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PIKNIK WESO¸A
po raz pi´tnasty!!!
W dniu 30 maja br. w naszej dzielnicy odb´dzie si´ jubileuszowa
edycja imprezy plenerowej PIKNIK WESO¸A. Po raz pi´tnasty Rada
i Zarzàd Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy organizujà na terenach
Szwadronu Jazdy RP w Starej Mi∏oÊnie wspania∏e rodzinne i sàsiedzkie
Êwi´to dla mieszkaƒców Weso∏ej i innych dzielnic Warszawy.
Tego dnia zapewniamy uczestnikom bogaty program estradowy, rekreacyjny oraz
intensywnà rozrywk´ ca∏ym rodzinom od
seniora po najm∏odsze dzieci. Proponujemy
gry i zabawy, zawody sportowe, pokazy
plenerowe, place rekreacyjne i wiele innych
atrakcji oraz wyst´py artystyczne.
W minionych latach gwiazdami PIKNIKU
WESO¸A byli tacy wykonawcy jak: MARYLA
RODOWICZ, RYSZARD RYNKOWSKI, KAYAH,
BAJM, MAANAM, KASIA KOWALSKA, BUDKA SUFLERA, PERFECT, T.LOVE, LOMBARD,
KRYSTYNA PRO¡KO, ELEKTRYCZNE GITARY,
RENI JUSIS, BIG CYC.
Dzi´ki interesujàcej ofercie ka˝dego roku
frekwencja na imprezie by∏a imponujàca,
przekraczajàc nasze najÊmielsze oczekiwania. Wzorem lat ubieg∏ych patronem medialnym imprezy zosta∏y du˝e ogólnopolskie media: Radio WAWA, TVP Warszawa
oraz media lokalne: „WiadomoÊci Sàsiedzkie” i Lokalnie.tv.

W tym roku gwiazdà wieczoru b´dzie
RAFA¸ BRZOZOWSKI – popularny polski
piosenkarz, znany z takich przebojów jak:
„Nie mam nic”, „Na dobre masz zawsze
mnie” czy „Tak blisko” – a jako suport zaprezentuje si´ zespó∏ MEGA.
Do organizacji imprezy przyczyni∏ si´ walnie
udzia∏ partnerów finansowych, którymi sà m.in.:
K&M Delikatesy, Polpain Putka Piekarnie–Cukiernie, Nivette, PPHU Lekaro, Aleo Fit, AutoGuard S.A., Corpomed J. J. Piotrkiewicz Sp.j.,
Dowbud-C Sp. z o.o., Dukiewicz Styl Auto,
Fal-Bruk Spó∏ka z o.o. Sp.K., Fokus Dariusz Duda,
Honda Auto Witolin, Jacek Bogucki Us∏ugi
Ogólnobudowlane, Kar-Gos, Naturovita Sp.
z o.o., „Nowal” Âlusarka Aluminiowa, Groszek
Sp. z o.o., Soko∏ów S.A., Toyota RadoÊç Autoryzowany Dealer, Wesolandia s.c., Wojskowe
Przedsi´biorstwo Handlowe Sp. z o.o., Zak∏ad
Us∏ug Sanitarnych Jan Bieniek, Ambra S.A., Centrum Medyczne doktorA.
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sport – gry i minigry sportowe, m.in.:
pi∏ka no˝na, unihokej, krykiet, minigolf,
frisbee, speed badminton, bule
rekreacja – konkurencje indywidualne,
rodzinne i zespo∏owe
miasteczko zabaw dla dzieci w wieku
przedszkolnym
animatorzy w przebraniach postaci
bajkowych
plac zabaw (dmuchaƒce)
strefa sponsorska: stoiska promocyjne
osób, firm i instytucji, które wspar∏y finansowo i materialnie organizacj´ imprezy
„Miasteczko Samochodowe” – stoiska
firm motoryzacyjnych
Punkt Promocji Dzielnicy
Punkt Promocji Wojska
Punkt Promocji OÊrodka Kultury
pokazy udzielania pierwszej pomocy
Rodzinny Festyn Prozdrowotny

13.00–17.00 Regionalne zawody
jeêdzieckie w skokach przez przeszkody
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Weso∏a
(pi´ç konkurencji hippicznych).
13.00–20.00 Stoiska gastronomiczne
(grill, dania obiadowe, s∏odycze, lody,
napoje, kawa, herbata, piwo), stoiska
handlowe (zabawki, balony itp.)

WYST¢PY ESTRADOWE
(od godz. 13.00 do 22.00):
13.00–14.00 Otwarcie PIKNIKU WESO¸A
14.00–16.00 Wyst´py lokalnych wykonawców estradowych
16.00–17.00 Program dla dzieci
17.00–18.00 Wyst´p zespo∏u CRIMSON
ROCKETS z ROCK ON 2014
18.00–19.30 Koncert zespo∏u MEGA
19.30–20.30 Promocja sponsorów, spoty
reklamowe, konkursy dla mieszkaƒców
20.30–22.00 Koncert RAFA¸A BRZOZOWSKIEGO z zespo∏em
Uwaga: organizator zastrzega sobie mo˝liwoÊç
wprowadzenia zmian w programie imprezy.

Urzàd Dzielnicy Weso∏a

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"

WESO¸A

WAKACJE NA

REMONTY, WYKAŃCZANIE MIESZKAŃ

www.dom-kaszubski.pl

INDYWIDUALNE CENY, DARMOWE WYCENY.

Fuego Frog
W NOWO WYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Zadowolony Klient to Podstawa

www.fuegofrog.pl

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

Na skraju lasu, w pobliżu jeziora, duży teren – 14 ha
z dobrym dojazdem. Wspaniała baza wypadowa
na wycieczki rowerowe, kajakowe
i piesze. Wymarzone miejsce na
spokojny i cichy wypoczynek.

O więcej informacji prosimy
dowiadywać się
telefonicznie lub mailem:

601 314 822

marcin@dom-kaszubski.pl
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1 kg

99
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(wieczorem)

Kiełbasa Śląska
cena za kilogram
Stół Polski

1 szt.

Promocja obowiązuje do końca maja 2015 r.

32

99

2

9

Ryż Britta

Syrop Łowicz malina

4 x 100 g
Sawex

440 ml
Agros Nova

Kawa
Jacobs Kronung
500 g
Mondelez

65

1

59

3

1 szt.

1 szt.

Płatki Nestle
Corn Flakes

Masło extra
Osełka Górska

250 g
Nestle

300 g
Sobik

9

1 szt.

1,5 l
Coca Cola

1 szt.

1 szt.
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Coca Cola

29

5

1 szt.

Woda Nałęczowianka,
niegazowana
1,5 l
Nestle Waters

89

9

1 szt.

Ptasie Mleczko
Waniliowe
380 g
Wedel
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od 152 m2
do 192 m2
na działkach
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Z prac Rady Dzielnicy
Kwietniowa sesja Rady
Dzielnicy odby∏a si´
23 kwietnia. Wiodàcym tematem by∏y sprawy zwiàzane ze Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
To podstawowy dokument
okreÊlajàcy ramy, w jakich
powinny si´ zawieraç szczegó∏owe plany zagospodarowania przestrzennego. Na sesji goÊciliÊmy
przedstawicieli Biura Architektury. Omawiane by∏y
procedury i zasady wprowadzania zmian do studium. Poruszane by∏y tak˝e tematy szczegó∏owe,
np. procedowanie wniosków o zmiany umo˝liwiajàce powi´kszenie obszaru cmentarza w Weso∏ej-Centrum (zmiany majà byç wprowadzane przy
najbli˝szej aktualizacji studium) czy wniosków
grupy mieszkaƒców o zmian´ przeznaczenia terenów w pierwszym szeregu zabudowy przy Trakcie
Brzeskim na zachód od ul. Objazdowej. Teren ten
jest obecnie przeznaczony pod zabudow´ rezydencjalnà, a przy tak ruchliwej szosie raczej nikt tego typu zabudowy nie planuje. W∏aÊciciele postulujà wi´c zmian´, dopuszczajàcà tam lokalizacj´
us∏ug. Wed∏ug stanowiska przedstawicieli Biura
Architektury nie wymaga to zmiany Studium, a jedynie korekty planu szczegó∏owego, co jest sporo
∏atwiejsze, choç na razie tak˝e nie przewidywane.
W kolejnych punktach Rada pozytywnie zaopiniowa∏a pakiet zmian w tegorocznym bud˝ecie,
g∏ównie dotyczàcych korekty wydatków oÊwiatowych, oraz zapozna∏a si´ z informacjami o stanie
Êciàgania podatków lokalnych, planem remon-

tów obiektów oÊwiatowych (dzielnica na wakacyjne remonty przeznaczy
∏àcznie ok. 800 tys. z∏), informacjami o kosztach
utrzymania oÊwiaty, kultury i sportu oraz o przygotowaniach do Pikniku Weso∏a 2015.
Najgor´tszà dyskusj´ wywo∏a∏a informacja
o stanie utrzymania czystoÊci w dzielnicy. Poruszane by∏y sprawy odbioru odpadów zielonych. Temat jest bardzo ˝ywy ju˝ od zesz∏ego roku, bowiem firma Lekaro nie chce odbieraç tych odpadów bezpoÊrednio z posesji. Powodem sà nie do
koƒca jasne zapisy specyfikacji przetargowej i zawartej umowy. Na bazie takiej samej umowy MPO
w innych dzielnicach odbiera te odpady. Na ale to
spó∏ka miejska, wi´c ∏atwiej wynegocjowaç korzystniejsze interpretacje zapisów. Rozmowy z Lekaro trwajà od kilku miesi´cy i na razie nie przynios∏y efektu. JeÊli coÊ si´ nie zmieni, to trzeba si´
b´dzie przem´czyç do przysz∏ego roku, kiedy to
koƒczy si´ obecna umowa i w nowym przetargu
zostanie to jaÊniej dookreÊlone. Na razie Êrednie
iloÊci odpadów zielonych domieszane do Êmieci
komunalnych i tak sà odbierane, zaÊ wi´ksze iloÊci, tak jak liÊcie, w najgorszym wypadku po raz
kolejny odbierze nasza Dzielnica w ramach specjalnej akcji. Problemem jest tak˝e koniecznoÊç
wystawiania Êmieci przed posesj´, co zbyt estetyczne nie jest. Lekaro bowiem nie chce odbieraç
Êmieci z zamkni´tych Êmietników czy kojców. Burmistrz Edward K∏os po raz kolejny apelowa∏, aby
z ka˝dym indywidualnym przypadkiem problemów z odbiorem Êmieci kontaktowaç si´ pisemnie
czy mailowo z Urz´dem, wiele takich spraw uda∏o
si´ za∏atwiç dzi´ki interwencji Urz´du, bo wbrew
powszechnej opinii Lekaro doÊç elastycznie dostosowuje si´ do zg∏aszanych drobnych postulatów.

Nowa przychodnia pediatryczna
w osiedlu Stara Mi∏osna
W grudniu 2014 roku SZPZLO Warszawa Weso∏a, dzi´ki dotacji m.st. Warszawy i ze Êrodków
w∏asnych, zakupi∏o lokal u˝ytkowy o powierzchni 217,45 m2 w przyziemiu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kamyk 10a z przeznaczeniem na Przychodni´ Pediatrycznà dla ma∏ych mieszkaƒców osiedla Stara Mi∏osna.
W chwili obecnej trwajà koƒcowe prace projektowe adaptacji pomieszczeƒ do wymagaƒ
Rozporzàdzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szczegó∏owych wymogów, jakim powinny odpowiadaç pomieszczenia i urzàdzenia podmiotu
wykonujàcego dzia∏alnoÊç leczniczà.

W ramach prac projektowych powstanà dwa
niezale˝ne wejÊcia do Przychodni (dzieci chore,
dzieci zdrowe), przy ka˝dym z wejÊç przewidziane jest miejsce na pozostawienie wózków dzieci´cych.
W cz´Êci dla dzieci chorych powstanà: 2 przestronne gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy,
du˝a i przestronna poczekalnia dla pacjentów,
toaleta dla pacjentów dostosowana dla osób
niepe∏nosprawnych.
W cz´Êç dla dzieci zdrowych: gabinet lekarski,
punkt szczepieƒ, poczekalnia, toaleta dla pacjentów dostosowana dla osób niepe∏nosprawnych.

MAJOWE 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:
■
■
■

6 maja 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
13 maja 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
20 maja 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).

