tekstów, ale czasem
REKL AMA

potrafi zaskakiwaç swojà intensywnoÊcià i niespotykanymi rozwiàzaniami, np. w utworach „Zbyszek” czy te˝ „Bunia” bàdê „Tak Dali”. Wielbiciele
alternatywy i ambitnych muzycznie projektów raczej nie majà tutaj czego szukaç, jeÊli nie sà sk∏onni otwieraç si´ na prostsze rozwiàzania. Mnie, mimo ca∏ej mi∏oÊci do zespo∏ów takich jak Swans czy
opisywane ostatnio Godspeed You! Black Emperor,
muzyka ta przypada jednak do gustu jako mi∏y odpoczynek, jako coÊ, co ∏adnie skleca si´ z poetyckimi tekstami o polskiej codziennoÊci. Co by nie
mówiç, sà to porzàdnie skomponowane piosenki, które majà byç t∏em dla poezji. S∏ucha si´ tego mi∏o i to jest w tym projekcie najwa˝niejsze.
Teksty, jak wspomnia∏am, oscylujà g∏ównie
wokó∏ zabarwionych folklorem problemów, takich jak historia Zbyszka, który mia∏ „oran˝owe
stopy” i problem alkoholowy, a któregoÊ
dnia po prostu zniknà∏, czy te˝ Gra˝ki,
ci´˝arnej dziewczyny,
która swoje wàtpliwoÊci dotyczàce utrzymania cià˝y zdradzi∏a
ksi´dzu, a ten poradzi∏: „weê przestaƒ,
bo do nieba nie pójdziesz”. Jest wi´c troch´ tragikomicznie,
ale momentami ca∏kiem powa˝nie i wzruszajàco, jak w utworach „Tu i teraz” czy te˝
„Tato”. Mamy te˝

WARTO ZOBACZYå

Dzieƒ Ziemi to najwi´ksze ekologiczne Êwi´to Êwiata,
obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach na Êwiecie
W Polsce Dzieƒ Ziemi obchodzony jest
od 1990 roku. Tradycjà jest fina∏owy festyn na Polu Mokotowskim w Warszawie,
który gromadzi corocznie tysiàce uczestników, w tym roku odb´dzie si´ 26 kwietnia w godzinach 10.00–18.00.
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Obchody Âwiatowego Dnia Ziemi w 2015
roku poÊwi´cone b´dà promocji odnawialnych êróde∏ energii i efektywnoÊci energetycznej, a has∏o tegorocznych obchodów to
„Z energià zmieƒmy êród∏a”. Festyn w parku
Pole Mokotowskie to w g∏ównej mierze ta te-

hymn wyzwolonych dziewczyn, które nie wyglàdajà jak Marilyn Monroe czy Audrey Hebpurn, nie
wiedzà, „jak si´ ∏adnie czesze w∏osy”, ale za to
kiedy p∏aczà, „stajà si´ deszczem” („Tak Dali”).
Domowe Melodie to równie˝ dziwaczne wyznanie mi∏osne, takie jak „Bu∏a”. Wzruszajàca poezja
miesza si´ tu z komedià i groteskà, proste s∏owa
z metaforami, a wszystko tworzy przyjemny dla
uszu miks, idealny do pos∏uchania podczas wyjazdu za miasto i odpoczywania na le˝aku przed
letniskowym domkiem, ale równie˝ do dzikiego
taƒczenia w czasie koncertów, kiedy Domowe
Melodie rozgrzewajà swoim uroczym usposobieniem publik´ do czerwonoÊci.
Jeden z moich znajomych zarzuci∏ Domowym
Melodiom teatralnoÊç, którà odczytuje jako
sztucznà. Co do teatru – zgadzam si´ zupe∏nie.
Wiadomo, ˝e ca∏y projekt oparty jest na kreacji,
na tworzeniu wspomnianego „domowego” klimatu, któremu towarzyszy nie tylko muzyka i teksty, ale równie˝ zachowanie czy te˝ stroje. Prawdopodobnie wszystko jest tu grà i zabawà, ale
czy jest to powód, aby zespó∏ odrzucaç? Ile˝ to
projektów muzycznych opartych jest na kreacji
i na teatrze, zaczynajàc od ludzi takich jak Marilyn Manson, a koƒczàc na Lady Gadze. Przyk∏ady
mo˝na znaleêç z ka˝dej strony sceny i mno˝yç.
W mojej opinii w takim za∏o˝eniu nie ma nic z∏ego. Jedyne problemy, jakie dostrzegam w twórczoÊci Domowych Melodii, to momentami zbyt
du˝a prostota (ale tutaj mo˝na powiedzieç, ˝e
pasuje to do konwencji historii opowiadanych
przy niedzielnym obiedzie), a tak˝e zakradajàca
si´ do ich utworów monotonia. Drugi album zespo∏u jest stworzony w praktycznie identycznej
stylistyce, a utwory zbudowane sà na tych samych pomys∏ach – ale nie o tym dziÊ chc´ mówiç.
Domowe Melodie to w∏aÊciwie projekt dobry
dla ka˝dego. Mi∏y dla ucha, muzycznie dobry,
acz niewymagajàcy, z tekstami, które wszystkim
wydadzà si´ w jakiÊ sposób bliskie. Nie jest to
radiowy easy listening, chocia˝ cz´Êç z tych
utworów spokojnie mo˝na by puÊciç na wi´kszoÊci anten. Jest to projekt przede wszystkim dla
otwartych na zabaw´ tekstem, którym nie przeszkadza to, ˝e muzyka mo˝e byç prosta i mi∏a.
Dla tych, którzy chcà si´ poÊmiaç, ale momentami szczerze zap∏akaç. Jak w ˝yciu.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

matyka. Edukacja spo∏eczeƒstwa w zakresie
stosowania energii ze êróde∏ odnawialnych
obliguje nas do zwi´kszenia wykorzystania
energii z takich êróde∏. Wa˝nà rol´ w tym
procesie stanowià Êwiadomi obywatele, którzy podejmujà indywidualne dzia∏ania i dokonujà
wyborów zwiàzanych z codziennym ˝yciem, w tym
decyzje dotyczàce oszcz´dzania energii w domu.
Maria Surawska
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Zaj´cia z rysunku i malarstwa
Zaj´cia z rysunku i malarstwa w naszym OÊrodku Kultury odbywajà si´ praktycznie od zawsze.
Podczas zaj´ç uczestnicy poznajà ró˝ne techniki
rysowania i malowania. Tematem ich prac sà martwe natury, portrety i tematy z wyobraêni. Dzieci
i m∏odzie˝ biorà udzia∏ w ró˝nych konkursach plastycznych organizowanych przez placówki kulturalne w ca∏ej Polsce. Zdobywajà liczne nagrody i wyró˝nienia. Aktualnie w naszych oÊrodkach funkcjonujà 4 grupy, w ich zaj´ciach ∏àcznie uczestniczy ok.
50 osób. W ka˝dym roku szkolnym organizujemy
dwie lub trzy wystawy, które prezentujà wykonywane podczas zaj´ç prace. Mamy nadziej´, ˝e z roku na rok liczba ch´tnych b´dzie ros∏a i z czterech
grup zrobi si´ dziesi´ç, a co za tym idzie wystawy
b´dziemy musieli organizowaç co miesiàc.

ArtyÊci z W∏och w OÊrodku
Dzia∏aƒ Twórczych
W sobot´ 21 lutego w Filii „Pogodna” odby∏y si´ warsztaty plastyczne, które poprowadzili artyÊci z W∏och – Verdiana Calia i Mattia
Montemezzani. Warsztat jest cz´Êcià mi´dzynarodowego projektu, a jego efektem jest du˝y

obraz stanowiàcy przekaz o nadziei na lepsze jutro dla dzieci wszystkich krajów. Obraz namalowany przez dzieci´ce ràczki pokazuje s∏oƒce jako
wyraz radoÊci, a wszystkie towarzyszàce elementy – ró˝owe i czerwone serduszka, srebrne delfinki, goÊcinne domki, kotki, pieski i rybki wyra˝ajà
nieskr´powane poczucie bezpieczeƒstwa i szcz´Êliwego dzieciƒstwa pobudzajàcego wyobraêni´.
Nie zabrak∏o oczywiÊcie bia∏o-czerwonej flagi i zaproszenia: „Jestem Ola, mo˝e si´ zaprzyjaênimy!”.

OTWÓRZ OCZY, US¸YSZ NAS
– NAPRAWD¢ JESTEÂMY!
Wernisa˝ wystawy fotografii
Piotra Stanis∏awskiego
W czwartek 5 marca punktualnie o 12.00 w ODT
„POGODNA” rozpoczà∏ si´ wernisa˝ wystawy
„Otwórz oczy, us∏ysz nas – naprawd´ jesteÊmy”.
Wystawa zdj´ç autorstwa Piotra Stanis∏awskiego
zosta∏a przedstawiona w formie fotoreporta˝u
o ˝yciu, pracy, pasjach, nauce i twórczym rozwoju
osób g∏uchoniewidomych. Na wernisa˝u mieliÊmy
zaszczyt goÊciç grupy m∏odzie˝y szkolnej i gimnazjalnej. Po uroczystym powitaniu przez dyrektora
OÊrodka Kultury w Weso∏ej prezes TPG opowiewww.wiadomoscisasiedzkie.pl

dzia∏ goÊciom, jak ˝yje si´ w Êwiecie bez s∏uchu
i wzroku oraz w jaki sposób niepe∏nosprawni mogà rozwijaç si´ i realizowaç. Zaraz po obejrzeniu
zdj´ç, pod okiem dwóch Êwietnych trenerek z TPG

Wydarzenia kulturalne
w OK Weso∏a
(ul. Starzyƒskiego 21):
12 kwietnia (niedziela), godz. 16.00 –
O PCHLE, CO MANIER NIE MIA¸A. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu teatru TAK. Bajka inspirowana tekstem Jana Brzechwy „Pch∏a Szachrajka”. Elementy j´zyka angielskiego: pory roku, antonimy: dobry-z∏y, wysoki-niski, ∏adny-brzydki.
15 kwietnia (Êroda), godz. 10.00 – WARSZTATY ETNOGRAFICZNE – PTAKI. Poznajemy
zwiastuny wiosny, a tak˝e wierzenia i zwyczaje
zwiàzane z ptakami. Malujemy solne figurki ptaków na wzór ludowych zabawek. Zaj´cia dla
grup zorganizowanych, obowiàzujà zapisy.

Kasi & Kasi, m∏odzie˝ wzi´∏a udzia∏ w warsztatach
nauki alfabetu Lorma – to metoda komunikacji
z osobami z uszkodzeniem wzroku i s∏uchu, która
polega na wskazywaniu na d∏oni obszarów odpowiadajàcych literom alfabetu. Na zakoƒczenie
wszyscy mogli sprawdziç swoje umiej´tnoÊci
i przedstawiç si´ alfabetem dotykowym. Wyglàda
na to, ˝e alfabet Lorma mo˝e staç si´ krzykiem mody na przerwach w szko∏ach w Weso∏ej.