Warto podkreÊliç, ˝e nowy system w opinii wi´kszoÊci radnych zaczyna przynosiç zadowalajàce rezultaty. Kosze uliczne nie sà ju˝ przepe∏niane odpadami bytowymi, zmniejsza si´ iloÊç dzikich wysypisk w lasach. Mo˝e nie wszystko jest jeszcze
idealne, ale widaç, ˝e idzie w dobrà stron´. Warto
tak˝e przypomnieç, ˝e w ramach p∏aconego podatku „Êmieciowego” mamy prawo do bezp∏atnego
odbioru z posesji tzw. Êmieci gabarytowych (np.
mebli). Ch´ç utylizacji takich odpadów wystarczy
zg∏osiç do Urz´du i umówiç termin wywozu.
Kolejna sesja zapowiedziana jest na 21 maja na
godz. 14.00. Szczegó∏owy program b´dzie dost´pny 7 dni wczeÊniej w Internecie, zainteresowanych
serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
przewodniczàcy Rady

Obie cz´Êci b´dà mia∏y wspólnà rejestracj´ dla
pacjentów otwartà na ka˝dà ze stron.
Projekt uwzgl´dnia tak˝e pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia magazynowe. Schemat przychodni mo˝na znaleêç
na stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl (w artykule pod tym samym tytu∏em).
Dzi´ki tej inwestycji mali pacjenci z osiedla b´dà mogli w przyjaznych warunkach uzyskaç
Êwiadczenia zdrowotne. Daje ona te˝ mo˝liwoÊç
uruchomienia punktu pobraƒ materia∏u do badaƒ
laboratoryjnych. Planowany termin zakoƒczenia
prac budowlanych i wyposa˝enia przychodni to
lipiec 2015 roku.
Dariusz Ma∏ecki
dyrektor Samodzielnego Zespo∏u
Publicznych Zak∏adów Lecznictwa
Otwartego Warszawa Weso∏a

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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W´ze∏ „Zakr´t” – pierwszy fragment WOW
Szybkimi krokami zbli˝a
si´ budowa 2,5-kilometrowego fragmentu WOW
(Wschodniej Obwodnicy
Warszawy) na odcinku pomi´dzy w´z∏em „Lubelska”
a w´z∏em „Zakr´t”. GDDKiA
mo˝e wystàpiç o pozwolenie na budow´ na podstawie wa˝nej decyzji Êrodowiskowej pomimo braku
takowej decyzji dla dalszych odcinków WOW, na
pó∏noc, w kierunku w´z∏a „Drewnica” i trasy S8.
Ten fragment drogi szybkiego ruchu zosta∏ zaplanowany wzd∏u˝ wschodniej granicy osiedla
Stara Mi∏osna w bezpoÊrednim sàsiedztwie domów. Na etapie uzgodnieƒ decyzji Êrodowiskowej,
przed laty, mieszkaƒcy zg∏aszali liczne uwagi,
które zosta∏y w zdecydowanej wi´kszoÊci uwzgl´dnione przez projektantów. Najnowszy projekt za∏àczony do wniosku o zezwolenie na realizacj´
inwestycji zachowuje podstawowe za∏o˝enia
z przeprowadzonych konsultacji spo∏ecznych.
Nowa trasa b´dzie os∏oni´ta ekranem, nie b´dzie koniecznoÊci wyburzeƒ zabudowy mieszkaniowej (wzd∏u˝ ulicy Dàbrowskiego), a na ca∏ej
d∏ugoÊci powstanà równoleg∏e drogi wewn´trzne o projektowanej pr´dkoÊci 30 km/h
bez bezpoÊredniego po∏àczenia z trasà szybkiego ruchu, a jedynie poprzez g∏ówne w´z∏y drogowe. W znaczàcy sposób ograniczy to ruch
tranzytowy uliczkami naszego osiedla, którymi

obecnie, przez ulice Zakr´towà i GoÊciniec, uciekajà z zat∏oczonej Szosy Lubelskiej samochody,
busy i nierzadko ci´˝arówki.
Projektowana, dla zapewnienia obs∏ugi osiedla, ulica Zachodnia od ulicy GoÊciniec wzd∏u˝
pasa ulicy Dàbrowskiego i dalej na po∏udnie do
w´z∏a Lubelska b´dzie si´ krzy˝owaç z ulicami
Starej Mi∏osny: Literackà, bez nazwy, Zapiecek,
Âmia∏à i Zakr´towà. Wzd∏u˝ niej oprócz oÊwietlenia powstanie Êcie˝ka rowerowa i kanalizacja deszczowa.
Zaprojektowana zosta∏a przebudowa sieci melioracyjnych z budowà zbiorników retencyjnych.
Te rozwiàzania zapewnià bezpieczny odp∏yw
wód opadowych z trasy, jak równie˝ z projektowanych dróg serwisowych i w znaczàcym stopniu rozwià˝à problem lokalnych podtopieƒ.
Majàc na wzgl´dzie ograniczenie ucià˝liwoÊci
przebiegu trasy w pobli˝u terenów mieszkalnych zaplanowano równie˝, w bezpoÊrednim
sàsiedztwie wielopoziomowego w´z∏a „Zakr´t”,
nowe nasadzenia drzew Êrednich i du˝ych.
OczywiÊcie mo˝na wymieniç równie˝ wiele argumentów przeciw budowie tej trasy, ale obecne
rozwiàzania komunikacyjne, w przebiegu dróg
krajowych DK17 i DK2, stanowià znacznie wi´kszà
ucià˝liwoÊç oraz zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa
mieszkaƒców i wymagajà pilnych zmian.
Równolegle procedowany b´dzie projekt budowy Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy (POW)
od w´z∏a „Lubelska” na zachód. Pozostawienie

W dniu 20 kwietnia 2015 zosta∏a zakoƒczona realizacja
projektu wybranego w ramach bud˝etu partycypacyjnego na
rok 2015 pn. „Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjació∏”.
W wyniku realizacji projektu zamontowano 76 szt. domków
dla owadów w 19 lokalizacjach: trzy lokalizacje na pl. Wojska
Polskiego, po jednej na ulicach Akacjowej, Mickiewicza, D´bowej, S∏owackiego i 1 Praskiego Pu∏ku, trzy na Grabiny i trzy na
Narutowicza oraz pi´ç miejsc przy ul. Koziej. W domkach owady znajdà bezpieczne schronienie oraz miejsce do rozmna˝ania si´. Dzi´ki temu liczba tych po˝ytecznych skrzydlatych
przyjació∏ mo˝e wzrosnàç i nie zniknà one z krajobrazu miasta.

niedomkni´tego ringu na pó∏noc od w´z∏a
„Zakr´t” mo˝e skutkowaç utrzymywaniem si´
sytuacji cz´stego korkowania si´ dróg w Wawrze, Weso∏ej i Rembertowie.
Opóênianie decyzji, a co gorsza ewentualna
rezygnacja z planowanej od wielu lat budowy
wschodniego odcinka obwodnicy (WOW) mo˝e doprowadziç do zablokowania ulic Weso∏ej
i Wawra potokiem aut podà˝ajàcych od strony
Lublina w kierunku centrum i na pó∏noc. Rembertów zosta∏by pozbawiony bezpoÊredniego po∏àczenia z obwodnicà, co pog∏´bi∏oby komunikacyjnà izolacj´ dzielnicy od reszty miasta.
Ograniczenie mo˝liwoÊci sprawnego korzystania z nowoczesnych rozwiàzaƒ komunikacyjnych, takich jak obwodnica Warszawy, mo˝e
w przysz∏oÊci doprowadziç do paradoksalnej sytuacji spadku atrakcyjnoÊci mieszkania w tej cz´Êci miasta pomimo sàsiedztwa rozlicznych lasów
i innych walorów naszej dzielnicy.

Zespó∏ Ochrony Ârodowiska dla Dzielnicy Weso∏a

Arkadiusz Ciupak

76 domków dla owadów

REKL AMA

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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Propozycje rewolucji autobusowej
Po po˝arze mostu ¸azienkowskiego komunikacja z Weso∏ej do centrum
Warszawy uleg∏a zauwa˝alnemu
pogorszeniu.
W szczególnoÊci dotkliwe
dla podró˝nych by∏o skrócenie tras g∏ównych linii
je˝d˝àcych bezpoÊrednio
do centrum jedynie do stacji metra Stadion. Co
prawda linia 411 zosta∏a z powrotem wyd∏u˝ona
do centrum, ale nie zaspokoi∏o to wszystkich postulatów stawianych przez pasa˝erów.
Na marcowej sesji Rada Dzielnicy goÊci∏a dyrektora dzia∏u przewozów ZTM p. Andrzeja Frankowa.
Przedstawiono szereg postulatów, o których pisa∏em miesiàc temu, zaÊ pan dyrektor obieca∏ je przeanalizowaç i rozwa˝yç mo˝liwoÊç wprowadzenia.
W wyniku tego spotkania 20 kwietnia do Rady
wp∏yn´∏o pismo ZTM z propozycjami zmian. Propozycje te w niewielkim stopniu nawiàzywa∏y do dyskusji na sesji. Przede wszystkim dotyczy∏yby tylko
obs∏ugi Woli Grzybowskiej, Weso∏ej-Centrum i Zielonej. W skrócie mo˝na powiedzieç, ˝e nie dane by∏oby nam doje˝d˝aç do centrum bez przesiadek, za
to autobusy kursowa∏yby naprawd´ du˝o cz´Êciej.
Radni uznali, ˝e propozycje wymagajà przemyÊlenia i konsultacji. Dyskusja na ich temat

ma si´ odbyç w gronie Komisji Infrastruktury
w dniu 18 maja. Osoby zainteresowane zapraszam do wyra˝enia swoich opinii na r´ce
radnych bàdê e-mailem na adres Biura Rady:
wesola.rada@um.warszawa.pl.
Poni˝ej fragment pisma ZTM oraz proponowane warianty zmian:
„Informujemy, ˝e obecnie nie widzimy mo˝liwoÊci skierowania do obs∏ugi pó∏nocnej cz´Êci
dzielnicy Weso∏a wybranych kursów linii 520,
kosztem likwidacji linii 514. Rozwiàzanie takie
spowoduje wycofanie linii 514 z obszaru Rembertowa bez zast´pstwa, co przyczyni si´ do pogorszenia poziomu obs∏ugi tego obszaru. Nadmieniamy równie˝, ˝e ze wzgl´du na ograniczenia infrastrukturalne (m.in. kraniec Wola
Grzybowska jest przystosowany do koƒczenia
trasy przez maksymalnie jednà lini´ autobusowà) oraz taborowe (ograniczona liczba pojazdów w ruchu – koniecznoÊç bilansowania zmian
w celu eliminacji koniecznoÊci anga˝owania dodatkowego taboru) obecnie nie widzimy mo˝liwoÊci dla jednoczesnego funkcjonowania linii
514 wraz z wyd∏u˝onymi kursami linii 520”.
Wariant 1:
Skomasowanie linii 183 i 514 w jednà lini´ kursujàcà na trasie: Wola Grzybowska – Armii Krajo-

Walka o d´by w Starej Mi∏oÊnie
W ostatnim czasie pojawi∏y si´ wÊród mieszkaƒców
osiedla Stara Mi∏osna niepokojàce g∏osy dotyczàce planowanej inwestycji u zbiegu
ulicy Jana Paw∏a II i ulicy
Kamyk. Planowana inwestycja mia∏aby rzekomo spowodowaç wycink´ trzech
dorodnych d´bów rosnàcych na tej dzia∏ce, a tak˝e
likwidacj´ sàsiadujàcego placu zabaw dla dzieci.
W ramach pe∏nionego mandatu radnej zwróci∏am si´ do Zarzàdu Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy z proÊbà o udzielenie informacji w tej jak˝e
wa˝nej ze wzgl´du na interes spo∏eczny sprawie.
Poni˝ej przedstawiam ustalenia, które znalaz∏y
si´ w odpowiedzi na mojà interpelacj´, w wersji
niestety skróconej ze wzgl´du na brak miejsca:
1. Dzia∏ka o nr. 662 oraz cz´Êç dzia∏ki o nr. 664
z obr´bu 8-07-14 po∏o˝one u zbiegu ul. Jana
Paw∏a II oraz ul. Kamyk sà w∏asnoÊcià prywatnà. Dnia 4.04.2013 r. Zarzàd Dzielnicy wyda∏
decyzj´ o warunkach zabudowy. Dopuszcza
ona budow´ pawilonu us∏ugowo-handlowego wraz z pozosta∏à infrastrukturà. Decyzja ta
zosta∏a wydana zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami, w tym tak˝e ochrony Êrodowiska.
2. Istniejàcy plac zabaw dla dzieci zlokalizowany
jest na innej dzia∏ce ni˝ ww. i w ˝aden sposób
nie koliduje z planowanà inwestycjà.
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3. Przed uzyskaniem pozwolenia na budow´ inwestor wystàpi∏ do Urz´du Dzielnicy z wnioskiem o opini´ na temat mo˝liwoÊci usuni´cia
trzech d´bów szypu∏kowych, które kolidujà
z planowanà inwestycjà. Zespó∏ Ochrony Ârodowiska po zapoznaniu si´ z dokumentacjà
wyda∏ opini´, w której wskazano inwestorowi
rozwa˝enie zmiany projektu zagospodarowania dzia∏ki w taki sposób, aby starodrzew zosta∏ wkomponowany w projektowanà zabudow´, czyli zosta∏ zachowany.
4. Niestety inwestor stwierdzi∏, ˝e zmiana projektu architektonicznego nie jest mo˝liwa
i z∏o˝y∏ ponowny wniosek o wydanie wst´pnej zgody na wyci´cie drzew. Tym razem jednak zobowiàza∏ si´ do dokonania szeregu nasadzeƒ zast´pczych w zamian za wyci´te trzy
d´by. Po zapoznaniu si´ z nowym wnioskiem
inwestora Zast´pca Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m. st. Warszawy negatywnie zaopiniowa∏
przedstawionà przez wnioskodawc´ gospodark´ zielenià i podtrzyma∏ dotychczasowe
stanowisko w sprawie odmowy wydania zgody na wyci´cie trzech d´bów szypu∏kowych.
5. W zwiàzku z brakiem zgody na wycink´ d´bów inwestor zwróci∏ si´ do ekspertów w zakresie ochrony przyrody, aby przeprowadzili
prace piel´gnacyjne i przygotowali trzy d´by
szypu∏kowe do przesadzenia w sposób zapewniajàcy pewnoÊç ich prze˝ycia. W dniu
14.04.2015 r. zosta∏a przeprowadzona kon-