Szczególnie polecamy
SMYKI NA START
W sobot´ 25 kwietnia od godziny 13.00 zapraszamy ca∏e rodziny do wzi´cia udzia∏u w zawodach „Smyki na Start”. To innowacyjna koncepcja zawodów, w których zawodnicy startujà
zbudowanymi przez siebie w trakcie imprezy
identycznymi modelami szybowców. Zawody ∏àczà ze sobà elementy zabawy, edukacji i rywalizacji. Czas sp´dzony na wspólnym budowaniu
modeli przez dzieci oraz ich opiekunów jest fantastycznà zabawà dla wszystkich. Przychodzisz, zapisujesz si´, bierzesz udzia∏, a wychodzisz ze zbudowanym przez siebie modelem, nowymi umiej´tnoÊciami, cz´sto te˝ z nowymi przyjaêniami,
a przy odrobinie szcz´Êcia równie˝ z nagrodami.
Dla tych którzy chcà porywalizowaç w bardziej
zaawansowany sposób, zosta∏a ustanowiona
klasa Open, w której mo˝na wystartowaç wczeÊniej przygotowanym modelem – tutaj liczy si´
przygotowanie modelu, jego w∏aÊciwoÊci aerodynamiczne pozwalajàce na jak najdalszy lot (jedynym ograniczeniem w klasie Open jest geometria modelu). Jak sama nazwa wskazuje, klasa
Open dopuszcza równie˝ start modelem zrobionym na miejscu, wi´c zawody majà naprawd´
otwarty charakter – przyjdê, zobacz, wystartuj.
Zawody wpisujà si´ w ogólnopolski cykl zawodów. Szczegó∏owe informacje na temat formu∏y zawodów znajdujà si´ na stronie:
www.smykinastart.pl.
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona, decyduje
kolejnoÊç zg∏oszeƒ, najpóêniej w dniu zawodów.
Zapisy prowadzi OÂRODEK DZIA¸A¡ TWÓRCZYCH
„POGODNA”, ul. Jana Paw∏a II 25, tel. 22 427 37 74
Miejsce: Hala sportowa w Gimnazjum
nr 119, ul. Klimatyczna 1

17 kwietnia (piàtek), godz. 10.50 – SPOTKANIA Z MUZYKÑ. Koncert Filharmonii Narodowej
dla dzieci pt. „W labiryncie dêwi´ków”. Podczas
koncertu dominowaç b´dà melodyjne piosenki
i ˝artobliwe utwory na tràbk´ i fortepian. Nie zabraknie ciekawostek, zagadek, zabaw, które
ucieszà i zainteresujà m∏odych melomanów.
25 kwietnia (sobota), godz. 19.00 – NIECH
NO TYLKO ZAKWITNÑ JAB¸ONIE. Koncert teatru muzycznego NIEBIESKIE MIGDA¸Y dzia∏ajàcego przy OÊrodku Kultury w Dzielnicy Weso∏a pod kierunkiem Lecha Nowickiego.

i w filii ODT Pogodna
(ul. Jana Paw∏a II 25):
11 kwietnia (sobota), godz. 13.00–18.00 –
POGODNE PLANSZÓWKI. Sp´dê niezapomniany dzieƒ z grami planszowymi. Czekajà na Was
takie tytu∏y jak: Agricola, Carcassonne, Robinson
Crusoe, Dobble, Awanturnicy, Gra o Tron, Osadnicy – narodziny Imperium. JeÊli masz swoje gry,
to przynieÊ je – zagramy razem. Zapraszamy!
17 kwietnia (piàtek), godz. 11.50 – SPOTKANIA Z MUZYKÑ. Koncert Filharmonii Narodowej
dla dzieci pt. „W labiryncie dêwi´ków”.
18 kwietnia (sobota), godz. 17.00 – MAROKO – MI¢DZY ERGIEM A HAMADÑ. Pokaz slajdów i opowieÊci z podró˝y Tomasza Paku∏y.
23 kwietnia (czwartek) godz. 19.00 – PASTISZ I TRZY GAMY. Wernisa˝ wystawy prac powsta∏ych w pracowni Lidii Zdzieszyƒskiej.
25 kwietnia (sobota), godz. 13.00 – „SMYKI
NA START” – I Otwarte Zawody Modeli
Szybowców. Mistrzostwa Weso∏ej.
„Smyki na Start” to innowacyjna koncepcja zawodów, w których zawodnicy startujà zbudowanymi przez siebie w trakcie imprezy identycznymi modelami szybowców. Zawody ∏àczà ze sobà
elementy zabawy, edukacji i rywalizacji. Wi´cej
na temat wydarzenia – w artykule obok.
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona, decyduje
kolejnoÊç zg∏oszeƒ, najpóêniej w dniu zawodów.
Miejsce: Hala sportowa w Gimnazjum nr 119 im.
Marsza∏ka J. Pi∏sudskiego, ul. Klimatyczna 1
26 kwietnia (niedziela), godz. 16.00 – NADCHODZI PIPI. Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu teatru TAK. Scenariusz inspirowany tekstem
Astrid Lindgren „Pippi wchodzi na pok∏ad”. Elementy j´zyka angielskiego: nazwy zwierzàt
w ZOO, nazwy przyborów szkolnych, dni tygodnia.

OK Weso∏a
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P T T K We s o ∏ a z a p r a s z a
Sp∏yw kajakowy Âwidrem
– 16 maja br.
Przed nami pierwsza w tym roku wycieczka organizowana przez ko∏o PTTK w Weso∏ej. Sezon
wycieczkowy rozpoczynamy w tym roku sp∏ywem
kajakowym rzekà Âwider, która swe êród∏a ma
w Lasach ¸ukowskich. My jednak proponujemy jeden z naj∏adniejszych odcinków – tras´ z Woli Karczewskiej do Otwocka. To w∏aÊnie tutaj, w dolnym
biegu rzeki, Âwider prezentuje swoje prawdziwe
pi´kno. Wijàcy si´ pomi´dzy piaszczystymi ∏achami, pe∏en prze∏omów i znajdujàcych si´ na dnie
g∏azów. Jego brzegi porastajà lasy ∏´gowe z wierzbami, olchami i osikami, stanowiàcymi znakomite
schronienie dla dzikich zwierzàt i ptaków.
15-kilometrowy odcinek pozbawiony jest przenosek – nie oznacza to jednak braku wra˝eƒ. Meandry, zwalone drzewa, miejscami g∏azy zapewnià
wszystkim dobrà zabaw´. D∏ugoÊç sp∏ywu i poziom trudnoÊci nie wymagajà nadmiernej kondycji
fizycznej. Na trasie powinni sobie poradziç zarówno poczàtkujàcy kajakarze, jak i rodziny z dzieçmi.
Wyjazd: 16 maja 2015 r., zbiórka na parkingu pod
halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 9.30.
Powrót: tego samego dnia i w to samo miejsce ok.
godz. 17.00.
Wpisowe: 75 z∏ doroÊli, 60 z∏ dzieci do 15 roku ˝ycia, p∏atne do 4 maja br.

Âwiadczenia: transport autokarem na miejsce sp∏ywu i z powrotem, kajaki, wios∏a, kapoki, ognisko,
grochówka, mo˝liwoÊç pieczenia kie∏basek (we
w∏asnym zakresie).
Zg∏oszenia: do 10 maja 2015 r. Zapisy poprzez
stron´ www.pttkwesola.pl.
Kierownik wyjazdu: Anna Ksi´˝opolska, tel. kont.:
602 344 309.
Liczba miejsc: 56.

Kraina Zamków Krzy˝ackich
– 29–31 maja br.
Nad Wis∏à, od Âwiecia po Malbork, stojà wynios∏e, pot´˝ne, gotyckie budowle. W XIII wieku Krzy˝acy wznieÊli tu liczne twierdze kontrolujàce sp∏yw
zbo˝a rzekà i strzegàce dost´pu do stolicy Zakonu.
Choç czasem zdobywane i niszczone, by∏y zawsze
odbudowywane i w doÊç dobrym stanie zachowa∏y si´ do naszych czasów. W rejonie znajdujà si´
liczne inne zabytki, g∏ównie sakralne. Atrakcjà samà w sobie tego regionu jest zmiennoÊç malowniczych krajobrazów: od stromych wzgórz po depresje. Na trasie naszej wycieczki zwiedzimy:
Pelplin z pot´˝nà katedrà, s∏ynàcà z cennych
zbiorów sztuki sakralnej oraz wspania∏ych zabytków piÊmiennictwa, m.in. Biblii Gutenberga
(nocne zwiedzanie katerdy).
Frombork, gdzie spacerujàc po Wzgórzu Katedralnym, nale˝àcym do zabytków najwy˝szej

klasy, b´dziemy szukaç Êladów naszego wielkiego astronoma Miko∏aja Kopernika (m. in. koncert
organowy w katedrze, seans w Planetarium).
Malbork z olbrzymim zamkiem krzy˝ackim
– najwi´kszà gotyckà twierdzà w Europie, gdzie
ka˝dy kamieƒ przypomina o fascynujàcej historii
chwa∏y i upadku zakonu krzy˝ackiego.
Gniew – miasteczko z zachowanym Êredniowiecznym uk∏adem ulic, nad którym dominuje
pot´˝ny zamek z czterema wie˝ami.
Na koniec zatrzymamy si´ w malowniczym
Grudziàdzu, mieÊcie o burzliwej historii, gdzie
zachowa∏y si´ zabytkowe spichlerze, które przyciàgajà swojà niepowtarzalnoÊcià oraz niezaprzeczalnym urokiem.
Wyjazd: 29 maja 2015 r., zbiórka na parkingu pod
halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 16.00.
Powrót: w to samo miejsce 31 maja ok. godz. 21.00.
Wpisowe: 310 z∏ doroÊli, 280 z∏ dzieci do 15 roku ˝ycia.
Zaliczka: w wysokoÊci 50 z∏ p∏atna w ciàgu 2 tygodni od zg∏oszenia.
Wy˝ywienie: Êniadanie, obiad i kolacja 30 maja
oraz Êniadanie i obiad 31 maja.
Nocleg: w seminarium duchowym w Pelplinie
w pokojach 2- i 4-osobowych.
Zg∏oszenia: do 25 maja 2015 r. Zapisy poprzez
stron´ www.pttkwesola.pl.
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel. kont.:
510 079 422.
Liczba miejsc: 49.

Zarzàd Ko∏a PTTK nr 4 w Weso∏ej

REKL AMA

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

MIESZKANIA – CZ¢Âå OFERTY

DZIA¸KI – CZ¢Âå OFERTY

Nr
Pow. Pi´tro Licz. Rejon
oferty m2
pokoi
922
85
1/3
4
Stara Mi∏osna
898
56
1/2
3
Stara Mi∏osna
706
50
3/4
2
Stara Mi∏osna
758
45
3/3
1
Stara Mi∏osna
900
83
1/2
3
Stara Mi∏osna

Nr
Pow.
oferty
m2
28
834
566
512
765 2000
610
812
29
1000

Cena
w PLN
450 000
379 000
340 000
220 000
470 000

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

Cena
w PLN
399 000
430 000
1 024 000
251 000
600 000

Rodzaj
dzia∏ki
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana
Budowlana

DOMY – CZ¢Âå OFERTY
Nr oferty Pow. domu Pow. dzia∏ki m2
924
280
200
391
270
400
604
275
200
880
280
347

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

Cena w PLN
890 000
565 000
770 000
835 000

Rodzaj domu
Rok
szeregowy - us∏ugi
wolnostojàcy
segment szeregowy
segment Êrodkowy

Stan wykoƒczenia
Wykoƒczony
Do wykoƒczenia
Wykoƒczony
Wykoƒczony

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
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Witajcie
wÊród
nas

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

Zach´camy do publikacji zdj´ç najm∏odszych mieszkaƒców Weso∏ej.
Ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek
od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie (ul. Dolomitowa 2, wejÊcie od ul. Jana Paw∏a II), wystarczy przyjÊç z numerem „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, w którym opublikowaliÊmy zdj´cie Waszego
dziecka. Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres e-mail: redakcja.wesola@
wiadomoscisasiedzkie.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.

Artystyczne Zwyci´stwa
W ogólnopolskim konkursie „Projekt
Pocztówki Wielkanocnej” uczniowie
szkó∏ podstawowych z naszej dzielnicy
otrzymali nagrody i wyró˝nienie. Nagrody tym cenniejsze, ˝e pocztówki zosta∏y
wybrane spoÊród 4500 nades∏anych
prac. W kategorii 6 lat I miejsce zaj´∏a
Ania Ho∏dys. II miejsce w tej samej kategorii otrzyma∏a Julia Kazanecka. Obie
dziewczynki sà uczennicami zerówki
w Szkole Podstawowej 173 w Starej Mi∏oÊnie. W kategorii 8-9 lat wyró˝nienie
otrzyma∏a Aniela Szczepkowska, uczennica Szko∏y Podstawowej 171 w Weso∏ej.

Kàcik seniora
Stop przemocy wobec
osób starszych
Z inicjatywy OÊrodka
Pomocy
Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a zostanie
przeprowadzona
kampania spo∏eczna adresowana do osób starszych. Wed∏ug najnowszych danych w naszej dzielnicy osobami
doznajàcymi przemocy sà: kobiety –
52,05%, m´˝czyêni – 6,85%, dzieci – 53,30%,
a w 4,80% przemoc dotyczy∏a osób starszych. Ta grupa wiekowa cz´sto zamyka si´
w domach i nie zg∏asza swoich problemów.
Nie poszukuje pomocy, kryjàc sprawców

AdaÊ Dziubak
Urodzi∏ si´ 17 marca 2014 r.
Braciszek Amelki.

Jej prac´ pe∏nà wiosennego s∏oƒca i Êwiàtecznej radoÊci prezentuj´. Wszystkie prace
powsta∏y na zaj´ciach artystycznych, które
prowadz´ w szko∏ach 171, 173 oraz 353.
Nagrody zostanà wr´czone w czasie VI Jarmarku Wielkanocnego zorganizowanego
przez WCK Filia Anin.
Gratuluj´!
Gra˝yna Bany

Praca Anieli Szczepkowskiej (lat 8)

przemocy fizycznej, psychicznej czy ekonomicznej. Dlatego wa˝ne jest, aby dotrzeç do
osób starszych, które sà izolowane przez
najbli˝sze osoby, majà ograniczone kontakty z otoczeniem, sà kontrolowane i nie majà dost´pu do telefonu. 2 marca odby∏o si´
spotkanie, w którym uczestniczyli Dyrektor
OPS, specjalista ds. przemocy oraz przedstawiciele organizacji pozarzàdowych dzielnicy. Ustalono, ˝e od kwietnia do grudnia
odb´dà si´ prelekcje w pi´ciu oÊrodkach
skupiajàcych seniorów. Pierwsze spotkanie
dla studentów UTW Weso∏a b´dzie mia∏o
miejsce 30 kwietnia o godz. 12.00 w ODT
Pogodna. Indywidualny, codzienny kontakt
zapewnia specjalista ds. przeciwdzia∏ania
przemocy w rodzinie dla dzielnicy Weso∏a
mgr Ma∏gorzata Murawska-Pruszkowska,
tel. 22 773 44 12. Wsparcie akcji zapewni∏a
policja w Weso∏ej.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam na spotkania.

Polecam teatr
„Pocztówki z Europy” w re˝yserii Krystyny Jandy to poruszajàca historia rodzinna
ubarwiona absurdalnym humorem. Niezwykle oryginalnych cz∏onków trzypokoleniowej rodziny zagrali: Wies∏awa Mazurkiewicz, Dorota Pomyka∏a, Maria Seweryn,
Magdalena Zawadzka, Pawe∏ Cio∏kosz
i Leonard Pietraszak. Prezentujà nam codzienne problemy okraszone cz´sto okrutnym humorem. Szalona m∏odoÊç zderza si´
z ograniczeniami staroÊci, podkreÊlajàc ró˝nice Êwiatopoglàdowe i kulturowe. To dobrze sp´dzony czas w Och-Teatrze, gdzie bilety mo˝na kupiç w cenie 35, 50 i 70 z∏.
Gra˝yna Weber

REKL AMA

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W BIBLIOTECE P UBLICZNEJ. . .
Spotkanie autorskie
z Annà Janko – „Ma∏a Zag∏ada”
We wtorkowy wieczór (17 marca) goÊciliÊmy
Ann´ Janko z najnowszà ksià˝kà „Ma∏a Zag∏ada”
nawiàzujàcà do wojennej historii wsi Sochy,
z której pochodzi rodzina pisarki. Autorka – pisarka i poetka – zacz´∏a od wierszy, od samego
poczàtku nadajàc spotkaniu szczególny nastrój,
który chyba udzieli∏ si´ wszystkim. Prostota, czu∏oÊç i ciep∏o zosta∏y skonfrontowane z nieub∏aganymi faktami i w ten sposób przenieÊliÊmy si´
do wydarzeƒ sprzed ponad siedemdziesi´ciu lat.
1 czerwca 1943 r. Sochy zosta∏y zrównane z ziemià przez Niemców w ramach akcji odwetowej
za wspieranie oddzia∏ów partyzanckich. Z osiemdziesi´ciu oÊmiu domów ocala∏ tylko jeden, spoÊród mieszkaƒców naprawd´ nieliczni. Anna
Janko straci∏a tam swoich dziadków i jak sama
stwierdzi∏a, to doÊwiadczenie pozosta∏o w niej
na zawsze, pomimo ˝e przecie˝ nie mia∏a szans
znaç ich osobiÊcie (jej mama by∏a wówczas dziewi´cioletnià dziewczynkà).

razem w formie skonkretyzowanej: nazwane,
namacalne, gotowe, by skonfrontowaç si´ z nimi, zrozumieç, oswoiç, przeanalizowaç w kontekÊcie ˝ycia w∏asnego i swoich dzieci.
Myli∏by si´ ten, kto postrzega∏by „Ma∏à Zag∏ad´” jedynie jako dokument. Ksià˝k´ zdecydowanie mo˝emy bowiem zaliczyç do beletrystyki,
choç dotyka ona przecie˝ wydarzeƒ historycznych. Wàtki biograficzne przeplatajà si´ z refleksjami na temat wojny. Nie ma znaczenia, czy mówimy o II wojnie Êwiatowej, o konflikcie na Ba∏kanach w latach dziewi´çdziesiàtych ub. stulecia
czy o dramacie Ruandy. Dzieci tracàce swoich rodziców na ca∏ym Êwiecie cierpià tak samo. Ich
tragedia w swej istocie nie ró˝ni si´ wi´c od tego, czego doÊwiadczy∏a matka pisarki.
Wed∏ug Anny Janko „wojna nigdy si´ nie koƒczy; towarzyszy ludzkoÊci przez ca∏e jej dzieje”. Niekiedy to dzieci muszà dêwigaç ci´˝ar wi´kszy ani˝eli doroÊli, na przyk∏ad kiedy trzeba zaopiekowaç si´
w∏asnymi rodzicami, zamieniajàc si´ rolami.
W drugiej cz´Êci spotkania Autorka podpisywa∏a ksià˝ki – by∏a to okazja do rozmowy, pytaƒ,
wspomnieƒ.

Ksià˝ka „Ma∏a Zag∏ada”
i film „W dobrej wierze” – refleksje
po spotkaniu z Annà Janko

Choç „Ma∏à Zag∏ad´” by∏o trudno napisaç, autorka wiedzia∏a, ˝e ksià˝ka ta po prostu powstaç
musi. To sposób, by z jednej strony ocaliç pami´ç, z drugiej zaÊ zdefiniowaç i wydobyç na powierzchni´ w∏asne emocje i doÊwiadczenia; tym

W czasie spotkania z autorkà ksià˝ki „Ma∏a
Zag∏ada” Annà Janko wcià˝ przypomina∏a mi si´
jedna ze scen filmu „W dobrej wierze” – grupka
dzieci idàca samotnie przez Sahar´. Dlaczego?
Co by∏o przyczynà, ˝e musieli ponad tysiàc kilometrów przemierzaç najpierw w stron´ Etiopii,
aby wreszcie znaleêç si´ w obozie dla uchodêców w Kenii? Odpowiedê jest ∏atwa – da∏a jà
nam autorka ksià˝ki – wojna, wiecznie trwajàca
gdzieÊ wojna. Dla rodziny Pani Janko by∏a to
II wojna Êwiatowa i masakra, jakà urzàdzili
Niemcy, napadajàc na rodzinnà wieÊ jej matki.
Zamordowano prawie wszystkich mieszkaƒców

i spalono prawie wszystkie domy. Zosta∏y sieroty, które rozpocz´∏y swojà w´drówk´ – do rodzin, do domów dziecka, a w´drówka trwa∏a
wiele lat i trzeba by∏o przemierzyç wiele kilometrów, aby znaleêç wreszcie swoje miejsce.
Scen´ jakby ˝ywcem przeniesionà z ksià˝ki zobaczy∏am na ekranie. Tylko tam dzieje si´ to tysiàce kilometrów od Polski, bohaterowie majà
czarny kolor skóry i sà lata osiemdziesiàte w Sudanie. Trwa wojna domowa. Ginà rodzice bohaterów i oni muszà radziç sobie sami. I pewnie
scenarzysta i re˝yser nie wiedzà nawet, ˝e podobne wydarzenia mia∏y miejsce w Polsce.
Dwa ró˝ne, zdawa∏oby si´, Êwiaty, ale gdy
trwa wojna, wsz´dzie wyglàda ona tak samo.
Wsz´dzie pozostajà osierocone dzieci. Najbardziej niewinne i najbardziej pokrzywdzone.
W filmie jednà z ról gra Reese Witherspoon,
a w role uchodêców wcielajà si´ osoby, którym
uda∏o si´ wyjechaç do Stanów Zjednoczonych.
Ksià˝ka „Ma∏a Zag∏ada” i film „W dobrej wierze” to dwa dzie∏a dzia∏ajàce na emocje. Czas
poÊwi´cony na czytanie i oglàdanie nie b´dzie
czasem straconym.

Polecamy:
■

■

Zapowiedzi:
■

■

Zielony P∏omieƒ – aktualnoÊci
ubieg∏ym miesiàcu Stanica bra∏a udzia∏ w dwóch
wa˝nych uroczystoÊciach, i to
nie jako byle uczestnik, ale jako
dru˝yna, która reprezentowa∏a
ca∏à Choràgiew Mazowieckà.
5 marca w koÊciele Êw. Krzy˝a na
Krakowskim PrzedmieÊciu braliÊmy udzia∏ w uroczystej Mszy
Êw. odprawionej w intencji ofiar
zborni katyƒskiej, natomiast
15 marca w koÊciele Êw. Micha∏a
na ul. Pu∏awskiej obchodziliÊmy
pierwszà rocznic´ Êmierci podharcmistrza Tymoteusza Duchowskiego – powstaƒca warszawskiego i m.in. ∏àczni-

■

W
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„Ma∏a Zag∏ada”, Anna Janko, Wydawnictwo
Literackie, 2015.
„W dobrej wierze”, re˝. Philippe Falardeau,
scen. Margaret Nagle, Monolith Films, 2014.

9 kwietnia (czwartek),
godz. 18.30 – spotkanie
autorskie z Ma∏gorzatà
Gutowskà-Adamczyk.
„Klàtwa” – to poczàtek
nowego cyklu, nowi bohaterowie, nowe perypetie, ale ten sam kunszt
literacki, ta sama dba∏oÊç o realia historyczne.
Klàtwa,
M.Gutowska-Adamczyk
13–28 kwietnia – „Na
Nasza Ksi´garnia
nieludzkiej ziemi. CharISBN 978-83-10-12616-0
ków. Katyƒ. Miednoje”
– wystawa fotografii Aleksandra Za∏´skiego,
cz∏onka rzàdowej komisji ekshumacyjnej
w 1991 i 1995 r. 28 kwietnia, godz. 18.30
– prelekcja autora fotografii.
Odjazdowy Bibliotekarz – 9 maja. Ju˝ zapowiadamy i zach´camy do treningu – pojedziemy tym razem d∏u˝szà trasà: z Sulejówka
przez Weso∏à i Wawer do Józefowa.