wej – 1 Praskiego Pu∏ku – Niemcewicza – Wspólna – Szosowa – Grzybowa – al. Komandosów
– Ilskiego – Marsa – Grochowska – Wiatraczna.
Nowa linia kursowa∏aby z wysokà cz´stotliwoÊcià, tj. 10 minut w szczycie (6 kursów/h) oraz
15 minut poza szczytami i w Êwi´to (4 kursy/h).
Wariant 2 (proponowany przez jednego
z radnych Rembertowa):
1. Skomasowanie linii 183 z linià 216 w jednà
lini´ kursujàcà na trasie Zielona – Brata Alberta
– Wspólna – Szosowa – Grzybowa – al. Komandosów – Ilskiego – Marsa – Grochowska – Wiatraczna. Nowa linia kursowa∏aby z wysokà cz´stotliwoÊcià, tj. 10 minut w szczycie (6 kursów/h) oraz
15 minut poza szczytami i w Êwi´to (4 kursy/h).
2. Skomasowanie linii 173, 315 i 514 w jednà
lini´ kursujàcà na trasie: Wola Grzybowska
– Armii Krajowej – 1 Praskiego Pu∏ku – Niemcewicza – Wspólna – Korkowa – Stepowa – Okularowa – Marsa – P∏owiecka – Grochowska – Wiatraczna – Dwernickiego – Podskarbiƒska – Miƒska – Stanis∏awowska (powrót: Stanis∏awowska)
– Miƒska – Chodakowska – ˚upnicza – Bliska
– Dw. Wschodni (Lubelska). Nowa linia kursowa∏aby z wysokà cz´stotliwoÊcià, tj. 10 minut
w szczycie (6 kursów/h) oraz 15 minut poza
szczytami i w Êwi´to (4 kursy/h).
Marcin J´drzejewski

trola Inspektorów Ochrony Ârodowiska Urz´du Dzielnicy Weso∏a. Nie stwierdzili oni dzia∏aƒ na szkod´ drzew, a wykonywane prace
ocenili, ˝e sà prowadzone prawid∏owo, wg
sztuki ogrodniczej.
6. W dniu 5.03.2015 r. do Urz´du Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy wp∏ynà∏ wniosek inwestora o pozwolenie na budow´ budynku
handlowo-us∏ugowego i zagospodarowanie
terenu zgodnie z prawomocnà decyzjà o warunkach zabudowy. Wniosek jest obecnie rozpatrywany zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami Prawa budowlanego.
Jak widaç, dzia∏ania Zarzàdu Dzielnicy Êwiadczà o tym, i˝ jest on za zachowaniem równowagi pomi´dzy zabudowà a Êrodowiskiem przyrodniczym. Od lat zresztà w∏adze w Weso∏ej starajà si´ prowadziç racjonalnà polityk´, majàcà
na celu wspieranie rozwoju inwestycji przy zachowaniu jak najwi´kszej iloÊci zieleni, zw∏aszcza starodrzewu. Wracajàc zatem do d´bów
szypu∏kowych rosnàcych na dzia∏kach po∏o˝onych u zbiegu ul. Jana Paw∏a II oraz ul. Kamyk –
wszystko wskazuje na to, ˝e nie b´dà wyci´te,
tylko przesadzone w miejsce wskazane przez
Urzàd Dzielnicy Weso∏a.
Z pe∏nà odpowiedzià na mojà interpelacj´, która by∏a bardzo szczegó∏owa, mo˝na si´ zapoznaç
na stronie www.wiadomoscisasiedzkie.pl
(w artykule pod tym samym tytu∏em).
Katarzyna Zakrzewska
radna Dzielnicy Weso∏a
Nr 169 / Maj 2015
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Bud˝et partycypacyjny 2016 – etap weryfikacji szczegó∏owej
Spotkanie, które odby∏o si´ 18 marca w Gimnazjum nr 119, zakoƒczy∏o etap publicznych dyskusji
mieszkaƒców o z∏o˝onych projektach. Obecnie trwa
weryfikacja szczegó∏owa dokonywana przez Urzàd
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, która trwaç b´dzie do 22 maja 2015 r. O tym, co obejmuje weryfikacja szczegó∏owa i jakie wymogi muszà spe∏niç
projekty, aby przejÊç do nast´pnego etapu, pisa∏am
ju˝ w poprzednim artykule. Powiem tylko, i˝ poszczególne projekty sà przesy∏ane do tych wydzia∏ów, które zajmujà si´ tematykà poruszanà w danym projekcie. I tak najwi´cej projektów, bo 18, zosta∏o przekazanych do Wydzia∏u Infrastruktury, 14
projektów trafi∏o do Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury
i Sportu, 5 projektów – do Zespo∏u Ochrony Ârodowiska, 2 projekty przekazano do Wydzia∏u Admini-

PUNKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21A
pon.–pt. 8.00–16.00
zaprasza do skorzystania z nowej oferty:

Szukasz nowych sposobów doskonalenia?
Chcesz si´ rozwijaç, ale brak ci pomys∏ów?
Pragniesz lepiej poznaç siebie
i zarzàdzaç swoim ˝yciem?
Chcesz byç skutecznym w osiàganiu celów?
Skorzystaj z bezp∏atnych i indywidualnych
spotkaƒ z coachem, na których Ty sam
wypracujesz rozwiàzania swojej sytuacji.
Coaching jest procesem:
• wspierajàcym Ci´ w tym, co chcesz osiàgnàç,
• dodajàcym odwagi, by wziàç odpowiedzialnoÊç za swoje ˝ycie,
• pozwalajàcym poznaç swoje mo˝liwoÊci
i sposoby ich wykorzystania,
• sk∏adajàcym si´ z sesji (trwajàcych oko∏o godziny, w liczbie ustalonej wczeÊniej z Tobà),
• opartym na dobrowolnoÊci i jasnych zasadach.

Coaching nie jest terapià ani doradztwem.
Tu sam proponujesz, ustalasz i decydujesz.
Weê sprawy w swoje r´ce
i przyjdê na sesj´ próbnà.
Szczegó∏y i zapisy telefonicznie:
22 773 94 40 lub w Punkcie Aktywizacji
Zawodowej OPS Weso∏a
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21A

2015 r., wyniki zaÊ przekazuje niezw∏ocznie Zarzàdowi Dzielnicy Weso∏a oraz Centrum Komunikacji Spo∏ecznej. Natomiast do 3 czerwca 2015 r.
na stronie internetowej Urz´du Dzielnicy Weso∏a,
na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl,
a tak˝e na tablicy og∏oszeniowej naszego Urz´du
pojawi si´ informacja o projektach zweryfikowanych negatywnie oraz lista projektów poddanych
pod g∏osowanie mieszkaƒców. Kolejnym etapem
realizacji bud˝etu partycypacyjnego, który trwaç
b´dzie od 3 do 15 czerwca 2015 r., b´dà spotkania promocyjne projektów poddanych pod
g∏osowanie mieszkaƒców. B´dà si´ one mog∏y
odbywaç tak˝e podczas trwania imprez i innych
wydarzeƒ majàcych miejsce w Weso∏ej. Ich g∏ównym celem jest zach´ciç wszystkich mieszkaƒców
do wzi´cia udzia∏u w g∏osowaniu na projekty.
Katarzyna Zakrzewska
cz∏onek Zespo∏u ds. bud˝etu
partycypacyjnego w dzielnicy Weso∏a

Poznaj swoich sàsiadów na wiosn´!
NASZ PATRONAT

COACHING

stracyjno-Gospodarczego, a 1 projekt trafi∏ do
Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych. Zweryfikowane projekty zostanà przekazane Zespo∏owi ds. bud˝etu partycypacyjnego. W przypadku
wàtpliwoÊci co do zasadnoÊci wyniku weryfikacji
Zespó∏ mo˝e przejrzeç powsta∏à dokumentacj´
i poprosiç o ponownà weryfikacj´ projektu. Na
tym etapie do zadaƒ Zespo∏u nale˝y równie˝ rekomendowanie Zarzàdowi Dzielnicy przesuni´ç niewykorzystanych Êrodków finansowych pomi´dzy
poszczególne obszary terytorialne. Po zakoƒczeniu weryfikacji szczegó∏owej Zespó∏ przekazuje
powsta∏e w trakcie analizy dokumenty Urz´dowi
Dzielnicy Weso∏a. Do 29 maja 2015 r. koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego dzielnicy Weso∏a pani Dorota Gajewska przekazuje ka˝demu
projektodawcy informacj´ o ostatecznym wyniku
weryfikacji jego projektu wraz z uzasadnieniem.
Kolejny etap realizacji bud˝etu partycypacyjnego
to ustalanie kolejnoÊci projektów na liÊcie. Dokonuje tego Zespó∏ w drodze losowania do 2 czerwca

B´dzie radoÊnie, smacznie, a przede
wszystkim – sàsiedzko! W ostatni weekend maja (29–31.05) mieszkaƒcy Warszawy b´dà wspólnie sp´dzaç czas na podwórkach, osiedlach i okolicznych skwerkach. Sàsiedzka herbatka, konkurs na
najsmaczniejszy domowy wypiek czy
sportowe wspó∏zawodnictwo to tylko
nieliczne dzia∏ania s∏u˝àce integracji i o˝ywieniu najbli˝szej okolicy. Przed nami obchody VI Warszawskiego Dnia Sàsiada!

Do tej pory do udzia∏u w akcji zg∏osi∏o si´ ponad 40 sàsiedztw z ca∏ej Warszawy! Obecnie
najbardziej aktywni sà mieszkaƒcy Mokotowa,
gdzie ruch sàsiedzki animujà g∏ównie organizacje
pozarzàdowe, oraz z Pragi-Po∏udnie, gdzie wydarzenia inicjujà sami mieszkaƒcy ze wsparciem
wspólnot mieszkaniowych. Do tegorocznej edycji
akcji zg∏osi∏o si´ bardzo wiele nieformalnych
grup sàsiedzkich. Pokazuje to, ˝e coraz wi´cej
osób odczuwa potrzeb´ integracji ze swoimi sàsiadami i nawet zapracowani mieszkaƒcy znajdujà czas na dzia∏ania na rzecz najbli˝szej okolicy.
Lista tegorocznych organizatorów Warszawskiego Dnia Sàsiada znajduje si´ w katalogu
punktów sàsiedzkich, dost´pnym od maja na
stronie www.inicjatywysasiedzkie.pl.
Co wydarzy si´ na prze∏omie maja i czerwca?
Sàsiedzi z poszczególnych osiedli spotkajà si´ przy

„sk∏adkowo” zastawionych sto∏ach, aby wspólnie
pobiesiadowaç. Nie zabraknie równie˝ rodzinnych
pikników na trawie, b´dà osiedlowe gry i zabawy
oraz du˝o zawodów sportowych – nie od dziÊ wiadomo, ˝e sport jest doskona∏ym przepisem na integracj´! B´dzie dbanie o najbli˝szà przestrzeƒ –
wspólne sprzàtanie osiedla, zamalowywanie
brzydkich napisów oraz ró˝norakie prace ogrodowe. Do przedyskutowania pomys∏ów na d∏ugofalowe dzia∏ania na osiedlu pos∏u˝à punkty konsultacji
sàsiedzkich. Ka˝dy, kto b´dzie mia∏ ochot´ pozbyç
si´ niepotrzebnych rzeczy, b´dzie móg∏ skorzystaç
z kiermaszów i pchlich targów. Ponadto odb´dà si´
wystawy sàsiedzkich artystów, prezentacje filmów
oraz retrospekcyjne spojrzenie na osiedla za pomocà archiwalnych fotografii. Wiele sàsiedztw
zaplanowa∏o tak˝e stworzenie sàsiedzkiej fotografii grupowej – która gdy zawiÊnie w klatkach
schodowych, b´dzie przypomina∏a mieszkaƒcom
o tym, ˝e mogà liczyç na siebie nawzajem.
Sto∏eczne Centrum Wspó∏pracy Obywatelskiej
oraz Q-Ruch Sàsiedzki zapraszajà wszystkich
mieszkaƒców do obchodów Warszawskiego
Dnia Sàsiada. Budowanie sàsiedztw najwy˝szej jakoÊci zaczyna si´ od naszych ch´ci!
Aleksandra Wolczyk
koordynatorka Warszawskiego Dnia Sàsiada
e-mail: aleksandraw@cal.org.pl,
tel. 693 639 744

REKL AMA

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

PROTEZY • NAPRAWA
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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

✓ przyst´pne warunki p∏atnoÊci
✓ równie˝ krótkie pobyty
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Samoloty i drony na Gocławiu

Przed laty na Gocławiu znajdowało
się lotnisko Aeroklubu Warszawskiego, a obecnie znów pojawiły się
tu samoloty - teraz w wymiarze modelarskim. Nowoczesne i tradycyjne modele
latające możemy znaleźć w profesjonalnym
Sklepie Modelarskim F3M.pl zlokalizowanym
na osiedlu Wilga przy ul. Rechniewskiego 6.
Dużą część asortymentu sklepu stanowią zestawy
modeli RC już złożone, z nowoczesnym nadajnikiem i innymi akcesoriami, tzw. RTF „gotowe
do lotu”. To oferta dla początkujących pilotów
RC oraz ciekawy pomysł na prezent. Kompetentna
i miła obsługa sklepu chętnie doradzi w wyborze
modelu i dostosowaniu do wieku i umiejętności

przyszłego
pilota.
Doświadczeni modelarze
znajdą tu specjalistyczne
materiały do budowy modeli, akcesoria modelarskie, silniki elektryczne i spalinowe nawet
100 ccm, do samolotów w klasie gigant.
Drony to najpopularniejsze dziś modele latające.
Każdy, kto czuje „techniczny zapał” – chce latać
dronem z kamerą, robić zdjęcia i kręcić ﬁlmy
z powietrza. Prosty pilotaż modelu i ceny od
ok. 400 zł zachęcają do samodzielnego nagrywania
np. własnych uroczystości rodzinnych lub wycieczek. Drony różnej wielkości i z różnym wyposażeniem można obejrzeć przy Rechniewskiego 6.