Zapraszamy na spotkania cykliczne:
■

■

ka kana∏owego mi´dzy ˚oliborzem
a Starym Miastem.
pwd. Jakub Matyas

Dyskusyjny Klub Ksià˝ki – w poniedzia∏ki
o godz. 12.00
Wieczory Bajek – w poniedzia∏ki o godz.
17.00
Wi´cej informacji na stronie
www.wesola.e-bp.pl oraz FB Biblioteki.
Ma∏gorzata Kazimierska
Hanna Zieleniewska
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KARNISZE
$5$1¿$&-(

SALON

DEKORACJI

OKIEN I WNĘTRZ

KARNISZE NOWOCZESNE I STYLOWE
SYSTEMY ROLETOWE I PANELOWE
FIRANY, ZASŁONY
GOTOWE DEKORACJE OKIENNE
PROFESJONALNE DORADZTWO I PROJEKT
SZYCIE NA ZAMÓWIENIE
DODATKI I AKCESORIA

'(.25$&-(

ul. Terespolska 75,

05-074 Halinów.
Nowy Konik k. Warszawy,
tel.: 22 760 69 01,
fax.: 22 760 69 19,
salon@marcindekor.com.pl
Czynny:

pn.-pt. 10-18 , sob. 10-15
WAZONY

PATERY

STOJAKI NA WINO

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Okiem coacha

Jak nauczyç si´ s∏uchaç ludzi?
Czy zauwa˝yliÊcie, jak cz´sto nasze rozmowy sà powierzchowne?
Na pozór s∏uchamy kogoÊ, ale nie s∏yszymy wszystkiego, co chce nam przekazaç,
bo traktujemy treÊç wybiórczo i reagujemy tylko na komunikaty, które budzà w nas
aprobat´ bàdê sprzeciw. Szerszy kontekst gdzieÊ umyka. Czasem w ogóle nie s∏uchamy,
bo myÊlimy w tym czasie o czymÊ innym. A przecie˝ szczera rozmowa to najlepszy,
jeÊli nie jedyny sposób, aby kontakt mi´dzy nami naprawd´ istnia∏.
Rozmowa jest nie tylko wymianà informacji i intelektualnych treÊci. OczywiÊcie to
tak˝e bywa jej celem, ale nie tylko to i nie
zawsze. Jest ona narz´dziem do utrzymywania bliskoÊci. W tym celu jednak powinniÊmy komunikowaç si´ na g∏´bszym, emocjonalnym poziomie, a tak˝e traktowaç t´
wymian´ myÊli z nale˝nym szacunkiem.

Dlaczego warto s∏uchaç?
Oto najkrócej – jak to dzia∏a w praktyce:
- JeÊli mnie wys∏uchasz, poczuj´ si´ zrozumiany.
- JeÊli mnie zrozumiesz, poczuj´ si´ doceniony.
- JeÊli mnie docenisz, b´d´ wiedzia∏, ˝e
mnie wspierasz.
- JeÊli b´dziesz mnie wspieraç, b´d´ stawa∏
si´ silniejszy.
- Gdy b´d´ czu∏ si´ silniejszy, b´d´ czu∏ do
siebie szacunek.
- Majàc go, b´d´ szanowa∏ równie˝ ciebie.
Oto czemu tak naprawd´ s∏u˝y rozmowa
na g∏´bokim poziomie. Majàc poczucie,
˝e jest ktoÊ, kto s∏ucha, rozumie i okazuje
wsparcie – ch´tnie budujemy z tà osobà
relacj´. W przeciwnym razie zamykamy
si´ w sobie.
Nie bez powodu kiedy np. nastolatek
czuje si´ zlekcewa˝ony przez rodziców, ∏atwo ulega wp∏ywom Êrodowiska, które okazuje mu akceptacj´ i zainteresowanie.
Wyobraê sobie takà sytuacj´. Zabierasz
g∏os w wi´kszym gronie osób. Po chwili
stwierdzasz, ˝e wszyscy zaj´li si´ czymÊ in-

nym: wysy∏ajà SMS-y, szepczà mi´dzy sobà,
ktoÊ patrzy w okno.
Co myÊlisz sobie w takiej sytuacji? Nikt
mnie nie s∏ucha! Uczucie, jakie towarzyszy
temu odkryciu – to poczucie odrzucenia
i bycia nieinteresujàcym, niewa˝nym.
Dok∏adnie takie same uczucia generujemy,
odpowiadajàc zdawkowo, dekoncentrujàc si´
w rozmowie z jedna osobà. JeÊli nie s∏uchamy
swojego dziecka, partnera – dajemy mu sygna∏ „nie obchodzi mnie, co czujesz”.
A oto sytuacja, w której ktoÊ reaguje na
treÊci wybiórczo, patrzàc wy∏àcznie z w∏asnej perspektywy. Dzwonisz na przyk∏ad do
partnera, informujàc go o tym, ˝e stoisz
w strasznym korku, bo na trasie by∏ wypadek. Nie wiesz, jak d∏ugo to potrwa. JesteÊ
przej´ty i zdenerwowany. Twój partner
koncentruje si´ jednak wy∏àcznie na tym, ˝e
spóênisz si´ do domu i nie zdà˝ysz na wywiadówk´ dziecka. Nie pyta ci´ o sytuacj´,
w której si´ znalaz∏eÊ, wyra˝a tylko swoje
niezadowolenie i zniecierpliwienie. Ignoruje w ten sposób twoje emocje, sugerujàc, ˝e
nic a nic go nie obchodzà. Po takiej rozmowie czujesz, ˝e Twoja sytuacja jest jeszcze
gorsza ni˝ przed rozmowà.

Jak nauczyç si´ s∏uchaç?
Czasem brakuje nam czasu na to, aby codziennie usiàÊç i spokojnie porozmawiaç.
JeÊli jednak ju˝ to robimy, warto wyrobiç
sobie umiej´tnoÊç prawdziwego s∏uchania.
Nawet jeÊli masz tylko 5 minut – s∏uchaj tego, co ktoÊ próbuje Ci przekazaç, w∏àczajàc
w to nie tylko informacje, ale tak˝e emocje.

åwiczenie:
Warto zrobiç je z drugà osobà – z przyjacielem, partnerem.
Wyobraêcie sobie, ˝e znajdujecie si´ na
oÊwietlonej scenie. Usiàdêcie naprzeciwko
siebie. Niech Twój rozmówca zacznie mówiç. Dobrze jest wybraç jakiÊ temat, który
jest naprawd´ wa˝ny dla niego. Teraz jednak wyobraê sobie, ˝e choç on mówi z zaanga˝owaniem, to Êwiat∏a sceny skierowane
sà tylko na Ciebie. To Ty jesteÊ w centrum
zainteresowania. Nie koncentrujesz si´ na
wypowiedzi rozmówcy, ale na sobie i w∏asnych reakcjach.
A teraz zmiana. Po trzech, czterech minutach zacznijcie jeszcze raz. Ponownie mówi
Twój partner o czymÊ, co jest dla niego istotne, ale tym razem Twoja postaç ginie w mroku. To na niego skierowane sà Êwiat∏a sceny
– to on jest wa˝ny. S∏uchasz ka˝dego s∏owa,
odbierasz stany emocjonalne Twojego rozmówcy, koncentrujàc si´ wy∏àcznie na nim.
Utrzymaj si´ w tym nastroju, s∏uchajàc tak
uwa˝nie, jak tylko potrafisz.
Kolejny krok to powtórzenie tego, co
us∏ysza∏eÊ, w kilku zdaniach, w taki sposób,
aby jak najwierniej oddaç myÊli i uczucia
Twojego rozmówcy. Pomagaj sobie sformu∏owaniami:
- jeÊli dobrze ci´ zrozumia∏em,
- z tego, co powiedzia∏eÊ, mniemam itp.
Staraj si´ u˝ywaç jego s∏ów i okreÊleƒ.
Mimo wszystko nie zdziw si´, jeÊli druga
strona nie w pe∏ni zgodzi si´ z tym, co mówisz, bo tak mo˝e byç.
Nast´pnie zróbcie to çwiczenie, zamieniajàc role, abyÊ Ty tak˝e móg∏ doÊwiadczyç
bycia nies∏uchanym, bycia s∏uchanym oraz
zda∏ sobie spraw´, jak i czy druga strona
zrozumia∏a Twojà wypowiedê.
Polecam to çwiczenie wszystkim, nawet
tym, którzy uwa˝ajà
si´ za dobrych s∏uchaczy ☺. Dostarcza
ciekawych odkryç!
Joanna Godecka
lifecoach

REKL AMA

YORUÂ
STRZY˚ENIE I PIEL¢GNACJA
MAŁYCH I ÂREDNICH PSÓW
ul. Babiego Lata 9, Stara Miłosna, 05-077 Warszawa
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ZAPRASZAM NA PROFESJONALNE SESJE
zarządzanie stresem
Joanna Godecka
life coach,
praktyk Integracji Oddechem
501 715 646 w godz. 10-20

poczucie własnej wartości

odkrywanie talentów
poprawa relacji

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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Opowiadanie ksi´dza Bartka
„˚ycie jest jak kot
wytaczajàcy z wody arbuza”
[autor nieznany]
Zza stromego pagórka wy∏oni∏y si´ dwie
postacie, pogrà˝one w o˝ywionej dyskusji.
Dopiero po d∏u˝szej chwili rozmawiajàcy
spostrzegli, ˝e droga zaprowadzi∏a ich na
brzeg niewielkiego jeziorka. Obaj wydawali si´ zaskoczeni tym faktem. Jednak jeszcze wi´ksze zdumienie zacz´∏o malowaç si´
na ich twarzach, gdy skupiajàc wzrok, dostrzegli, ˝e z falujàcej delikatnie tafli wody
wy∏ania si´ owalny kszta∏t arbuza, toczony
przez kompletnie zmoczonego kota!...
– Co to w ogóle ma znaczyç?! – oburzy∏
si´ pierwszy z m´˝czyzn. – Jakim cudem
ten arbuz znalaz∏ si´ w jeziorze? I to na

takim odludziu! I co tu robi ten kot?!
– wydawa∏ si´ byç coraz bardziej zbulwersowany. Jego g∏os podnosi∏ si´ wyraênie
z ka˝dym wypowiadanym zdaniem. – To
jakiÊ absurd!! Po co kot mia∏by toczyç arbuza?! Przecie˝ koty nie jedzà owoców!
I jeszcze wskoczy∏ po niego do wody?!?
Zupe∏nie bez sensu!
Kawalkada s∏ów pe∏nych wzburzenia
trwa∏a jeszcze przez d∏ugi czas. Pojawia∏y
si´ coraz to nowe argumenty za niedorzecznoÊcià zaistnia∏ej sytuacji.
Drugi m´˝czyzna przekr´ci∏ lekko g∏ow´, patrzàc na niecodzienny obraz. Nast´pnie podszed∏ spokojnie do zapracowanego zwierzàtka, wzià∏ je ostro˝nie na
r´ce i uÊmiechnà∏ si´ serdecznie, przeÊwiadczony, ˝e w∏aÊnie zyska∏ nowego

Okiem prawnika

Ograniczona odpowiedzialnoÊç
i bezpieczeƒstwo
Konstrukcja prawna spó∏ki z o.o. pozwala na
rozwiàzanie problemu, z którym zmaga si´ wi´kszoÊç Êwiadomych przedsi´biorców: co z moim
majàtkiem, jeÊli nie pójdzie mi w biznesie? Jak
przed takim ryzykiem zabezpieczyç rodzin´?
W odró˝nieniu od jednoosobowej dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz innych cz´sto zak∏adanych
spó∏ek (np. spó∏ki jawnej czy cywilnej) w∏aÊciciel
spó∏ki z o.o. nie odpowiada za d∏ugi spó∏ki powsta∏e podczas jej dzia∏alnoÊci. Dlaczego? Tak
po prostu stanowi prawo. Za d∏ugi spó∏ki teoretycznie odpowiada Zarzàd spó∏ki, ale po pierwsze – wy∏àcznie w przypadku jej niewyp∏acalnoÊci. Po drugie istnieje kilka przepisów, które przy
zachowaniu odpowiedniej starannoÊci uwalniajà Zarzàd od odpowiedzialnoÊci za takie zobowiàzania, w praktyce wi´c za zobowiàzania
spó∏ki, która sta∏a si´ niewyp∏acalna, mo˝e nie
odpowiedzieç nikt. Jednak˝e, nawet w przypadku gdyby Zarzàd odpowiada∏ za zobowiàzania
spó∏ki – sytuacja firmy, która popad∏a w k∏opoty,
jest znacznie lepsza ni˝ np. w∏aÊciciela jedno-