Plastikowe i drewniane modele do sklejania
Duży dział sklepu stanowią plastikowe modele
Revell i Tamiya, z pełnym asortymentem potrzebnych farb i akcesoriów. Wśród samolotów
drewnianych znajdziemy wiele tradycyjnych
konstrukcji, jak Jaskółka czy Wilga z napędem na
gumę. Hobbyści oraz uczniowie budujący makiety mogą w F3M zaopatrzyć się w specjalistyczne
materiały modelarskie, takie jak: balsa, sklejka,
tektura, proﬁle węglowe, pianki, posypki oraz
farby i produkty chemii modelarskiej.
Modelarstwo łączy pokolenia
Wspólne sklejanie i budowa modelu czy makiety to znakomity sposób na rodzinne spędzanie
czasu. Młodzież poznaje tajniki budowy modeli
i uczy się rozwiązywania zagadnień technicznych,
co będzie pomocne na lekcjach techniki w szkole.
Odwiedzając sklep F3M można uzyskać ciekawe informacje o pilotażu modeli RC i fachową poradę.

Sklep Modelarski F3M
ul. T. Rechniewskiego 6
03-980 Warszawa
Tel. 22 870 38 64
www.f3m.pl
Czynne: • poniedziałek – piątek 10.00-18.00
• sobota 10.00-14.00
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Z tym kuponem
Rabat 5% na zakupy
do 30 maja !
Sklep Modelarski F3M.pl
Gocław ul. Rechniewskiego 6

ul. Warszawska 55/201, Wesoła / tel. 22 299 40 75
www.medyczno-zielarski.pl pon-pt 10-18 / sob 10-14

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

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

TERAZ W PROMOCJI:
Wielkie Czyszczenie Zębów za 130 zł

- STAWU SKOKOWEGO
- KOLANOWEGO
- NADGARSTKOWEGO
- PASY LĘDŻWIOWO- KRZYŻOWE

kwiecień, maj, czerwiec 2015
* 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

PODUSZKI

SPRZĘT REHABILITACYJNY I POMOCNICZY

Protetyka

Możliwość płatności kartą

REFUNDACJA
ŁÓŻKA REHABILITACYJNE

WNIOSKÓW

BEZPŁATNE BADANIE STÓP

www.klinikaelixir.pl

Sklep Medyczny - ul. Warszawska 55, lok. 201

Jesteśmy na Facebooku – Klinika Dentystyczna Elixir

Zapisy telefoniczne: tel. 533 514 819, 22 299 40 75

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Srebro na Mistrzostwach Mazowsza w Gimnastyce Sportowej!
W osiedlu Zielona, w Zespole Szkó∏ nr 94, od
lat dzia∏a sekcja gimnastyki sportowej. W zaj´ciach prowadzonych przez trenerk´ Bo˝en´ Borys
uczestniczy kilkanaÊcie dziewczynek i kilku ch∏opców, uprawiajàcych t´ obecnie ma∏o popularnà,
a pi´knà dyscyplin´ sportowà. 14 dziewczynek
z tej grupy wzi´∏o udzia∏ w Otwartych Mistrzostwach Mazowsza w Gimnastyce Sportowej. Zawody odby∏y si´ 21 marca 2015 roku w Garwoli-

nych niestety si´ zdarza. Z∏otymi medalistkami,
z niewielkà przewagà, zosta∏a dru˝yna z Garwolina, srebrny medal zdoby∏a reprezentacja Warszawy-Weso∏ej, a bràzowy zawodniczki z Siedlec.
Dru˝yna z Weso∏ej wystàpi∏a w sk∏adzie: Brygida
Michalczyk, Zuzanna Grzegorczyk, Dobros∏awa
CieÊlak-Powa∏owska i Oliwia Kurman. Dla Oliwii,
niespe∏na 7-letniej uczennicy zerówki, by∏ to
pierwszy start w powa˝niejszych zawodach
i uwieƒczony srebrnym medalem. Ta malutka
dziewczynka ma wielki sportowy talent i ambitne
serce do sportowej rywalizacji! Oprócz tych czterech zawodniczek, które w swojej kategorii rocznikowej okaza∏y si´ najlepsze, o puchar walczy∏y
te˝ Weronika Twardowska, Agata Januszek, Ania

Konopka, Kasia Siembida, Zuzia Ozimkowska,
Gabrysia Sasim, Marta Roguska, Gabrysia Kosk,
Ola Twardowska i Lena Rogala. To dzi´ki ich sportowej postawie zdobyliÊmy pi´kny puchar.
26 marca w zawodach XLVIII Warszawskiej
Olimpiady M∏odzie˝y reprezentacja naszej dzielnicy zaj´∏a szóste miejsce wÊród 18 dzielnic Warszawy. Te zawody rozgrywane by∏y w szkole
sportowej nr 26 przy ul. Miedzianej w Warszawie. Zawody rozgrywane by∏y w 3 konkurencjach – skoku przez koz∏a, çwiczeniach równowa˝nych i çwiczeniach wolnych.
Trenerka mgr Bo˝ena Borys

Magdalena Haraziƒska mistrzynià
Polski juniorek w szachach!!!
nie. Zosta∏y rozegrane osiemnasty raz. Od wielu
ju˝ lat reprezentacja naszej dzielnicy zajmuje
w nich miejsca na podium. W tym roku nasze zawodniczki zdoby∏y dru˝ynowo srebrne medale
i puchar. W zawodach uczestniczy∏o 125 zawodniczek. Nasze gimnastyczki startowa∏y w trójboju, w konkurencji indywidualnej i dru˝ynowej.
Dru˝yn´ tworzy∏y cztery dziewczynki, z roczników klas I–IV. Dziewczynki z Weso∏ej dzielnie rywalizowa∏y o pierwsze miejsce z dru˝ynà gospodarzy. Dru˝ynie z Garwolina wyraênie sprzyjali
s´dziowie, co w tzw. dyscyplinach niewymier-

W dniach 8–14.04.2015 r. w Suwa∏kach odby∏y si´ rozgrywki Indywidualnych Mistrzostw
Polski Juniorów do lat 12 w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady M∏odzie˝y.
Najlepsi szachiÊci z ca∏ej Polski walczyli o tytu∏
mistrza Polski juniorów 2015, wÊród nich uczennica Szko∏y Podstawowej nr 353 Magdalena
Haraziƒska. Nasza zawodniczka przez ca∏y turniej by∏a faworytkà zawodów, zdoby∏a maksymalnà iloÊç punktów, wygrywajàc wszystkie partie. Tak wspania∏y wynik sprawi∏, i˝ Magda stan´∏a na najwy˝szym podium, uzyskujàc tytu∏
mistrzyni Polski juniorek w szachach do lat 12.
Gratulujemy!!!
Teresa Osypiuk

Aktywny Warszawiak – çwicz z nami :-)
Towarzystwo Narciarskie Biegówki,
jak ju˝ niektórzy zdà˝yli si´ przekonaç, swojà dzia∏alnoÊç prowadzi
przez ca∏y rok. åwiczenia ogólnorozwojowe czy nartorolki to formy aktywnoÊci, które z powodzeniem mo˝na realizowaç w okresie bezÊnie˝nym,
a które swojà efektywnoÊcià oraz walorami prozdrowotnymi dorównujà nartom biegowym. W∏aÊnie ta urozmaicona oferta programowa zosta∏a zauwa˝ona i doceniona przez Biuro Sportu i Rekreacji

m.st. Warszawy. Towarzystwo Narciarskie
Biegówki na realizacj´ swojego projektu
otrzyma∏o dofinansowanie, dzi´ki czemu
wszyscy doroÊli mieszkaƒcy Warszawy
majà szans´ uczestniczyç w nieodp∏atnych zaj´ciach prowadzonych przez
wykwalifikowanych instruktorów.
Od marca do czerwca, a potem we
wrzeÊniu w czterech lokalizacjach (Stara
Mi∏osna, Stadion Narodowy, NadwiÊlaƒska Âcie˝ka Biegowa i Park Górczewska
na Bemowie) we wtorki, Êrody, czwartki

i soboty majà Paƒstwo do wyboru zaj´cia: nartorolki, imitacje narciarskie oraz çwiczenia funkcjonalne.
Szczegó∏y na stronie: http://www.tnbiegowki.type.pl/nasze-dzialania/aktualnosci/14-aktywny-warszawiak.
Zapisy i informacje pod adresem mailowym:
kontakt@biegowkiwesola.org.
Szczególnie goràco zapraszamy do udzia∏u
osoby zmagajàce si´ z nadwagà, chcàce zaktywizowaç swoje cia∏o oraz pracowników biur,
prowadzàcych statyczny, ma∏o aktywny tryb ˝ycia! Zróbcie pierwszy krok ku zdrowiu i zmianie
z∏ych nawyków – pomo˝emy Wam w tym!
TN Biegówki

REKL AMA

US¸UGI OGRODNICZE I PORZÑDKOWE
Trawniki • Piel´gnacja • Aran˝acje
tel. 88 33 11 774
www.larix-ogrody.pl
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Rowerowa Jazda na Orientacj´ – sezon rozpocz´ty!
W pierwszy dzieƒ wiosny ruszy∏ nowy cykl zawodów w rowerowej
jeêdzie na orientacj´
pod nazwà Puchar
Warszawy i Mazowsza w RJnO. G∏ównym organizatorem ca∏ego cyklu jest Stowarzyszenie Team 360° z Weso∏ej
oraz Urzàd Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy. W tym roku dla uczestników
organizator przygotowa∏ 12 dwudniowych
rund i w sumie a˝ 30 startów. Dodatkowo jest
prowadzona osobna klasyfikacja Grand Prix
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która dotyczy
zawodów rozgrywanych w przepi´knym kompleksie leÊnym Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i NadleÊnictwa Celestynów rozciàgajàcym si´ wokó∏ Wawra.
W dniach 9–10 maja gospodarzem IV rundy
b´dzie Legionowo. Zawody odb´dà si´ w okolicach Legionowa, szczegó∏y dost´pne w Komunikacie Technicznym zawodów na stronie
www.orienteering.waw.pl. Nast´pna, V runda,
23–24 maja, tak˝e zlokalizowana jest w pobli˝u
Warszawy – w Wo∏ominie. Na terenach dzielnicy
Wawer zostanie rozegrana VI runda w dniach
20–21 czerwca w okolicach RadoÊci – tu warto
wspomnieç, ˝e mieszkaƒcy Wawra zg∏oszeni
w terminie majà start w zawodach za darmo.
Szczegó∏y na temat zasad klasyfikacji oraz kalendarz ca∏ego cyklu sà dost´pne na stronie
www.orienteering.waw.pl. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, sponsorem ca∏ego cyklu jest firma Polisport Wheeler. Jako
g∏ówne nagrody sà losowane wÊród uczestników dwa rowery firmy Wheeler, jest te˝ wiele

cennych nagród dla uczestników, dyplomy i medale w ka˝dej kategorii wiekowej.
Tych co ju˝ spróbowali zabawy z mapà w terenie na rowerze, nie trzeba ju˝ do tego zach´caç, ci co si´ wahajà, koniecznie muszà spróbowaç, na pewno nie b´dà tego ˝a∏owali. Sp´dzicie fajnie czas na Êwie˝ym powietrzu i na pewno

nie b´dzie nudno, bo po ka˝dym starcie jest
mnóstwo wra˝eƒ!
Zajrzyjcie na www.mtbo.pl – tam w zak∏adce
o RJnO zamieszczony jest ca∏y poradnik na temat
tej fascynujàcej dziedziny sportu i rekreacji na ∏onie natury.
Jan Cegie∏ka

Mistrzostwa Dzielnicy Weso∏a
w ramach XLVIII WOM
Impreza odby∏a si´ w Aquaparku Wesolandia pod patronatem Urz´du Dzielnicy
Weso∏a. Udzia∏ w zawodach
mogli wziàç uczniowie gimnazjów oraz szkó∏ podstawowych (klasy III–VI) zg∏oszeni jako szkolne reprezentacje.
P∏ywacy Klubu Sportteam
obecni byli w sk∏adach wielu
wyst´pujàcych ekip.
Zdobyli dla swoich szkó∏ ponad 20 medali w startach indywidualnych i bardzo dobrze zaprezentowali si´ w sztafetach. Wszystkim uczestniczàcym w zmaganiach placówkom gratulujemy wyników, a uczniom wspania∏ych
osiàgni´ç. Jest nam bardzo mi∏o, ˝e nasi podopieczni otrzymali
w swoich szko∏ach powo∏ania i mogli wystàpiç w tych zawodach.
Fotorelacja na www.sportteam.pl oraz Facebooku: Sportteam
Zdrowy Styl. Pe∏ni energii i z nowymi si∏ami trenujemy do kolejnej
p∏ywackiej imprezy w dzielnicy Weso∏a – ju˝ 14 czerwca Mistrzostwa Wesolandii z okazji Dnia Dziecka!
Karolina Korzeniowska
trenerka w Klubie Sportteam
REKL AMA

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Zwyk∏a historia
„Ze wszystkich si∏”
re˝. Nils Tavernier
By∏am sceptycznie nastawiona do kolejnej historii
o tym, ˝e mo˝na przezwyci´˝yç ka˝dà s∏aboÊç. Do
kolejnego wyciskacza ∏ez
o przeciwnoÊciach losu. Tego spodziewa∏am si´ po filmie „Ze wszystkich
si∏” opowiadajàcym histori´ ojca i niepe∏nosprawnego syna, którzy wspólnie postanowili
wziàç udzia∏ w zawodach Ironman – za ci´˝kich
do wykonania dla wi´kszoÊci pe∏nosprawnych.
Jednak film wcale nie by∏ taki, jakiego si´ spodziewa∏am – prawdopodobnie dlatego, ˝e zrobili go Europejczycy, a nie Amerykanie.
Niepe∏nosprawny nastoletni Julien postanawia
zacieÊniç wi´ê ze swoim ojcem, który w∏aÊnie straci∏ prac´. Wpada wi´c na pomys∏, aby odÊwie˝yç
jego dawnà pasj´, i proponuje mu wspólny udzia∏
w triathlonie Ironman, którego przed laty ojciec
nie by∏ w stanie ukoƒczyç. Poczàtkowo spotyka si´
z oporem, co jednak, oczywiÊcie, szybko si´ zmie-

nia i m´˝czyêni zaczynajà wspólnie trenowaç – ojciec p∏ywa, biega i jeêdzi na rowerze, a syn przystosowuje si´ do sportowych wózków inwalidzkich. Od poczàtku wiadomo, ˝e celem jest dla nich
przede wszystkim zawody ukoƒczyç (aby triathlon
Ironman zosta∏ uznany, nale˝y
pokonaç tras´ w ciàgu 16 godzin), nie zaÊ próbowaç go
wygraç, ale ju˝ samo to wydaje si´ sporym wyzwaniem.
Amerykanie, czy te˝ mo˝e
raczej tuzy komercyjnego Hollywood pokroju Spielberga,
pokazaliby zapewne smutnego nastolatka, który nie radzi
sobie z otaczajàcym go Êwiatem, a udzia∏ w zawodach ma
mu pomóc uwierzyç w siebie.
Francuzi, którzy stworzyli „Ze
wszystkich si∏”, pokazujà nam
zupe∏nie innà postaç. Julien
jest przebojowy, ma mnóstwo
znajomych, s∏ucha muzyki indie i potrafi si´ zbuntowaç.
Jego niepe∏nosprawnoÊç nie jest problemem dla
niego, a dla jego ojca. I to w∏aÊnie jemu ch∏opak
stara si´ udowodniç, ˝e jest taki sam jak wszyscy.
Historia jest stworzona bardzo prosto, nie sili si´
na g∏´bokie metafory i przekazy – ma przede
wszystkim byç dzie∏em ku pokrzepieniu serc, ale

REKL AMA

równie˝ obrazem motywujàcym, ma nam pokazaç, ˝e ka˝de z nas mo˝e tak samo wziàç si´ za
siebie i ˝e warto próbowaç. I to zadanie doskonale spe∏nia. Do tego sam triathlon jest przedstawiony na tyle realnie i boleÊnie, ze wszystkimi jego minusami (Julien z ojcem
ca∏y czas pozostajà w tyle, po
drodze dochodzi do ró˝norakich nieprzewidzianych zdarzeƒ, a przede wszystkim –
jest to po prostu nadludzka
mord´ga), ˝e po wyjÊciu z kina
mia∏am wra˝enie, ˝e sama
bra∏am w nim udzia∏ i obudz´
si´ rano z pod∏ymi zakwasami.
RealnoÊç obrazu jest stworzona mi´dzy innymi przez
przepi´kne zdj´cia. Uj´cia
francuskich Alp, jak równie˝
t∏umów bioràcych udzia∏
w morderczym wyÊcigu
w wodzie i na làdzie naprawd´ zapierajà dech
w piersiach. Realne i szczere
jest równie˝ aktorstwo. Nie mamy tu znanych
twarzy, mamy za to rzemieÊlników sztuki, którzy
wiedzà, co robià, i dajà nam postacie z krwi i koÊci. Nie musimy si´ siliç, aby w nie uwierzyç.
OczywiÊcie pomimo wszystkich pozytywów film
ma te˝ kilka wad. Re˝yser nie uciek∏ od pu∏apki banalnoÊci i mamy tu co najmniej kilka przewidywalnych sytuacji, jak równie˝ klasycznych p∏aczliwych
momentów, w których wszystko – zachowanie postaci, muzyka i kadry, mówià nam: „Pop∏acz si´”.
Historia nie jest te˝ w ca∏oÊci rewolucyjna, ale
nie o to w tym filmie chodzi. Nikt nie planowa∏
tu przekombinowanej fabu∏y z potrójnym dnem,
wy∏àcznie prostà, podnoszàcà na duchu opowieÊç o wytrzyma∏oÊci, mi∏oÊci i radoÊci ˝ycia.
Nils Tavernier, re˝yser „Ze wszystkich si∏”,
chcia∏ nam przede wszystkim pokazaç zwyk∏à,
ludzkà histori´. Przedstawi∏ jà w bardzo estetyczny, na wskroÊ europejski sposób, dodatkowo odbiegajàcy od kanonu filmów na temat niepe∏nosprawnych. Po∏àczy∏ ze sobà wzruszajàcà fabu∏´,
sportowe emocje i prostot´ przekazu bez jakiegokolwiek moralizatorstwa. Nie jest to film z górnej
pó∏ki, nie jest to epokowe dzie∏o, nie b´d´ do
niego wracaç, ale obejrza∏am z przyjemnoÊcià
i sporymi emocjami. I zalecam to ka˝demu, kto
chce w ˝yciu odnaleêç troch´ pozytywnej energii.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

WARTO ZOBACZYå

Noc muzeów

to impreza,
która od lat cieszy si´ ogromnà popularnoÊcià.
Podczas jednego z wiosennych weekendów
galerie, muzea i inne instytucje sà otwarte dla
zwiedzajàcych, a wst´p jest bezp∏atny. Wiele
instytucji na Noc Muzeów przygotowuje oprowadzania kuratorskie, koncerty, projekcje
i warsztaty.
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W tym roku Noc Muzeów odb´dzie si´
16 maja. W Warszawie weêmie w niej udzia∏
237 placówek, w tym 50 muzeów i 31 galerii
– zapowiedzia∏ sto∏eczny ratusz. Poza nimi dla
odwiedzajàcych otwarte b´dà równie˝ instytucje publiczne, m.in. Sejm, Senat i Kancelaria
Rady Ministrów, oraz obiekty kultu religijnego,
teatry, domy kultury i fundacje.
Centrum Nauki Kopernik tak˝e uczestniczy
w tym wydarzeniu i zaprasza od 20.00 do 2.00
w nocy na wystawy sta∏e, do laboratoriów, do

planetarium Niebo Kopernika. Atrakcje b´dà
czeka∏y te˝ przed Kopernikiem. W budynku poza 450 eksponatami na wystawach sta∏ych specjalne doÊwiadczenia na Noc
Muzeów przygotowa∏y laboratoria Kopernika. Podczas
Nocy Muzeów b´dzie równie˝ mo˝na zobaczyç wystaw´ czasowà MikroÊwiat.
Maria Surawska
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– czyli maj w OK Weso∏a i Filii ODT Pogodna
Od Mongolii przez Ba∏kany a˝ po Ameryk´ Po∏udniowà – OÊrodek Kultury w Weso∏ej i jego filia
„Pogodna” w Starej Mi∏oÊnie w maju zapraszajà
wszystkich na wyjàtkowe wydarzenia z najró˝niejszych dziedzin sztuki!
Wiosna przynosi o˝ywienie nie tylko
w przyrodzie. Choç w siedzibie OÊrodka Kultury w Weso∏ej trwa remont, nie zwalniamy
tempa. Przedstawiamy Wam nasze propozycje i zaproszenia, a zaczynamy od... muzyki.

Do pos∏uchania
JeÊli chcecie poznaç sekrety instrumentów
i muzyków grajàcych najtrudniejsze utwory,
nie przegapcie koncertu „Pi´ciu wspania∏ych” z cyklu „Filharmonia Narodowa dla
dzieci”, szczególnie ˝e ma on a˝ dwie ods∏ony tego samego dnia. 8 maja o godzinie
10.50 w Przedszkolu pod D´bami (ul. Armii
Krajowej 72) oraz o 11.50 w ODT Pogodna.
Kolejna propozycja to Mazowiecki Konkurs
Duetów Fortepianowych. Dwóch muzyków
przy jednej klawiaturze to uczta zarówno
dla uszu, jak i oczu. W sobot´, 23 maja
o godzinie 14.00 b´dziecie mogli wziàç
w niej udzia∏ w OÊrodku Kultury w Weso∏ej.
W prawdziwà wypraw´ dooko∏a Êwiata zabierze was grupa
Yankiel. Ich muzyk´ mo˝na okreÊliç jako fuzj´ rytmów ba∏kaƒskich, latynoskich, amerykaƒskich zaprawionà s∏owiaƒskim
charakterem. Co ciekawe, zespó∏
ten doceni∏ sam Nigel Kennedy,
jeden z najwybitniejszych skrzypków na Êwiecie. Grupa Yankiel
wystàpi w ODT Pogodna 9 maja,
w sobot´, o godzinie 18.00.
Nie mo˝na tego przegapiç!

Do obejrzenia
Maj to tak˝e czas spektakli, wystaw i opowieÊci. 19 maja otwieramy wystaw´ malarstwa pani Gra˝yny Weber. Artystka kocha
przyrod´, kolory, stara si´ na p∏ótnie oddaç
ich magi´. Wernisa˝ wystawy „Zamajona”
o godzinie 19.00 w ODT Pogodna.

W tym samym miejscu, 17 maja o godzinie 17.00, podró˝nik Jakub Czajkowski
opowie o swojej wyprawie do Mongolii.
Oprócz opowieÊci b´dziecie mogli zobaczyç zdj´cia pokazujàce najciekawsze sekrety tego kraju.
W maju warto tak˝e odwiedziç ODT Pogodna z dzieciakami i obejrzeç ciep∏y muzyczny spektakl „Z∏ote jajko”. Historia
dwóch z pozoru nieczu∏ych i sprytnych
zwierzaków, które nagle stajà przed wielkim wyzwaniem i ˝eby mu sprostaç, muszà
si´ zmieniç – na lepsze! Zapraszamy w sobot´ 24 maja o godz. 16.00.

Na Dzieƒ Mamy
Nie mo˝na zapomnieç, ˝e w maju sk∏adamy ˝yczenia naszym mamom. Ich Êwi´to
przypada na 26 maja, a w Weso∏ej i Starej
Mi∏oÊnie z tej okazji dzieciaki b´dà mog∏y
przygotowaç dla swoich mam przepi´kne

OÊrodek Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy
(ul. Starzyƒskiego 21):
8 maja (piàtek), godz. 10.50 – PI¢CIU WSPANIA¸YCH. Koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci” – pokazy ró˝nych instrumentów
strunowych. Co je ∏àczy, a co dzieli? Miejsce:
Przedszkole pod D´bami, ul. Armii Krajowej 72.
23 maja (sobota), godz. 14.00 – NA CZTERY
R¢CE. Mazowiecki Konkurs Duetów Fortepianowych – XI edycja. Jeden fortepian, dwóch muzyków, granie na 4 r´ce. Zobacz popisy muzycznych mistrzów grajàcych klasyk´!
26 maja (wtorek), godz. 18.00 – M∏odzi pianiÊci szlifujàcy talent pod okiem Swiet∏any Parki
zapraszajà do MUZYCZNEJ KAWIARENKI
Z OKAZJI DNIA MATKI! Daj si´ skusiç!
30 maja (sobota) – PIKNIK WESO¸A. Odwiedê
nasze stanowisko – b´dà warsztaty i inne atrakcje! Zaprasza organizator – Dzielnica Weso∏a
m.st. Warszawy. Miejsce: Teren Szwadronu Jazdy
RP w Starej Mi∏oÊnie przy ul. Szkolnej 14.
***

OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych
POGODNA
(ul. Jana Paw∏a II 25):
8 maja (piàtek), godz. 11.50 – PI¢CIU WSPANIA¸YCH. Muzyczna opowieÊç o instrumentach
strunowych. Koncert z cyklu „Filharmonia Narodowa dla dzieci”.
9 maja (sobota), godz. 18.00 – koncert grupy
YANKIEL BAND – ulubieƒców Nigela Kennedy’ego. Porywajàca muzyczna mieszanka oparta
na brzmieniach latynoskich, bluesowych, a nawet
ba∏kaƒskich. Muzyczna podró˝ dooko∏a Êwiata!

fot. Jan Âwiderski

wiàzanki. Warsztaty florystyczne na dzieƒ
przed Êwi´tem, czyli 25 maja, startujà
o 17.00 w ODT Pogodna. Ale to nie koniec.
Wszystkie mamy zapraszamy 26 maja,
w ich dzieƒ, do OK Weso∏a przy ulicy Starzyƒskiego 21 na koncert naszych pianistów szlifujàcych swój talent w OÊrodku.
Nie zapomnijcie tak˝e odwiedziç naszego stanowiska podczas Pikniku Weso∏a
30 maja! W naszym namiocie b´dà warsztaty, atrakcje i niespodzianki.
Wi´cej naszych atrakcji i pomys∏ów
znajdziecie na naszej stronie internetowej
www.domkulturywesola.net.
Zapraszamy serdecznie!
OK Weso∏a