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Sà ludzie, którzy ka˝dà sytuacj´ b´dà analizowaç, przedyskutowywaç, uzasadniajàc
wszem i wobec jej trudnoÊç i z∏o˝onoÊç. I w ten
sposób b´dà zu˝ywaç swojà energi´ i si∏y, nie
robiàc w rezultacie nic.
Sà te˝ tacy, którzy przyjmujà ˝ycie takim, jakim jest, i starajà si´ po prostu odnaleêç
w ka˝dej zaistnia∏ej sytuacji. I to w∏aÊnie ci
dostajà od ˝ycia najwi´cej. I to w∏aÊnie oni,
a nie ci pierwsi, sà w ˝yciu najszcz´Êliwsi.
ks. Bart∏omiej Kopeç

Brak ZUS i Podatek CIT

Formy prawne prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej – cz. 3
Jednà z bardziej popularnych form prawnych prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej jest spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià (spó∏ka z o.o.). Skàd taka
iloÊç firm dzia∏ajàcych na rynku jako tego
rodzaju osoby prawne? Wydaje si´, ˝e
przyczyn nale˝y szukaç wÊród korzyÊci
z prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
w formie spó∏ki z o.o.

przyjaciela. Potem pokroi∏ soczystego arbuza kieszonkowym scyzorykiem i zjad∏
ze smakiem. A na koƒcu rozejrza∏ si´ po
scenerii malowniczego jeziorka ukrytego
wÊród okolicznych wzgórz i westchnà∏:
– Wow! To naprawd´ pi´kne miejsce.
I korzystajàc z ∏adnej pogody, zrzuci∏
z siebie ubranie i poszed∏ si´ kàpaç.

osobowej dzia∏alnoÊci gospodarczej. W jego
przypadku d∏ugi firmy to tak naprawd´ d∏ugi
osobiste – po uzyskaniu nakazu sàdowego komornik mo˝e od razu zajàç majàtek w∏aÊciciela
firmy. W przypadku spó∏ki z o.o. do majàtku
w∏aÊciciela nie mo˝na si´gnàç wcale, natomiast do majàtku Zarzàdu dopiero kiedy egzekucja wobec spó∏ki okaza∏a si´ bezskuteczna.
W∏aÊciciele spó∏ki majà wi´c sporo czasu, aby
szukaç rozwiàzaƒ dotyczàcych zaistnia∏ej sytuacji – czasu, którego cz´sto nie ma osoba fizyczna prowadzàca dzia∏alnoÊç gospodarczà.

Podwójna ksi´gowoÊç i sprawozdania
W porównaniu do innych firm prowadzenie
spó∏ki z o.o. wià˝e si´ z wi´kszymi rygorami,
jeÊli chodzi o prowadzonà ksi´gowoÊç (pe∏na
ksi´gowoÊç) oraz obieg dokumentów w firmie.
Niektóre decyzje wymagajà uchwa∏ walnego
zgromadzenia wspólników, a jeszcze inne
udzia∏u notariusza. Pod koniec roku podatkowego nale˝y równie˝ sporzàdziç bilans i sprawozdanie, które sk∏adane jest do sàdu. Pomijajàc kwesti´ pe∏nej ksi´gowoÊci, której prowadzenie przy du˝ej iloÊci dokumentów
rzeczywiÊcie mo˝e byç kosztowne – wydaje
si´, i˝ w porównaniu z korzyÊciami wi´ksza
sprawozdawczoÊç oraz „przymus notarialny”
nie sà czynnikami, które powinny skreÊlaç spó∏k´ z o.o. z katalogu form prawnych dzia∏ania
firmy, które bierzemy pod uwag´. Poza korzyÊciami dotyczàcymi ochrony majàtku w∏aÊciciela paradoksalnie w konstrukcji prawnej spó∏ki
z o.o. korzystne mo˝e byç... opodatkowanie.

JeÊli powiemy przedsi´biorcy, ˝e mo˝na
mieç firm´ i jednoczeÊnie nie zap∏aciç ani z∏otówki ZUS, jeÊli nie zatrudniamy pracowników, wi´kszoÊc osób nie uwierzy. A jednak
– w przypadku spó∏ki z o.o. jest to mo˝liwe.
Wydawa∏oby si´, ˝e niekorzystne mo˝e byç
opodatkowanie. Mówi si´ bowiem, i˝ w spó∏ce z o.o. jest „podwójne opodatkowanie” wynikajàce z podatku CIT. Skoro zdaniem wielu
osób obcià˝enia podatkowe w Polsce sà wysokie – jak wysokie muszà byç, kiedy p∏acimy
„podwójnie”? Nie taki diabe∏ straszny, jak go
malujà. Z racji tego, i˝ spó∏ka z o.o. jest „odr´bnym bytem” od w∏aÊcicieli, istnieje wiele
korzystnych metod optymalizacji podatkowej,
która pozwala nie tylko zniwelowaç „podwójne opodatkowanie”, ale wr´cz p∏aciç podatki
nawet o po∏ow´ ni˝sze ni˝ w przypadku dzia∏alnoÊci gospodarczej. Z tego w∏aÊnie powodu wielu przedsi´biorców zastanawia si´ nad
zmianà formy prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej na spó∏k´ z o.o. W kwietniu oraz
maju br. autor artyku∏u poprowadzi na ten
temat konferencje internetowe, na które
pierwszych 20 czytelników „WiadomoÊci Sàsiedzkich” otrzyma bezp∏atnà wejÊciówk´.
WejÊciówki mo˝na odebraç pod adresem:
http://www.firmabezzus.eu/wejsciowka.html.
Tomasz Ma∏ecki
Autor jest mieszkaƒcem
Starej Mi∏osny. Pracuje jako
prawnik w kancelarii adwokackiej zajmujàcej si´ przekszta∏ceniami prawnymi
i podatkowymi firm, prowadzi równie˝ swojà firm´.
Kontakt:
+48 794 579 010,
tomasz.malecki@sikoralegal.pl
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Warszawski Matematrix
W Mi´dzynarodowy Dzieƒ Liczby Pi, 14 marca
2015 r., uczniowie Gimnazjum nr 120 im. Noblistów
Polskich wzi´li udzia∏ w finale matematycznej gry
miejskiej Matematrix. Zmagania fina∏owe poprzedzi∏
przeprowadzony w dniach 10-12 marca etap internetowy, podczas którego uczniowie musieli wykazaç
si´ umiej´tnoÊcià dedukcji, spostrzegawczoÊcià oraz
znajomoÊcià matematyki. Liczba uczestników etapu
wst´pnego by∏a nieograniczona, jednak tylko najlepsi mogli wziàç udzia∏ w nadzwyczajnej misji prowadzonej na ulicach Warszawy. Do etapu fina∏owego
zakwalifikowa∏y si´ dwie 5-osobowe dru˝yny z naszej szko∏y: uczniowie klas trzecich pod przewodnictwem pani Beaty Tokarskiej i uczniowie klas drugich,
którym patronowa∏a pani Bo˝ena ¸uniewska. Zadanie polega∏o na rozwiàzywaniu ró˝nych zagadek

i znalezieniu tajemniczego kodu ratujàcego ludzkoÊç.
Na swojej drodze dru˝yny spotyka∏y zarówno sprzymierzeƒców, jak i agentów wroga. Dru˝yna pani B.
Tokarskiej w sk∏adzie: Jakub åwikowski, Kacper Kluczyk, Jura Panasewich i Joanna Tokarska zdoby∏a
trzecie miejsce. Uprzedzi∏y jà tylko dru˝yny studentów i licealistów, wi´c sukces jest tym wi´kszy.
Pomimo ˝e pogoda tego dnia nie dopisa∏a,
uczestnicy gry bawili si´ Êwietnie. Gra nie tylko rozwija∏a spostrzegawczoÊç, zdolnoÊç dedukcji, ale
równie˝ pozwala∏a na lepsze poznanie Warszawy.
Ka˝dy z uczestników etapu fina∏owego otrzyma∏ koszulk´ i plakietk´ pamiàtkowà, a dru˝yny zwyci´skie
– nagrody ksià˝kowe oraz roczne bilety wst´pu do
Centrum Nauki Kopernik. Zwyci´zcom gratulujemy
i zach´camy do odnoszenia dalszych sukcesów.
Jakub åwikowski

Wspólne zdj´cie z g∏ównym bohaterem gry – Matheo

kl. 3 Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich

Szlakiem warszawskich pomników i nie tylko...
czyli varsavianistyka w Gimnazjum nr 119
W bie˝àcym roku nasza szko∏a przystàpi∏a do
realizacji projektu varsavianistycznego, w ramach którego poznajemy Warszaw´, spotykajàc si´ z przewodnikami, zwiedzajàc miasto, korzystajàc z bogatej oferty muzeów, teatrów i instytucji kultury, nauki i sztuki. Oto
kilka wypowiedzi o tym przedsi´wzi´ciu.
Wszystko zacz´∏o si´ na lekcji polskiego, gdy polonistka zaproponowa∏a nam niezwyk∏à lekcj´-wycieczk´, podczas której mieliÊmy pe∏niç rol´ przewodników. Podà˝yliÊmy szlakiem warszawskich pomników, by zyskaç nowe wiadomoÊci o historii
Warszawy. KolejnoÊç oglàdanych obiektów wynika∏a nie tylko z topografii miasta, ale odzwierciedla∏a
kolejnoÊç wydarzeƒ historycznych. Pierwszym punktem by∏ pomnik Jana Karskiego. Nast´pnie obejrzeliÊmy pomnik Bohaterów Getta, pomnik Powstania
Warszawskiego i pomnik Ma∏ego Powstaƒca. Wycieczk´ zakoƒczyliÊmy obejrzeniem pomnika Bohaterów Warszawy nazywanego „Warszawskà Nike”.
Julia Ró˝ycka z kl. IIId
REKL AMA

W zwiàzku z przystàpieniem do
projektu varsavianistycznego postanowiliÊmy zrobiç sobie krótki spacer
po Warszawie. Nowy Âwiat i Krakowskie PrzedmieÊcie by∏y przybrane
w lampki bo˝onarodzeniowe, co tylko dodawa∏o uroku ca∏ej wycieczce.
(...) DotarliÊmy do Pa∏acu Staszica,
przed którym znajduje si´ pomnik
Miko∏aja Kopernika. Widnieje na nim
napis „Miko∏ajowi Kopernikowi rodacy”. Jest to budowla dobrze znana
z powieÊci A. Kamiƒskiego pt. „Kamienie na szaniec”. WkroczyliÊmy
w Krakowskie PrzedmieÊcie, asfalt zmieni∏ si´
w kostk´ brukowà. Dzi´ki obrazom Canaletta, rozmieszczonym na ulicy, wyobra˝aliÊmy sobie wyglàd Warszawy 260 lat temu.
Aleksandra Sosiƒska z kl. IIIb
IIIa odby∏a wycieczk´ po Krakowskim PrzedmieÊciu widzianym oczami B. Prusa. M∏odzie˝ z zaanga˝owaniem opowiada∏a
o kolejnych mijanych
budynkach, placach,
pomnikach. Punktem
kulminacyjnym spaceru
okaza∏ si´ przystanek
przy bramie wejÊciowej
na Uniwersytet Warszawski, gdzie dziennikarz radiowej „Czwórki”
przeprowadzi∏ z nami
wywiad. Dzi´ki temu na
antenie pojawi∏a si´ informacja o dzia∏aniach
Gimnazjum 119.
Ewa Marmaj
– wych. kl. IIIa
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Pan P. ¸oÊ, varsavianista, spotkanie rozpoczà∏,
opowiadajàc o swojej ksià˝ce „Przypadki s´dziego
Mauersberga”. Dzi´ki niej cofn´liÊmy si´ do czasów
Augusta II Mocnego, z którego inicjatywy powsta∏
Ogród Saski z Soborem Êw. Aleksandra Newskiego,
Instytutem Wód Mineralnych, Mleczarnià i Oran˝erià, Teatrem Letnim, Pa∏acem Brühla i cukiernià
Lessla. (...) PoznaliÊmy ówczeÊnie panujàcà mod´,
oglàdajàc panów w cylindrach i panie w gorsetach
i sukniach z turniurami. Ciekawostkà by∏a informacja o „kumysowym spa”. Podziwiam goÊcia za
ogromnà wiedz´ o historii Warszawy.
Jola KuÊmierczyk z kl. IIId
Kolejne spotkanie z panem P. ¸osiem ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Z∏ota Kaczka” nosi∏o tytu∏ „Polacy nie g´si i swoje gwary majà”. Uczestnicy prze˝yli artystyczno-historycznà podró˝ do przedwojennej Warszawy. Tematem by∏a
gwara powsta∏a w tamtych czasach. PoznaliÊmy
genez´ oraz najciekawsze przyk∏ady tej odmiany j´zyka. MieliÊmy równie˝ okazj´ us∏yszeç opowiadania pisane gwarà. Takie wydarzenia sà doskona∏à
formà ciekawej edukacji.
Katarzyna Olejnik z kl. IIIf
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(Nie)codzienna lekcja j´zyka angielskiego w DSP nr 1
Czy mo˝na zrealizowaç lekcj´ j´zyka obcego bez
wykorzystania zmys∏u wzroku? OczywiÊcie, ˝e tak!
Sprawdzili to uczniowie klasy 5 Dwuj´zycznej
Szko∏y Podstawowej nr 1, którzy wzi´li udzia∏ w∏aÊnie w takich zaj´ciach przygotowanych w ramach
realizacji innowacyjnego programu nauczania interdyscyplinarnego.

w ten sposób struktury gramatyczne stosowali
w praktyce podczas odpowiednio przygotowanych
gier i zabaw. Tak wi´c m.in. próbowali ciasteczek,
odgadujàc ich rodzaj przy pomocy zmys∏u smaku,
rozpoznawali ró˝ne przedmioty, kierujàc si´ ich zapachem. Zmys∏ dotyku oraz umiej´tnoÊç wizualizacji
doskonale sprawdzi∏y si´ równie˝ wtedy, kiedy piàtoklasiÊci rozpoznawali siedzàcego obok koleg´ lub kole˝ank´ z klasy, dotykajàc jedynie ich twarzy. Do wy-

konania mieli tak˝e ró˝ne proste czynnoÊci, które na
co dzieƒ nie sprawiajà im k∏opotu, ale bez u˝ycia
zmys∏u wzroku okaza∏y si´ du˝ym wyzwaniem.
Po zakoƒczonych zaj´ciach zdecydowanie doszli
do wniosku, ˝e wzrok niezwykle u∏atwia im codziennà nauk´ i funkcjonowanie. Na pewno pr´dko nie
zapomnà tych zaj´ç.
mgr Justyna Kapusta
nauczyciel j´zyka angielskiego

Dzieƒ Otwarty w SP nr 353

Zadanie nie by∏o proste, poniewa˝ na zaj´ciach
j´zyka angielskiego przewidziane by∏y zagadnienia
leksykalno-gramatyczne bazujàce na czterech umiej´tnoÊciach (czytanie, pisanie, rozumienie ze s∏uchu
oraz mówienie). Podczas zaj´ç uczniowie mieli zas∏oni´te oczy, a z sali lekcyjnej usuni´to ewentualne
„przeszkody”. Uczniowie podzieleni na grupy wykorzystywali zmys∏ dotyku w celu odczytania wyt∏oczonych wyrazów, a ich pisowni´ utrwalali poprzez wielokrotne przesuwanie palcami po napisach. Poznane

28 II 2015 roku podczas Dnia Otwartego goÊciliÊmy rodziców z dzieçmi, które w roku szkolnym
2015/2016 rozpocznà nauk´ w Szkole Podstawowej nr 353 im. Wielkich Odkrywców. Nauczyciele
odpowiadali na pytania rodziców. Uczniowie z klas
IV i V pokazywali m∏odszym kolegom sale lekcyjne,
Êwietlic´, bibliotek´, sto∏ówk´, a nawet gabinet Pani Dyrektor. Wielkà
atrakcjà dla goÊci
by∏o zbieranie na
specjalnych kartach
pamiàtkowych pieczàtek.
Mamy nadziej´,
˝e to sobotnie spotkanie przyczyni si´

do tego, ˝e pierwszego wrzeÊnia dzieci z radoÊcià rozpocznà nauk´ w naszej szkole.
Zespó∏ wychowawców
klas pierwszych

REKL AMA

Nowe przedszkole
z grupą żłobkową
zaprasza dzieci
od 1,5 do 5 lat.
przestronne, kolorowe sale
miła i doświadczona kadra
cicha i spokojna lokalizacja
nowy budynek

Warszawa, ul. Gdecka 3
tel. 608 070 180
www.zaczarowanyolowek.org
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korzystajà z oferty edukacyjno-kulturowej klubu. JesteÊmy zapraszani na ciekawe lekcje biblioteczne czy spotkania z autorami ksià˝ek.
W roku szkolnym 2014/2015 przystàpiliÊmy
Ostatnio spotkaliÊmy si´ z rodowitym warszado projektu edukacyjnego promujàcego Warwiakiem i autorem ksià˝ki „Warszawa. Spaceszaw´, którego realizacja pozwoli na zdobycie
ry z Ciumkami” Paw∏em Ber´sewiczem. Na
przez szko∏´ certyfikatu „Varsavianistyczna
podstawie tej ksià˝ki uczniowie klasy III przyszko∏a”. Projekt ma na celu m.in. upogotowywali swoje w∏asne prezentacje na tewszechnianie wÊród uczniów wiedzy
mat pomników warszawskich. Zach´camy
o Warszawie (jej historii i teraêniejszoi promujemy aktywnoÊç twórczà naÊci). W ramach realizacji tego punktu odby∏a
szych uczniów w poznawaniu Warszasi´ lekcja historii w klasie VI, na której uczniowy. Uczennice klasy VI wzi´∏y udzia∏ konkurwie prezentowali zagadnienia zwiàzane z Posie pt. „Imieniny Marsza∏ka” zorganizowanym
wstaniem Warszawskim: ma∏y sabota˝, obroprzez Gimnazjum nr 3 na ul. Che∏mskiej oraz
n´ dzielnic Warszawy, rol´ dzieci w powstaniu.
Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku
Zespo∏y uczniów opracowa∏y po jednym zapod patronatem burmistrza dzielnicy Mokogadnieniu w formie prelekcji, prezentacji multów. W cz´Êci plastycznej laureatkà zosta∏a
timedialnej, plakatu czy albumu. Odby∏o si´
Livia Piórkowska, zajmujàc I miejsce w kaNa zdj´ciu po lewej stronie Matylda Elson,
równie˝ spotkanie z pisarkà, panià Monikà Kotegorii szkó∏ podstawowych, a w cz´Êci litepo prawej Livia Piórkowska – tu˝ przy niej jej nagrodzona praca
waleczko-Szumowskà, autorkà ksià˝ki pt. „Fajrackiej Matylda Elson zaj´∏a miejsce III, rówzaj´cia ornitologiczne dla uczniów klasy IV i V. Plenena ferajna”. Ksià˝ka jest wspomnieniem pi´ciorga
nie˝ w kategorii szkó∏ podstawowych. Pragniemy
rowe zaj´cia zorganizowane zosta∏y przez Polskie
dzieci – uczestników Powstania Warszawskiego, któpochwaliç si´ innà nagrodà naszej uczennicy MatylTowarzystwo Ornitologiczne. Uda∏o nam si´ porym uda∏o si´ prze˝yç. Uczestnicy spotkania mieli
dy Elson, która ju˝ po raz drugi wzi´∏a udzia∏ w Ogóldejrzeç niektóre gatunki ptaków spoÊród tych, które
równie˝ okazj´ i ogromnà przyjemnoÊç obejrzenia
nopolskim Konkursie Literackim „Odkrywamy Tazosta∏y u nas na zim´. Uczniowie byli z zaj´ç bardzo
prapremiery filmu, który powsta∏ na podstawie ksià˝lenty Przysz∏oÊci”. Jej wysi∏ek i niewàtpliwy talent
zadowoleni i przy okazji poznali interesujàce miejsca
ki, pod tym samym tytu∏em. M∏odsze klasy równie˝
zosta∏ wyró˝niony trzecim miejscem. Gratulujemy
w stolicy. Bo Warszawa to nie tylko galerie handlomia∏y ciekawe spotkania z legendami warszawskimi.
i ˝yczymy dalszych sukcesów. Zach´camy do zapowe, zabytki Starego Miasta, ale równie˝ takie zaciszDzieci z oddzia∏u przedszkolnego pozna∏y legendy
znania si´ z twórczoÊcià naszych uczniów oraz pone zakàtki, w których mo˝na mi∏o sp´dziç czas.
o Bazyliszku, warszawskiej Syrence, Warsie i Sawie,
znania innych ciekawostek z ˝ycia szko∏y na naszej
W ramach wspó∏pracy ze Êrodowiskiem lokalz∏otej kaczce. Dla utrwalenia wiadomoÊci wykona∏y
stronie internetowej www.sp174.pl.
nym i instytucjami warszawskimi nale˝y wspociekawe prace plastyczne. W ramach podnoszenia
mnieç o Klubie Garnizonowym „KoÊciuszkoefektywnoÊci i atrakcyjnoÊci pracy dydaktyczzebra∏a
wiec”. Nasi uczniowie indywidualnie oraz grupowo
nej zwiàzanej z poznawaniem miasta odby∏y si´
Marzena Delak

SP 174 z oddzia∏ami integracyjnymi

REKL AMA

Pierwsze koty za p∏oty!
Dnia 11 marca 2015 r. w Przedszkolu Niepublicznym „KubuÊ Puchatek
i Przyjaciele” odby∏y si´ pierwsze zaj´cia adaptacyjne dla dzieci, które od wrzeÊnia rozpocznà swojà zabaw´ i nauk´ w naszym przedszkolu. Na te zaj´cia
przysz∏y dzieci dwu- i trzyletnie wraz z rodzicami i opiekunami.
Nasze pierwsze spotkanie przebiega∏o w bardzo mi∏ej i przyjaznej atmosferze. Panie nauczycielki wst´pnie przywita∏y dzieci ju˝ w szatni, a w sali czeka∏y na dzieci adekwatne do wieku zabawki oraz pozosta∏e
atrakcje. Wiele radoÊci przynios∏y naszym debiutantom zabawy podczas warsztatów plastycznych, na których dzieci odbija∏y swoje d∏onie farbà oraz
odkrywa∏y ró˝ne nowe mo˝liwoÊci zabaw przy stoliku. Odby∏y si´ równie˝ zabawy integracyjne, które zbli˝y∏y dzieci do
siebie oraz pozwoli∏y pokonaç
l´k i nieÊmia∏oÊç.
Dzieci opuÊci∏y zaj´cia w weso∏ych humorach i z uÊmiechem na twarzy. Na po˝egnanie otrzyma∏y upominki za aktywny udzia∏ w zaj´ciach i Êwietnà zabaw´.
Spotkania adaptacyjne b´dà odbywa∏y si´ cyklicznie co drugà Êrod´, do koƒca czerwca. Dzieci b´dà odwiedzaç sale przedszkolne, plac zabaw, jadalni´ oraz
uczestniczyç w specjalnie dla nich przygotowanych zaj´ciach. Mamy nadziej´,
˝e regularne spotkania znacznie u∏atwià adaptacj´ dzieci do przedszkola. Istnieje mo˝liwoÊç spotkania z psychologiem oraz logopedà. Zapraszamy na kolejne
spotkania przysz∏ych przedszkolaków wraz z rodzicami. Do zobaczenia!
Maria Woêniak
nauczyciel Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
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Ciekawostki z Dwuj´zycznego Przedszkola abc
W marcu jak w garncu... Pogoda zmienna, ale
w naszym przedszkolu nastroje niezmiennie optymistyczne. 20 marca, w dzieƒ poprzedzajàcy pierwszy dzieƒ kalendarzowej wiosny, dzieci Êwi´towa∏y

zmian´ pory roku. Wszystkie grupy w naszym
przedszkolu odwiedzi∏a prawdziwa Pani Wiosna
i rozdawa∏a pi´kne, pachnàce tulipany. Po˝egnaliÊmy te˝ Marzann´ Zimowà Pann´! Po˝egnaniu zimy towarzyszy∏a piosenka „R´kawiczki i czapki pochowamy do szafki, na spacerek pójdziemy, nie
zmarzniemy ju˝!!!!”.