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wydarzenia kulturalne

16 maja (sobota), godz. 13.00 – Zajrzyj do nas
na POGODNE popo∏udnie z grami planszowymi! dla dzieci i m∏odzie˝y. Gra o Tron, Carcassonne i inne najlepsze gry Êwiata czekajà na Ciebie.
A mo˝e masz swojà gr´ i szukasz graczy? Przyjdê
koniecznie!
17 maja (niedziela), godz. 17.00 – MONGOLIA – podró˝ z Jakubem Czajkowskim do kraju Czyngis Chana. Pokaz slajdów i opowieÊci
z wyprawy do najdalszych kraƒców tego kraju.
19 maja (wtorek), godz. 19.00 – ZAMAJONA
– wernisa˝ pe∏nej ciep∏a i wiosennej radoÊci wystawy malarstwa Gra˝yny Weber, która przenosi
na p∏ótna rozkwitajàcy maj.
24 maja (niedziela), godz. 16.00 – Teatr
Igraszka zaprasza na spektakl dla dzieci „Z¸OTE JAJKO”. Lisica i Wilk, chcàc si´ szybko wzbogaciç, planujà zuchwa∏à kradzie˝. Kiedy okazuje
si´, ˝e zamiast kury znoszàcej z∏ote jaja zabierajà kogucika – muszà wziàç za niego odpowiedzialnoÊç i nauczyç si´ byç dobrymi rodzicami.
25 maja (poniedzia∏ek), godz. 17.00 –
WARSZTATY FLORYSTYCZNE DLA DZIECI od 10
lat. Ka˝dy uczestnik zaj´ç nauczy si´ komponowaç niepowtarzalne wiàzanki dla swojej Mamy.
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Daj si´ porwaç w podró˝

WESO¸A

Zielony P∏omieƒ – aktualnoÊci
W tym miesiàcu odby∏o si´ kilka akcji, w których mogliÊmy zaprezentowaç si´ jako dru˝yna.
Jednà z nich by∏a akcja, podczas której sprzedawaliÊmy ciasta przed koÊcio∏em pod wezwaniem
Êw. Hieronima. Chocia˝ pogoda nieszczególnie
nam dopisa∏a, nasze ciasta i Êwiàteczne babki
cieszy∏y si´ du˝ym powodzeniem wÊród ludzi
odwiedzajàcych stoiska. Bardzo dzi´kujemy

wszystkim Rodzicom harcerzy, którzy zaanga˝owali si´ w to przedsi´wzi´cie, oraz ka˝demu
klientowi. Zebrane pieniàdze pozwolà nam nabyç tak bardzo potrzebny sprz´t obozowy.
Kolejnym punktem naszych dzia∏aƒ by∏o pe∏nienie warty przy grobie Chrystusa w obu staromi∏oÊniaƒskich koÊcio∏ach. Nale˝y zaznaczyç, ˝e
warty nie okaza∏yby si´ tak udane bez wsparcia

PTTK WESO¸A ZAPRASZA
Nie musisz wyje˝d˝aç na Âlàsk,
by zobaczyç hut´! – 17 maja br.
Sto∏eczny zak∏ad ArcelorMittal Warszawa, dawniej Huta Warszawa, umo˝liwi Ci obejrzenie, gdzie
i w jaki sposób powsta∏a stal do budowy np. warszawskiego metra, stadionów Legii i Narodowego,
elementów samochodów (np. ∏o˝ysk, spr´˝yn) najbardziej znanych marek, gdzie wykonywano analizy cz´Êci mostu ¸azienkowskiego po po˝arze.
Tutaj mo˝na b´dzie te˝ obejrzeç pomnik-krzy˝
w miejscu, w którym msz´ odprawia∏ b∏. ks. Jerzy Popie∏uszko, ale te˝ i schody wybudowane
z okazji wizyty Edwarda Gierka czy te˝ pomnik
Strzelców Kaniowskich, upami´tniajàcy bitw´
„Warszawskie Termopile”.
Historia warszawskiej huty pokazuje jak w soczewce przemiany gospodarcze, spo∏eczne i polityczne zachodzàce w Polsce.
Wyjazd: 17 maja 2015, zbiórka na parkingu przy
stacji kolejowej Warszawa-Weso∏a o godz. 10.15,
odjazd SKM godz. 10.32
Powrót: tego samego dnia i w to samo miejsce
ok. godz. 16.00.
Wpisowe: Zwiedzanie bezp∏atne, prosimy zabraç
jedynie bilety na przejazdy.
Dzieci: W wycieczce niestety ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nie mogà wziàç udzia∏u dzieci, jedynie
starsza m∏odzie˝ i to wy∏àcznie pod opiekà rodziców lub opiekunów.
Zg∏oszenia: do 15 maja 2015 r. Zapisy poprzez
stron´ www.pttkwesola.pl.
Liczba miejsc: 40.
Kierownik wyjazdu: Ryszard Ko∏tun, tel. kont.:
602 46 94 37.

Rowerami do Powsina – 13 czerwca br.
Wycieczka do Parku Kultury oraz Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Park ten powsta∏ w latach
pi´çdziesiàtych XX w., w miejscu gdzie przed

II wojnà Êw. mieÊci∏ si´ klub golfowy. Obecnie
znajduje si´ tu oÊrodek wypoczynkowy i rekreacyjny, z którego w cieplejszym pó∏roczu t∏umnie
korzystajà mieszkaƒcy Warszawy i okolicznych
miejscowoÊci. Niedaleko parku znajduje si´ Las
Kabacki (najwi´kszy warszawski rezerwat przyrody) oraz Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk, który naj∏adniej si´ prezentuje w maju i czerwcu. Na polance paleniskowej ko∏o Parku Kultury
przewidziane jest ognisko z pieczeniem kie∏basek.
Wyjazd: o godz. 9.00 z miejsca piknikowego przy
Ratuszu Weso∏a, przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku w Weso∏ej. Ca∏a trasa to ok. 50 km (w obie strony).
Wpisowe: oko∏o 10 z∏ doroÊli, 5 z∏ dzieci (zbierane
wpisowe jest przeznaczone na pokrycie kosztów biletu do ogrodu botanicznego) p∏atne w dniu wyjazdu.
Uwaga: Wszyscy uczestnicy obowiàzkowo jadà
w kaskach. Nale˝y zabraç ze sobà zapas picia
i prowiant na drog´, a tak˝e kie∏baski na ognisko.
Dzieci: W wycieczce dzieci mogà braç udzia∏ jedynie pod opiekà rodziców lub opiekunów. Bardzo
prosimy o rozwa˝nà ocen´, czy Paƒstwo (lub
w szczególnoÊci dzieci) podo∏ajà trudom wycieczki.
Trasa jest ∏atwa, tempo nie b´dzie du˝e, b´dà postoje, ale trasa to bez ma∏a 50 km, wi´c nie taka krótka...
Zg∏oszenia: do 10 czerwca 2015 r. Zapisy poprzez
www.pttkwesola.pl.
Kierownik wyjazdu: Bo˝ena Jaêwiƒska, tel. kont.:
510 07 94 22.

Kajakami po Nidzie – 20-21 czerwca br.
Ponidzie to wyjàtkowy region obfitujàcy w ciekawe formacje geologiczne, wyjàtkowà roÊlinnoÊç
i mnóstwo zabytków. B´dàca kr´gos∏upem tej krainy rzeka Nida na prawie ca∏ej swojej d∏ugoÊci zachowa∏a swój naturalny charakter. U swych poczàtków ma szerokoÊç niespe∏na 4 m. P∏ynàc, widzimy
wysokie brzegi, konary drzew ∏àczàce si´ ponad
nami, dalej liczne meandry, starorzecza i rozlewiska b´dàce ostojà licznych ptaków. Jest to najwi´k-

ze strony naszej „siostrzanej” dru˝yny – Archandrai. By∏o to dla nas wa˝ne prze˝ycie i szczególne wyró˝nienie. Z mniej spektakularnych, ale
równie wa˝nych wydarzeƒ wymieniç mo˝na
przygotowywanie sprz´tu i dope∏nianie formalnoÊci dotyczàcych obozu harcerskiego, który ma
si´ odbyç w lipcu (czyli ju˝ za dwa miesiàce!).
Planujemy wyjazd na ca∏y miesiàc do Starej Kiszewy w województwie pomorskim.
wyw. Marcin Sowa

szy obszar naturalnych bagien w Ma∏opolsce.
Zwróciç uwag´ trzeba tak˝e na unikalne w skali
kraju krajobrazy zwiàzane ze zjawiskami krasowymi. Nad rzekà Nidà znajdziemy równie˝ wiele pamiàtek historycznych: od staro˝ytnych grodzisk
przez liczne budowle gotyckie, na zabytkach XIX-wiecznych koƒczàc. WÊród ciekawych miejsc wymieniç nale˝y WiÊlic´ – g∏ówny oÊrodek kraju
WiÊlan. Warto te˝ wspomnieç, ˝e Nida nale˝y do
najcieplejszych rzek w Polsce, jej wody osiàgajà
w lecie 27°C. Nie b´d´ dalej snu∏ tu swojej opowieÊci o urokach Ponidzia, bo i tak s∏owa nie sà w stanie zastàpiç tego, co tak naprawd´ trzeba prze˝yç.
Wyjazd: 20 czerwca 2015, zbiórka na parkingu
pod halà sportowà przy ul. Pogodnej o godz. 6.30.
Powrót: 21 czerwca 2015 w to samo miejsce ok.
godz. 21.00.
Wpisowe: 220 z∏ doroÊli, 190 z∏ – dzieci do 15 roku ˝ycia, p∏atne do 12 czerwca br., zaliczka 50 z∏
od osoby w ciàgu 7 dni od zg∏oszenia.
Noclegi: OÊrodek wypoczynkowy „Ptaszyniec” k. Ma∏ogoszczy, w domkach kempingowych typu „Brda”.
Wy˝ywienie: Sobota – obiadokolacja, niedziela
– Êniadanie, suchy prowiant i obiad po sp∏ywie.
Zg∏oszenia: do 12 czerwca 2015 r. Zapisy poprzez
www.pttkwesola.pl.
Liczba miejsc: 56.
Kierownik wyjazdu: Marcin J´drzejewski, tel. kont.:
601 31 48 22.

Przypominamy tak˝e, ˝e 16 maja organizujemy
sp∏yw kajakowy Âwidrem (na razie miejsca tylko
na liÊcie rezerwowej), zaÊ w dniach 29–31 maja
wybieramy si´ na autokarowà wycieczk´ szlakiem zamków krzy˝ackich (tu jeszcze mamy kilkanaÊcie wolnych miejsc). Szczegó∏y obu tych wyjazdów opisaliÊmy w poprzednim wydaniu WS,
mo˝na si´ z nimi tak˝e zapoznaç na naszej stronie internetowej www.pttkwesola.pl.
Serdecznie zapraszamy do udzia∏u!
Zarzàd Ko∏a

REKL AMA

USŁUGI KSIĘGOWE PEŁNY ZAKRES

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

• KPiR, PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
• ZUS, KADRY I PŁACE - REJESTRACJA SPÓŁEK DO SĄDU

Pierwszy miesiàc gratis
ul. Jana Paw∏a II 25,
05-077 Warszawa-Weso∏a
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pomiary inwentaryzacyjne
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inne
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WESO¸A

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.

Kàcik seniora
Tam byliÊmy

Cecylia Lesiak
Urodzi∏a si´ 22 listopada 2014 r.
Waga 3550 g, wzrost 57 cm.

w czasie nast´pstw dobrze zaplanowanych dzia∏aƒ. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Êwiadectwa ˝ycia, misji
i osiàgni´ç profesor Haliny Szwarc oraz o wyjàtkowej roli Uniwersytetów
Trzeciego Wieku we wspó∏czesnej Polsce i ich znaczeniu dla edukacji i aktywnoÊci spo∏ecznej osób starszych, oddaje ho∏d profesor Halinie Szwarc.

30 marca 2015 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie odby∏ si´ III Kongres Uniwersytetów
Trzeciego Wieku. UroczystoÊç zaszczyci∏ prezydent RP Bronis∏aw Komorowski z ma∏˝onkà. WÊród goÊci byli m.in.
pose∏ Micha∏ Szczerba, przewodniczàcy sejmowej Komisji Polityki
Senioralnej, i Krystyna Lewkowicz, prezes fundacji OPUTW.
Niezwykle istotne dla UTW by∏o przyj´cie przez Sejm RP uchwa∏y upami´tniajàcej prekursork´ ruchu Uniwersytetów Trzeciego
Wieku prof. Halin´ Szwarc:

UCHWA¸A
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 lutego 2015 r.
w sprawie upami´tnienia Profesor Haliny Szwarc w zwiàzku
z 40. rocznicà powstania pierwszego w Polsce
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
W 2015 roku przypada czterdziesta rocznica za∏o˝enia pierwszego w Polsce Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego inicjatorkà i za∏o˝ycielkà by∏a
Profesor Halina Szwarc – lekarz medycyny, geriatra, naukowiec, wyk∏adowca akademicki i spo∏ecznik. Idei Profesor Haliny Szwarc zawdzi´czamy dynamiczny rozwój ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce,
w skali nieporównywalnej z ˝adnym innym krajem na Êwiecie. Funkcjonowanie pi´ciuset Uniwersytetów Trzeciego Wieku i aktywnoÊç stu pi´çdziesi´ciu tysi´cy s∏uchaczy to zas∏uga umiej´tnoÊci przewidywania przez
Profesor Halin´ Szwarc – jako gerontologa i spo∏ecznika – odleg∏ych

Obecnie w Polsce funkcjonuje pi´çset Uniwersytetów, które skupiajà sto pi´çdziesiàt tysi´cy osób. Zajmujà si´ aktywizacjà intelektualnà i fizycznà osób starszych. Sta∏y si´ najwa˝niejszymi animatorami
aktywizacji spo∏ecznej seniorów w ich spo∏ecznoÊciach lokalnych.
Kongres mia∏ na celu podsumowanie dorobku edukacyjnego i spo∏ecznego ruchu. By∏ równie˝ okazjà do spotkaƒ przedstawicieli UTW
z ca∏ego kraju i wymiany doÊwiadczeƒ. Og∏oszono równie˝ tegorocznych zdobywców presti˝owych tytu∏ów „Wielka OsobowoÊç Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Zostali nimi: Hanna Gronkiewicz-Waltz,
prezydent m.st. Warszawy, senator Mieczys∏aw Augustyn, przewodniczàcy senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Spo∏ecznej, oraz prof. Piotr B∏´dowski, wiceprzewodniczàcy ZG PTG.
W kwietniu ponad 60 studentów UTW Weso∏a zwiedzi∏o wystaw´ prac Olgi Boznaƒskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Wraz z przewodnikiem obejrzeliÊmy ok. 150 prac jednej z najwybitniejszych artystek europejskich. Urodzona w Krakowie w 1865 r.
Boznaƒska by∏a córkà Francuzki i Polaka. W 1898 roku osiad∏a
w Pary˝u i zas∏yn´∏a jako wybitna portrecistka. MogliÊmy zobaczyç
najcenniejsze dzie∏a Boznaƒskiej ze zbiorów pochodzàcych z Polski, Pary˝a, Wenecji i Chicago. Tematyka prac to wizerunki dzieci,
macierzyƒstwo, pejza˝ miejski czy wn´trza pracowni. Nasza grupa
malarska mia∏a jeszcze wsparcie w osobie Maryli Surawskiej, która
zwraca∏a naszà uwag´ na niuanse w malarstwie. Dobrze mieç swojego „mistrza malarstwa” :-) .
Gra˝yna Weber

REKL AMA

YORUÂ
STRZY˚ENIE I PIEL¢GNACJA
MAŁYCH I ÂREDNICH PSÓW
ul. Babiego Lata 9, Stara Miłosna, 05-077 Warszawa
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W BIBLIOTECE P UBLICZNEJ. . .
Spotkanie autorskie
z Ma∏gorzatà Gutowskà-Adamczyk
Ma∏gorzata Gutowska-Adamczyk mieszka
w Aninie i jest praktycznie naszà sàsiadkà.
W wiosenny czwartkowy wieczór (9 kwietnia)
autorka bestsellerowej „Cukierni pod Amorem”
zawita∏a do Biblioteki G∏ównej, by opowiedzieç
o swojej najnowszej ksià˝ce „Klàtwa” z cyklu „Fortuna i nami´tnoÊci” oraz
o tym, jak zosta∏a pisarkà.
Okazuje si´, ˝e pani Ma∏gorzata wszystko sobie
dobrze zaplanowa∏a, a jej
ró˝norodne zainteresowania i talenty oraz przys∏owiowy ∏ut szcz´Êcia pomog∏y w karierze pisarskiej.
Zacz´∏o si´ od wspó∏tworzenia telewizyjnego hitu
z lat dziewi´çdziesiàtych „Tata, a Marcin powiedzia∏”. Potem powsta∏y kolejne scenariusze
i ksià˝ki, adresowane zarówno do m∏odzie˝y, jak
i doros∏ych. Niektóre projekty, jak na przyk∏ad
teksty wydane w ksià˝ce pt. „Mariola, moje krople”, musia∏y si´ „odle˝eç” w szufladzie, inne, jak
wspomniany ju˝ cykl „Cukiernia pod Amorem”,
szybko sta∏y si´ literackim przebojem i pozwoli∏y
Autorce zyskaç wierne grono czytelników. Pisanie, choç daje wiele satysfakcji, bywa m´kà
– stwierdzi∏a pani Ma∏gorzata. Tym niemniej radoÊç z kolejnej ksià˝ki i ÊwiadomoÊç dzielenia si´
nià z innymi sà tego warte. Ma∏gorzata Gutowska-Adamczyk zdradzi∏a nam nieco ze swoich
planów na przysz∏oÊç: kolejny tom z cyklu „Fortu-

na i nami´tnoÊci” ju˝ si´ pisze i b´dzie nosi∏ tytu∏
„Zemsta” (premiera w 2016 roku), zaÊ na jesieni
uka˝e si´ jeszcze inna ksià˝ka Autorki – „Kalendarze”. Czekamy zatem z niecierpliwoÊcià.

Wspó∏praca z NadwiÊlaƒskim
Uniwersytetem Dzieci´cym
Biblioteka w Weso∏ej wraz z Ochotniczà Stra˝à
Po˝arnà oraz firmà Bistro „Zakàtek” podejmuje
wspó∏prac´ z NadwiÊlaƒskim Uniwersytetem Dzieci´cym. W atrakcyjnej formie dzieci b´dà mog∏y
poznawaç tajniki wiedzy przyrodniczej. Pe∏nà parà
ruszymy po wakacjach, natomiast jeszcze w tym
roku szkolnym b´dà mia∏y miejsce dwa spotkania.
Na inauguracj´ zaplanowaliÊmy wyk∏ad interaktywny dla dzieci i doros∏ych poÊwi´cony nietoperzom i echolokacji „Czy mo˝na widzieç uszami”, na
który zapraszamy 25 maja (poniedzia∏ek) na godz.
18.00 do „Zakàtka”. Wi´cej niebawem na naszej
stronie i na spotkaniu inauguracyjnym. Polecamy
stron´ Uniwersytetu www.naud.edu.pl.

■

9 maja (sobota) – „Odjazdowy Bibliotekarz”
– rajd rowerowy bibliotekarzy, mi∏oÊników
ksià˝ki, biblioteki i rowerów.

■

12 maja (wtorek), godz. 18.30 – Mi´dzynarodowa Wystawa Ekslibrisów: Marek Krzysztof Bàk
(Polska), Martin R. Bayens (Belgia) oraz Nurgul
Artikan (Turcja). Autorzy to profesorowie, uznani artyÊci ma∏ych form graficznych – ekslibrisów.
Wystawa b´dzie po∏àczona z prelekcjà o grafice
cyfrowej Krzysztofa Marka Bàka – absolwenta
ASP we Wroc∏awiu, pracownika Uniwersytetu
Âlàskiego, doktora habilitowanego sztuki. Przygotowujemy tak˝e publikacj´ katalogu wystawy. Zapowiada si´ ciekawie, zapraszamy!

Komunikat: Filia nr 3 – nieczynna!

■

14 maja (czwartek), godz. 18.30 – Rozstrzygni´cie drugiej edycji konkursu na recenzj´
„Wszystkie ksià˝ki mówià”. Na wszystkich
uczestników czekajà nagrody!

W zwiàzku z remontem OÊrodka Kultury Filia
nr 3 w Woli Grzybowskiej nieczynna do odwo∏ania. Przewidywany czas zamkni´cia placówki –
2 miesiàce, informacja o terminie otwarcia Filii
zostanie podana na naszej stronie i w pozosta∏ych placówkach.

XII Ogólnopolski Tydzieƒ Bibliotek
„Wybieram Bibliotek´”
Maj to wa˝ny miesiàc dla bibliotek, bibliotekarzy i oczywiÊcie czytelników. W dniach 8–15 ma-

szonego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich pod has∏em „Wybieram Bibliotek´”.
Organizatorzy:
Biblioteki: Wawer, Weso∏a, Józefów, Sulejówek
Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku,
Muzeum 2 Korpusu Polskiego w Józefowie
Patronat medialny:
WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – Wawer – Praga-Po∏udnie – Rembertów, Weso∏a Gazetka Sàsiedzka, Linia Otwocka, Józefów nad Âwidrem.

9 maja 2015 r. (sobota)
Sulejówek – Weso∏a – Wawer – Józefów
„Odjazdowy Bibliotekarz” to ogólnopolska „akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i mi∏oÊnicy
ksià˝ek oraz rowerów, przeje˝d˝ajàc przez miasto lub okolic´, mogà przyjemnie i aktywnie sp´dziç czas w gronie osób o podobnych pasjach”
– tak okreÊla akcj´ organizator i pomys∏odawca
http://bibliosfera.net/odjazdowy-bibliotekarz/.
Nasz rajd b´dzie mia∏ miejsce w czasie
XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek og∏o-
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ja obchodzimy ju˝ po
raz kolejny, og∏aszany
corocznie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, Ogólnopolski
Tydzieƒ
Bibliotek,
w tym roku pod has∏em
„Wybieram Bibliotek´”.
W ramach Tygodnia
Bibliotek zapraszamy
na kilka wydarzeƒ:

Wsparcie organizacyjne:
Zak∏ad Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
WITOPLAST, K&M Delikatesy Weso∏a, PAWO
Piekarnia-Cukiernia, Polpain-Putka, Piekarnia
Oskroba, OK-sklep, Pizza z RadoÊci, F.H.U.
SAKOWSKA – Materia∏y Odblaskowe, Platon
– Dystrybucja Ksià˝ek, ABUD – Market Budowlany, Stowarzyszenie Nasza Weso∏a, CYKLON
Sport Serwis, harcerki z 44 MDH-ek Kasjopea
im. Danuty Siedzikówny „Inki”, Rembertowska
Masa Krytyczna, Miejska Wysy∏ka, BazaRowerowa – Zbigniew Wiliƒski, Vita Medica.

Zapraszamy na spotkania cykliczne:
■

■

Dyskusyjny Klub Ksià˝ki – w poniedzia∏ki
o godz. 12.00
Wieczory Bajek – w poniedzia∏ki o godz.
17.00
Ma∏gorzata Kazimierska
El˝bieta Dani∏owicz

O bezpieczeƒstwo na trasie zadba lokalna policja.
Trasa (29 km):
Mapa: http://www.bikemap.net/en/route/
2917431-odjazdowy-bibliotekarz-2015/
■ 10.00 Start: Muzeum Józefa Pi∏sudskiego –
Sulejówek, ul. Oleandrów 5 (zbiórka – 9.30)
■ 11.00 Przystanek: Weso∏a, Biblioteka
G∏ówna, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31
■ 12.30 Przystanek: Wawer, Biblioteka
G∏ówna, ul. Trawiasta 10
■ 15.00 Meta: Muzeum 2 Korpusu Polskiego
w Józefowie, ul. Kasztanowa 6
Do rajdu mo˝na do∏àczyç na trasie – na ww.
przystankach.
Atrakcje na mecie:
pocz´stunek dla strudzonych d∏ugà trasà
uczestników (grill, s∏odkoÊci), bookcrossing,
kàcik dla dzieci, spotkanie z autorkà ksià˝ek
Agnieszkà Wojdowicz, konkurs na najlepiej
udekorowany rower, pokaz rowerów nietypowych, zwiedzanie Muzeum i jego eksponatów
militarnych, pamiàtkowe zdj´cie uczestników.
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Jak nie daç si´ z∏owiç?
Internet przypomina du˝e jezioro pe∏ne ryb.
P∏ywajà w nim p∏ocie, uklejki i karpie, jak i wiele
drapie˝ników. DziÊ jednak o tym, jak uniknàç
„w´dkarzy”. W sieci funkcjonuje zjawisko znane
jako „spear phishing” lub swojsko nazywane
„wiadomoÊç na rybk´”. To próba oszustwa w formie sprofilowanego e-maila do konkretnej osoby,
grupy osób lub organizacji. Celem jest uzyskanie
dost´pu do poufnych danych. Przest´pcy internetowi przed z∏owieniem ofiary wk∏adajà sporo
„serca” i pracy w znalezienie informacji o niej.
Niestety z pomocà oszustom najcz´Êciej przychodzimy sami za poÊrednictwem portali spo∏ecznoÊciowych. Zamieszczone tam materia∏y stanowià
doskona∏y wk∏ad do stworzenia wiadomoÊci
o formie tak sugestywnej, ˝e odbiorca zak∏ada jej
pochodzenie od osoby znajomej lub od firmy,
z którà mamy regularne kontakty. Informacje, jakie majà uprawdopodobniç t´ prób´ kradzie˝y, to
m.in. Twoje imi´ i nazwisko, adres e-mail, dane
osobowe lub odwo∏anie do wspólnego znajomego. Wst´p wiadomoÊci cz´sto mo˝e byç spersonalizowany lub odejÊç od typowej formy grzecznoÊciowej na rzecz zwyk∏ego „CzeÊç”, by wzbudziç zaufanie. W treÊci wiadomoÊci proszeni
jesteÊmy o przes∏anie swoich danych takich jak
login, has∏o, PIN lub numer karty kredytowej.
Mo˝e te˝ zdarzyç si´ proÊba o otwarcie za∏àcznika lub klikni´cie w niebezpieczny link.