Oczekiwanie na ciep∏e i s∏oneczne dni umili∏ nam
równie˝ Teatrzyk TAK, który odwiedzi∏ nasze przedszkole z przedstawieniem „O pchle, co manier nie
mia∏a”. Profesjonalni aktorzy porwali naszà publicznoÊç i dzi´ki wspólnym zabawom wszyscy z zapartym tchem oglàdali przedstawienie. Aktorzy wykorzystali równie˝ spektakl, aby powtórzyç z dzieçmi
angielskie s∏ownictwo.
W tym miesiàcu Êwi´towaliÊmy Dzieƒ Âwi´tego
Patryka. Dzieci mia∏y
okazj´ poznaç histori´
tego Êwi´ta, legend´
zwiàzanà z irlandzkim
skrzatem oraz us∏yszeç,
jak brzmi j´zyk gaelic (j´zyk irlandzki). Po zaj´ciach dzieci wzi´∏y udzia∏
w uroczystej paradzie,
podczas której w rytm
skocznej irlandzkiej muzyki maszerowa∏y po
okolicznych ulicach. UroczystoÊci zakoƒczy∏o
wielkie poszukiwanie
ukrytego przez skrzata
Leprechauna skarbu.

RozÊpiewane Robusiaki
Realizujàc temat przewodni roku w Robusiu
„Sztuka Malucha”, dzieci biorà udzia∏ w licznych
wycieczkach, koncertach, spotkaniach realizowanych z udzia∏em osób zwiàzanych ze sztukà: taƒcem, muzykà, fotografià, malarstwem.
Pod koniec marca w Niepublicznym Przedszkolu
„RobuÊ” goÊci∏ zespó∏ muzyczny „Limbos”, który
koncertuje na terenie naszego kraju ju˝ od ponad
30 lat. Grupa ta zabra∏a Robusiaki w niezwyk∏à po-

dró˝ w Êwiat muzyki za pomocà programu „Muzyczny zegar”. Uczestnicy mieli okazj´ wys∏uchaç
utworów: „Cztery pory roku”, „Kujawiak”, „Podró˝
za jeden uÊmiech”, „Kolejny dzieƒ w raju”, „S∏odkiego, mi∏ego ˝ycia”, „Fantazja”, „Pan Tik-Tak”, „Zima, zima, zima”.
Przedszkolaki by∏y pod wielkim wra˝eniem koncertu na ˝ywo zaprezentowanego tylko dla nich.
Pozna∏y takie instrumenty jak: perkusja, gitara, b´b-

Nasze przedszkolaki zaprosi∏y równie˝ do przedszkola swoich rodziców. Zaj´cia otwarte mia∏y na celu zaprezentowanie rodzicom metod pracy realizowanych podczas zaj´ç dydaktycznych przez nauczycielki.
Dzieci zaprezentowa∏y swojà wiedz´ i umiej´tnoÊci,
które zdobywajà ka˝dego dnia w przedszkolu.
Pozdrawiamy serdecznie z Przedszkola abc!
mgr Anna Sadomska
REKL AMA

ny, syntezator. Dzieci wraz z rodzicami aktywnie
uczestniczy∏y w s∏uchaniu muzyki. Razem z solistà
Êpiewa∏y ró˝ne piosenki. Przekona∏y si´, ˝e s∏uchanie muzyki mo˝e byç wspania∏à zabawà. Zespó∏
wprowadzi∏ muzyczny nastrój i pozytywne emocje,
które d∏ugo pozostanà w pami´ci.

REKL AMA

Robusiaki z niecierpliwoÊcià czekajà na nast´pne
muzyczne spotkanie, którym b´dzie Mi´dzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Dzieci´cej pt. „Magnoliada”, odbywajàcy si´ ju˝ regularnie od trzech lat
w maju. W tym roku w dniu 7.05.2015 r. o godz.
10.00. Do wspólnej zabawy w konkursie serdecznie
zapraszamy dzieci ucz´szczajàce do przedszkoli
w wielu od 3 do 6 lat. Wi´cej informacji na stronie internetowej www.robus.pl w zak∏adce „Wydarzenia”.
mgr Beata Chalecka
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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

A

D

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych

www.geostar.waw.pl

AUTO NA GAZ
R

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

A

N

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

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

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

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

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

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

23

WESO¸A

Dzieƒ Talentów w Bu∏haku
Pierwszy dzieƒ astronomicznej wiosny przypadajàcy na 20 marca w SSP 12 kojarzyç si´ b´dzie
uczniom z cz´Êciowym zaçmieniem s∏oƒca, które
przez niektórych oglàdane by∏o z wielkim przej´ciem po raz pierwszy w ˝yciu, oraz z Dniem Talentów. Przez trzy pierwsze godziny lekcyjne wybrani
wychowankowie Bu∏haka mogli zaprezentowaç pozosta∏ym to, w czym sà najlepsi.
Zuzia trenuje wolty˝erk´ sportowà w UKS Volteo
w Weso∏ej. Podczas Dnia Talentów prezentowa∏a
odznaczenia, jakie zdoby∏a w krajowych i mi´dzynarodowych zawodach, pokazywa∏a filmy z treningów
i opowiada∏a o koniach. Weronika i Wiktoria, obie
ciche i niepozorne, pokaza∏y, ˝e potrafià rzuciç ros∏ym szóstoklasistà o mat´ dzi´ki treningom judo.
Tymon i Patryk z III klasy uczyli ciosów karate. Dobrusia mia∏a okazj´ zaprezentowaç kolekcj´ swoich
rysunków i pokaza∏a, jak stworzyç coÊ z niczego,
uruchamiajàc swojà wyobraêni´. Karina, autorka
animacji, która zdoby∏a nagrod´ dla najlepszego filmu angloj´zycznego w tegorocznej edycji konkursu

WieÊci z SP 173
Dary dla Centrum Zdrowia Dziecka od SP 173
Szkolny wolontariat zorganizowa∏ kiermasz,
z którego dochód przeznaczyliÊmy na zakup maskotek dla Centrum Zdrowia Dziecka. Personel szpitala
bardzo podzi´kowa∏ za zakupione przez nas ma-

Tesco dla Szkó∏ „Kulinarni odkrywcy”, uchyli∏a ràbka
tajemnicy i pokaza∏a swój warsztat pracy – ma∏à
wytwórni´ filmów. Dru˝yna ze szkolnego ko∏a j´zykowego „Cooking with English” raczy∏a wszystkich
wyÊmienitym deserem czekoladowym robionym na
miejscu przez utalentowanych kucharzy: Zosi´, Micha∏a, Gutka, Alka, Piotrka i Karola. Marceli – szkol-

ranki, owieczki, zajàczki, palmy wielkanocne, wydmuszki na patykach, kolorowe obrazki, kurczaczki,
karty okolicznoÊciowe, zawieszki, oraz upiek∏y pyszne muffinki. Na bajecznie kolorowym kiermaszu Êwiàtecznym mo˝na by∏o nabyç s∏odkoÊci lub
prace dzieci. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na zakup ksià˝ek do szkolnej biblioteki.
W marcu uczniowie Êwietlicy z klas I–III zostali
zaproszeni na warsztaty edukacyjne do Domu
Spotkaƒ z Historià. Warsztaty mia∏y na celu przybli˝enie dzieciom tak trudnych poj´ç jak „MAM
PRAWO”, „MOJE ODCZUCIA”, „MOJE DECYZJE”.
Nasi uczniowie w trakcie spotkania wys∏uchali
wiersza o prawach dziecka oraz piosenki pt. „Mam

ny specjalista od przedmiotów Êcis∏ych rozprawia∏
o figurach niemo˝liwych, paradoksach matematycznych i trójwymiarowych fraktalach. Koledzy z klasy
czwartej: Janek, Micha∏ i Miko∏aj zaprezentowali swoje talenty muzyczne, zdradzajàc
tajniki gry na gitarze, perkusji, cymba∏ach
i pianinie. Na zakoƒczenie Jakub z pomocà
Kacpra i Antka opowiedzia∏ o swoich zainteresowaniach zwiàzanych z katastrofami
lotniczymi, pokazujàc, ˝e cz´sto drobny
b∏àd mo˝e byç przyczynà tragedii.
Talent to coÊ, co nas wyró˝nia i co ka˝dy
z nas ma w sobie. Niekiedy go dziedziczymy,
innym razem pojawia si´ znikàd. Najwa˝niejsze, by w odpowiednim czasie go odkryç
i umiej´tnie piel´gnowaç, aby w przysz∏oÊci
zaowocowa∏. Szko∏a stara si´ obudziç to, co
w jej uczniach najlepsze, i daç im szans´ na
rozwój. Co z nich wyroÊnie? Jak spo˝ytkujà swoje talenty? O którym z nich jeszcze us∏yszymy? Tego nie
wiemy, mamy jednak nadziej´, ˝e ich przysz∏e sukcesy majà swój poczàtek w Bu∏haku.
Piotr Szostak
fot. A. Szpond

prawo”. Losowali fragmenty wiersza, a nast´pnie
dopasowywali je do wiszàcych na Êcianie praw
dziecka. Dzieci wspaniale poradzi∏y sobie z tak trudnym zadaniem i bardzo ∏adnie odpowiada∏y na zadawane im pytania w trakcie warsztatów. Prowadzàca warsztaty by∏a pod du˝ym wra˝eniem poziomu wiedzy i elokwencji naszych uczniów. Na koniec
dzieci narysowa∏y rysunek opowiadajàcy o ich najwa˝niejszych prawach. Bardzo dzi´kujemy organizatorom za zaproszenie naszej szko∏y i mo˝liwoÊç
uczestniczenia w tak bardzo rozwijajàcych i poszerzajàcych wiedz´ obywatelskà warsztatach.
Nauczyciele Êwietlicy i Lucyna Kryszyƒska
– opiekun ko∏a wolontariuszy przy SP 173

REKL AMA

skotki. Zabawki os∏odzà pobyt chorym dzieciom
w szpitalu. Szczególnie dzi´kujemy pani dr Hannie
Go∏awskiej za pomoc w zorganizowaniu akcji.
JesteÊmy dumni z efektów „Zbiórki o∏ówków
dla Afryki”. Wszystkie dary przyniesione przez
uczniów zosta∏y przekazane ksi´˝om misjonarzom.
Nawiàzujàc do szkolnego has∏a roku – myÊli
Umberto Eco „Kto czyta ksià˝ki, ˝yje podwójnie”,
wolontariat w SP 173 razem ze Êwietlicà zorganizowa∏y wspólnà akcj´ majàcà na celu uzupe∏nienie
zbiorów naszej biblioteki. Dzieci przygotowa∏y
przepi´kne prace plastyczne, m.in. papierowe ba-
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RODZINNY DOM OPIEKI
Stara Mi∏osna, tel. kom. 502 866 525
✓ ca∏odobowa opieka piel´gniarska
✓ bardzo dobre warunki
w pokojach 1- i 2-osobowych

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

PROTEZY • NAPRAWA

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

KANCELARIA ADWOKACKA

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 

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

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.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

25

WESO¸A

Wielkie serce SP 171 dla dzieci
z Sudanu Po∏udniowego
Jerzy Buzek 23 maja 2011 roku w Brukseli z okazji ustanowienia roku wolontariatu powiedzia∏, ˝e:
„Wolontariusze nie otrzymujà wynagrodzenia nie
dlatego, ˝e ich praca jest bezwartoÊciowa, lecz dlatego, ˝e jest bezcenna”. Takà w∏aÊnie wydaje si´
pomoc spo∏ecznoÊci Szko∏y Podstawowej nr 171
im. Stanis∏awa Staszica dla dzieci z Sudanu Po∏udniowego. W dniu 19 lutego odby∏a si´ wspania∏a
uroczystoÊç, b´dàca podsumowaniem wielu dzia∏aƒ realizowanych przez uczniów w ramach projektu wspó∏pracy mi´dzynarodowej „Dzieci´ce oczy,
dzieci´ce serca”. Âwi´to szko∏y by∏o uwieƒczeniem
dzia∏aƒ charytatywnych i promocji wolontariatu. Po
przeprowadzeniu w ubieg∏ym roku kampanii informacyjnej na temat praw dziecka, w której uÊwiadamialiÊmy naszym uczniom, ˝e prawa te dotyczà
ka˝dego dziecka na Êwiecie, Samorzàd Uczniowski
w dniu 20 listopada podjà∏ decyzj´ o przystàpieniu
naszej szko∏y do akcji UNICEF „Wszystkie Kolory
Âwiata” i pod tym has∏em przebiega∏a nasza tegoroczna uroczystoÊç. Przyby∏o na nià wielu znakomitych goÊci: przedstawiciele Rady i Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, dyrektorzy szkó∏ i przedszkoli i innych instytucji dzia∏ajàcych w naszej
dzielnicy oraz rodzice uczniów. Swà obecnoÊcià zaszczyci∏ nas Pan Marek Krupiƒski – dyrektor generalny UNICEF Polska. Ciesz´ si´, ˝e nasi uczniowie
znajà wartoÊç pracy i bezinteresownej pomocy, i je-

stem przekonana, ˝e jest to wynik wielu prowadzonych w szkole dzia∏aƒ – od poznawania wolontariuszy, którzy na co dzieƒ zajmujà si´ pomocà potrzebujàcym, przez spotkanie z Rzecznikiem Praw
Dziecka – Panem Markiem Michalakiem i spotkania
z przedstawicielami instytucji dzia∏ajàcych na rzecz
dzieci. Dzi´ki zaanga˝owaniu uczniów i nauczycieli
szko∏a uzyska∏a tytu∏ Szko∏y z Prawami Dziecka i do∏àczy∏a do Klubu Szkó∏ UNICEF.
Podejmujàc dzia∏ania wolontariackie w naszej
szkole, zdawaliÊmy sobie doskonale spraw´, ˝e wyzwaniem XXI wieku nie sà mi´dzyplanetarne podró˝e i kosmiczne odyseje. Wyzwaniem dla wspó∏czesnego cz∏owieka jest dostrze˝enie drugiej osoby,

zwrócenie uwagi na jej potrzeby i problemy. Aby to
by∏o mo˝liwe, niezb´dna jest edukacja. W naszych
codziennych dzia∏aniach staramy si´ te potrzeby
dostrzegaç i w miar´ naszych skromnych mo˝liwoÊci zaspokajaç. Nasi uczniowie aktywnie pracujà
w szkolnym kole Caritas, inicjujà i wspierajà ró˝norakie akcje charytatywne, niosàc pomoc tym, którzy
jej potrzebujà, a tegoroczne Êwi´to szko∏y pod has∏em „Wszystkie kolory Êwiata” by∏o tego wyrazem.
Podczas licytacji lalek uszytych przez uczniów
i ich rodziców uda∏o nam si´ zebraç 3580 z∏ na ratowanie ˝ycia dzieci w Sudanie Po∏udniowym, co
oznacza, ˝e spo∏ecznoÊç szko∏y uratuje 358 dzieci,
a to wi´cej ni˝ liczy nasza placówka! Licytacja lalek
– przedstawicieli wszystkich ras i kontynentów wywo∏a∏a wiele emocji. WÊród osób, którym uda∏o si´
wylicytowaç lalki, znaleêli si´ Pan Edward K∏os, Pani El˝bieta Nowosielska, Pan Krzysztof Kacprzak, inni goÊcie oraz liczni rodzice, uczniowie i nauczyciele. Jednà z lalek – „∏owiczank´” uczniowie podarowali Panu Markowi Krupiƒskiemu, który obieca∏
zawieêç jà do siedziby g∏ównej UNICEF w Genewie.
Cieszymy si´ bardzo, ˝e nasi uczniowie nie tylko
wiedzà, ˝e trzeba pomagaç, ale swojà postawà solidaryzujà si´ z potrzebujàcymi, bo pracujàc na
rzecz innych ludzi, pokazujà, ˝e dobro drugiego
cz∏owieka jest dla nas wszystkich wartoÊcià nadrz´dnà. W∏aÊnie dlatego ogromne serce uczniów
i rodziców okazane w czasie naszej aukcji jest tak
wartoÊciowe. Jeszcze raz Wszystkim bardzo serdecznie dzi´kuj´.
Bogumi∏a Banasiak
Dyrektor SP 171

REKL AMA
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UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

Telefon: 608-636-289
lub 608-538-718

251

„HORTUS”
US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269
www.hortus.waw.pl
REMONTY, wykoƒczenie wn´trz, uk∏adanie
glazury, paneli pod∏ogowych, malowanie
(r´czne i agregatem malarskim), sucha
zabudowa, wszelkie prace wykoƒczeniowe.
Staranne i fachowe wykonanie, osobiÊcie,
niepijàcy – tel: 503-759-763.
3

Kursy general i business English,

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

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

246

Sprzedam lub wynajm´
1/2 bliêniaka w Sulejówku.
Wysoki standard.
tel. 501-09-33-44

WERTYKULACJA TRAWNIKÓW
I WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE

tel. 513 148 238

244

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

+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

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

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

Tel. 601 262 086.

8

Prowadzenie Ksià˝ki
Przychodów i Rozchodów
Dojazd do Klienta Gratis!
Konkurencyjne Ceny!

503-759-762

MEBLE NA WYMIAR

– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

501 262 080
mapy do podzia∏u, mapy do sàdu,
mapy do projektów,
wytyczenie budynków, inne 241

DACHY
17
4

SPRZEDA˚, MONTA˚

tel. 792 077 071

29

US¸UGI KRAWIECKIE
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

507 097 028

mieszkaniowych i samochodowych

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

196

MYCIE ELEWACJI
MYCIE DACHÓW, KOSTKI BRUK.
USUWANIE MCHÓW, GLONÓW
MALOWANIE ELEWACJI
PODNOÂNIK KOSZOWY
54
e-mail: kameleo.pl@wp.pl

www.dogadajciesie.pl

DORABIANIE KLUCZY

anteny TV i SAT
■ domofony

www.anteny-kamery.pl

SPRZEDAM DOM W ZABUDOWIE
BLIèNIACZEJ – 1/2 BLIèNIAKA,
WESO¸A CENTRUM.
Bardzo dobra lokalizacja.
Tel. 782 202 380.
211

503 150 991

- POSIADAM REFERENCJE -

■

tel. 663-677-701

tel.

160

M O N TA ˚ :
■

Z¸OTA RÑCZKA

US¸UGI OGRODNICZE,
PORZÑDKOWE,
MALOWANIE itp.

HYDRAULIK

36

GEODETA

501 14 14 40

WYCINANIE,
PODCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE

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

Tel. 660-769-211

WILLA ZAGÓRZE ZATRUDNI:
kelnerów, kucharzy, cukierników, serwis
zmywajàcy, hotelowy. Praca w tygodniu
lub w weekendy – do wyboru.
CV na adres: praca@willazagorze.pl
tel. 513 642 374
247

85

◗ Wynajem lokali na biuro (na godziny/dni), handel
i us∏ugi vis a vis Urz´du Dzielnicy Weso∏a. Tel. 693862-799, parzonka@op.pl.
◗ Sprzedam wyposa˝enie po warsztacie Êlusarskim.
Konik Nowy tel. 501 15 57 56.
◗ Sprzedam nieruchomoÊç (733 m2) w centrum Rembertowa ul. ChruÊciela 17. Obr´b 30925, dz. ew.
105/2 i 105/1. Tel. 693-862-799, parzonka@op.pl
◗ Szukamy odpowiedzialnej i dyspozycyjnej pani do
codziennego odbierania szeÊciolatka ze szko∏y. Praca
w Starej Mi∏osnej w godzinach popo∏udniowych
16.00-18.00, trzy razy w tygodniu praca od 12.00
do 18.00 – dodatkowo prasowanie i gotowanie
obiadu. Wymagana dyspozycyjnoÊç – czasami do
20.30. Tel. 694 433 361 lub 604 423 509.
◗ Sprzedam niedrogo u˝ywany, markowy, rower dziecinny na 8–9 lat. Tel. 668- 641- 195, tak˝e u˝ywane rowery damski i m´ski.

angielski przed maturà i na wakacje.
Ul. Klimatyczna 1, od 16.30.
Cena: 720 z∏/24 lekcje.
biuro@alanarosier.pl, 505 366 770

23
4

◗ Zlec´ prasowanie koszul. Kontakt 601 05 32 62, po
godzinie 19-tej.
◗ Dzia∏k´ pracowniczà 450 m2 w Wawrze odstàpi´,
tel. 722 264 478.
◗ Poszukujemy studentki pedagogiki specjalnej lub
osoby ajàcej doÊwiadczenie w pracy z osobami niepe∏nosprawnymi intelektualnie do sp´dzania wolnego czasu z 24-letnià dziewczynà. Mile widziana osoba kreatywna, pogodna i cierpliwa. tel. 502254827
◗ Korepetycje z MATEMATYKI – problem z matematykà dzwoƒ, przygotowanie do MATURY i EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH tel. 503-759-762.
◗ Kamieƒczyk dzia∏ka budowlana na leÊnym osiedlu
1100 m2, ogrodzona, telewizja kablowa, internet, telefon. Do Bugu 200 m, niedaleko Liwiec. Szybki dojazd
z Warszawy. Cena 49.000,00 z∏, tel. 508 549 374.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 55 m2, Stara Mi∏osna osiedle Aleja Akacjowa, parter z ogródkiem, miejsce gara˝owe. tel. 600 150 845.
◗ Korepetycje z j. niemieckiego na ul. Jeêdzieckiej
w Starej Mi∏osnej dla uczniów gimnazjum i liceum,
cena 40 z∏/60 min. tel. 694 210 279.
◗ MATEMATYKA!! Absolwentka SGH udzieli korepetycji z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej,
gimnazjum i liceum. Tel. 666 117 476.
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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.

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

tel.: 692 905 352

48

UBEZPIECZENIA
15 TOWARZYSTW

tel. 608 878 829

248

REKL AMA

MONTA˚, POD¸ÑCZENIE I NAPRAWA

Us∏ugi hydrauliczne

SPRZ¢TU AGD W DOMU KLIENTA
Tel. 507 130 389, 500 322 255

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

e-mail: stachyra-uslugi@wp.pl

tel. 694-747-213

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WESO¸A

meble
Z DREWNA

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

oferujemy:

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

realizujemy
indywidualn
e
zamówienia

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.

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

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

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

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

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

Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa

K L I N I K A D E N T YST YC Z N A

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

ul. Jeździecka 21f, lok. 5 Warszawa-Wesoła
tel. (22) 773 21 12; 518 662 799

TERAZ W PROMOCJI:
Wielkie Czyszczenie Zębów za 130 zł
kwiecień, maj, czerwiec 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
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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

* szczegóły dotyczące promocji dostępne w recepcji lub telefonicznie

Oferujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych:
w

Leczenie zachowawcze

w

w

Leczenie ortodontyczne

w

Chirurgia

w

Zabiegi estetyczne

w

Implantologia

w

Diagnostyka radiologiczna na miejscu: pantomogram,
rtg cyfrowe, cefalometria, tomograﬁa szczęk i zatok

Protetyka

Możliwość płatności kartą

www.klinikaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Klinika Dentystyczna Elixir
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Istniejemy dla Was
od 1967 r.

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

* szczegóły w

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

salonie

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
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