Jak mo˝e to wyglàdaç
w praktyce? Dostajecie mail
od pozornie znanej osoby
z pytaniem o has∏o do serwisu, gdzie publikujecie swoje zdj´cia zrobione
nowo kupionym aparatem fotograficznym. Uzasadnieniem mo˝e byç np. ch´ç sprawdzenia funkcjonowania takiego serwisu zanim „fa∏szywy”
znajomy za∏o˝y na nim konto. JeÊli taka informacja zostanie przest´pcy przekazana, przetestuje
on has∏o i ró˝ne jego odmiany, by zyskaç dost´p
do innych us∏ug, przejàç konta w ró˝nych serwisach lub zrobiç zakupy w sklepach, z których korzystamy przez Internet. Jako to mo˝liwe, ˝e tyle
informacji znajdzie si´ w wys∏anym „na rybk´” e-mailu? Wystarczy wpis na profilu spo∏ecznoÊciowym o treÊci: „Kapitalne zdj´cie moim nowym
aparatem”. Posty takie zalewajà codziennie sieç.
Innym przyk∏adem mo˝e byç wiadomoÊç ∏udzàco
podobna do korespondencji otrzymywanej z banku
lub innej instytucji finansowej z proÊbà o podanie
has∏a celem odblokowania konta, które rzekomo
zosta∏o zablokowane ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa. Na marginesie: ˝adna szanujàca si´ instytucja
finansowa nie powinna Was nigdy prosiç mailowo
o podanie PIN-u, has∏a czy loginu do konta.
O skali zjawiska mo˝e Êwiadczyç to, ˝e nie tylko indywidualni u˝ytkownicy sieci sà nara˝eni
na takie ataki. Nawet du˝ym firmom zdarza si´

przelaç ogromne sumy na podane „nowe” konto
w sfa∏szowanej fakturze z podmienionymi danymi do przelewu dostawcy lub podwykonawcy.
Przest´pcy sà specjalistami w swoim fachu i potrafià kamuflowaç nieszczere intencje.
Przed takimi próbami oszustwa ochroniç nas mo˝e jedynie przestrzeganie zasad higieny pracy i u˝ytkowania urzàdzeƒ z dost´pem do sieci. Nie nale˝y
otwieraç za∏àczników w e-mailach, jeÊli mamy cieƒ
wàtpliwoÊci odnoÊnie do ich pochodzenia. Linki
w tego typu wiadomoÊciach równie˝ powinny
wzmagaç czujnoÊç. Zasada ograniczonego zaufania
te˝ znajduje tu zastosowanie. Zastanówcie si´ zawsze, czy osoba, od której otrzymujecie wiadomoÊç, ma powód, by prosiç o Wasze dane. Zawsze
mo˝na to potwierdziç telefonicznie. Wa˝nà rzeczà
jest te˝ dbanie o jakoÊç hase∏ do ró˝nych us∏ug lub
stron. Ich uproszczenie lub powtarzalnoÊç sà zaproszeniem dla oszustów. Ale o tym wi´cej za miesiàc.
Zapraszamy na stron´ www.cyberetyka.pl,
by dowiedzieç si´ wi´cej.
Aleksander Zawada, Adrian Pupek

mowy na informacj´, umiej´tnoÊç przek∏adania
rytmu mowy na informacj´. Nast´pnie bada si´
koordynacj´ oko-r´ka, zdolnoÊç zapami´tywania
krótkotrwa∏ego, test widzenia (bada si´, czy
osoba nie ma tzw. zeza ukrytego) i wreszcie literowanie wzrokowe.
Kiedy wy˝ej wymienione funkcje
Uwaga:
sà zaburzone, nale˝y je poprawiç
w maju mamy
poprzez odpowiedni trening.
specjalnà promocj´
Trening powinien trwaç Êrednio
tyle miesi´cy, ile dziecko ma lat.
– diagnoza metodà

Zapraszamy na terapi´ metodà Warnkego
Metoda stosowana jest
przez wielu terapeutów niemieckich, jednak w Polsce
to dopiero nowoÊç. Oparta
jest na za∏o˝eniach automatyzacji. Automatyzacji dotyczàcej s∏uchu, wzroku, jak
równie˝ zdolnoÊci motorycznych. Wszystko, co robimy automatycznie, przynosi
mniej b∏´dów i jest dla nas
∏atwiejsze i szybsze. Przy czynnoÊciach automatycznych nie potrzeba aktywnej uwagi, jednak
by jakaÊ umiej´tnoÊç sta∏a si´ automatyczna, potrzeba wielu çwiczeƒ.
Dziecku z dysleksjà bardzo trudno jest prawid∏owo napisaç dyktando. Musi ono powiàzaç ze
sobà szereg umiej´tnoÊci: zarejestrowaç g∏os czytajàcego tekst nauczyciela, przetworzyç i zarejestrowaç informacje akustyczne, podzieliç zrozumiany tekst na poszczególne s∏owa i je zrozumieç.
Trzeba równie˝ wyobraziç sobie pisowni´ ka˝dego s∏owa (rodzaj wizualizacji) i potem grafomotorycznie przenieÊç na papier, by na koƒcu dokonaç
porównania napisanych treÊci z wewn´trznie wyobra˝onym s∏owem. To wszystko da si´ pogodziç

16

i cz´sto tak si´ dzieje, poniewa˝
odbywa si´ automatycznie. Jednak u dzieci z ró˝nymi dysfunkcjami nie jest to ∏atwe i dlatego
trzeba je tego nauczyç. Zaburzonà automatyzacj´ mo˝na nadrobiç poprzez odpowiedni trening,
który prowadzi do polepszenia wydajnoÊci mózgu w ka˝dym wieku!

Warnkego w cenie

Wszystkie funkcje, w których
stwierdzono zaburzenia, nale˝y
trenowaç jednoczeÊnie. Trenuje si´ za
pomocà specjalnych urzàdzeƒ, np. Brain
Boy Universal lub Lateral Trainer (i innych), przy
pomocy mikrofonu, s∏uchawek, p∏yt CD, specjalnych okularów i ró˝nych przygotowanych przez
terapeut´ materia∏ów. Wa˝na jest regularnoÊç
treningu, im cz´Êciej, tym lepiej (minimum raz
w tygodniu). Typowy trening to godzinna praca
nad funkcjami podstawowymi po∏àczona z treningiem lateralnym.

50 z∏!

Metoda Warnkego polega na badaniu i trenowaniu m.in. funkcji podstawowych poprzez 14
kroków. Za pomocà specjalnie opracowanych
urzàdzeƒ bada si´ próg kolejnoÊci wzrokowej,
s∏yszenia kierunkowego, umiej´tnoÊç szybkiego
dostrzegania ró˝nic wysokoÊci dêwi´ków, umiej´tnoÊç synchronicznego wystukiwania rytmu,
czas reakcji z wyborem istotny w procesach decyzyjnych, umiej´tnoÊç przek∏adania melodii

Serdecznie zapraszamy!
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– nowoÊç w terapii dysleksji, terapi´ przeznaczonà dla dzieci
ze specyficznymi trudnoÊciami w czytaniu i pisaniu.
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Blaski ˝ycia cz∏onkiƒ dzielnicowego
Polskiego Komitetu Pomocy Spo∏ecznej
W dniu 10 marca 2015 r. z inicjatywy Pani
Prezes dzielnicowego PKPS w Weso∏ej Heleny
Kaêmierczak – wspania∏ej „or´downiczki”
niesienia pomocy ludziom chorym, s∏abym,
pokrzywdzonym przez los, starszym – oraz
grona cz∏onkiƒ Klubu Seniora, pomagajàcych
i wspierajàcych dzia∏alnoÊç Pani Heleny na
rzecz drugiego cz∏owieka, zosta∏a zorganizowana wielka uroczystoÊç z okazji Dnia Kobiet.
Do sali goÊcinnego budynku Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej, do znajdujàcej si´
tam kawiarni „Zakàtek”, na wy˝ej wymienionà uroczystoÊç przyby∏o wielu zaproszonych
goÊci, wÊród nich ponad szeÊçdziesiàt kobiet,
a tak˝e przedstawiciele Urz´du Dzielnicy Weso∏a: Pan Burmistrz Edward K∏os, Pan Zast´pca Burmistrza Marian Mahor, Naczelnik
Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych i Lokalowych
Piotr Zieliƒski.
Po powitaniu wszystkich przez Panià Prezes
PKPS i z∏o˝eniu ˝yczeƒ paniom z okazji ich
Êwi´ta zabra∏ g∏os Pan Burmistrz Edward K∏os,
sk∏adajàc wszystkim paniom – równie˝ – najlepsze ˝yczenia: zdrowia, szcz´Êcia, pogody ducha,

pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym i rodzinnym,
dalszych sukcesów w pracy spo∏ecznej, kulturalnej, rozrywkowej, pozytywnych poczynaƒ na
rzecz drugiego cz∏owieka potrzebujàcego pomocy i wsparcia spo∏ecznoÊci weso∏owskiej.
Na t´ okazj´ idealnie pasujà s∏owa oraz myÊl
przewodnia Jolanty KwaÊniewskiej, za∏o˝ycielki Fundacji „Porozumienie bez barier”: W ˝yciu bywajà bardzo trudne momenty, ka˝dy z nas
je ma, ale nale˝y mieç przekonanie, ˝e jestem
osobà szcz´Êliwà, spe∏nionà. Mieç w sobie pasj´,
charyzm´, [z] którà chc´ dzieliç si´ tym, co we
mnie jest mojà si∏à. Pierwsza Dama – której nowa inicjatywa to „Oswajanie staroÊci” – cz´sto
podkreÊla, ˝e ze spotkaƒ takich czerpie si∏´,
a szukanie wsparcia u innych i dawanie go im
– to klucz do szcz´Êliwego, dobrego ˝ycia.
W dalszej cz´Êci Pan Burmistrz, w asyÊcie
swego zast´pcy, osobiÊcie podchodzàc do ka˝dej z paƒ, wr´czy∏ kwiaty – pi´kne tulipany
oraz sk∏ada∏ raz jeszcze ˝yczenia.
Nast´pnie odby∏ si´ pocz´stunek przy pi´knie nakrytych, Êwiàtecznych sto∏ach, zastawionych urozmaiconymi ciastami, s∏odyczami,
owocami, kawà i herbatà. Wielki wk∏ad pracy

Okiem prawnika

Formy prawne prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej – cz. 4

SPÓ¸KA KOMANDYTOWA
W odró˝nieniu od innych spó∏ek osobowych
w spó∏ce komandytowej mogà wyst´powaç
wspólnicy, których odpowiedzialnoÊç za zobowiàzania firmy jest bardzo zró˝nicowana.
Wspólnik b´dàcy „komandytariuszem” odpowiada wy∏àcznie do wysokoÊci okreÊlonej
w umowie spó∏ki „sumy komandytowej”, która
mo˝e byç okreÊlona dowolnie (np. 1000 z∏).
Pe∏nà odpowiedzialnoÊç za zobowiàzania ponosi natomiast „komplementariusz”, który jednoczeÊnie jest wspólnikiem reprezentujàcym
spó∏k´ i zaciàgajàcym w jej imieniu zobowiàzania. JednoczeÊnie podobnie jak w innych spó∏kach osobowych mo˝na bardzo elastycznie
ukszta∏towaç proporcje majàtku wnoszonego
do spó∏ki przez ka˝dego ze wspólników oraz
udzia∏ w zysku.
Mo˝na wi´c przyk∏adowo ustaliç du˝y udzia∏
w zysku dla wspólnika, który nie odpowiada za
zobowiàzania spó∏ki, ale za to poniós∏ wi´kszoÊç kosztów zwiàzanych z uruchomieniem
biznesu. Przy spó∏ce komandytowej nietrudno
sobie te˝ wyobraziç wspó∏w∏aÊciciela firmy,
którego wk∏ad finansowy by∏ symboliczny, ale
za to wspólnik ten zarzàdza firmà i w pe∏ni odpowiada za jej zobowiàzania.

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Pe∏na ksi´gowoÊç i sprawozdania
Podobnie jak przy prowadzeniu spó∏ki z o.o.,
prowadzenie spó∏ki komandytowej wià˝e si´
z wi´kszymi rygorami, jeÊli chodzi o prowadzonà ksi´gowoÊç (pe∏na ksi´gowoÊç) oraz obieg
dokumentów w firmie. Pod koniec roku podatkowego nale˝y równie˝ sporzàdziç bilans i sprawozdanie, które sk∏adane sà do sàdu. Pomijajàc
kwesti´ pe∏nej ksi´gowoÊci, której prowadzenie
przy du˝ej liczbie dokumentów rzeczywiÊcie mo˝e byç kosztowne – wydaje si´, i˝ w porównaniu z korzyÊciami z prowadzenia spó∏ki komandytowej wi´ksza transparentnoÊç nie jest czynnikiem, który powinien skreÊlaç spó∏k´
komandytowà z katalogu form prawnych dzia∏ania firmy, które bierzemy pod uwag´.

KorzyÊci podatkowe
W odró˝nieniu od spó∏ek kapita∏owych, spó∏ka
komandytowa nie jest p∏atnikiem podatku CIT.
Prowadzàc firm´ w formie spó∏ki komandytowej,
nie musimy si´ wi´c martwiç o tzw. podwójne
opodatkowanie. Sama spó∏ka komandytowa mo˝e byç jedynie p∏atnikiem podatku VAT – p∏atnikami podatku dochodowego sà wspólnicy. JeÊli

w przygotowanie sali wnios∏a Pani Anna
Dro˝d˝, a w smakowite w∏asne wypieki zaopatrzy∏y cz∏onkinie Klubu Seniora.
Olbrzymim, przepi´knie udekorowanym
tortem, wykonanym przez Panià Lucyn´ Kostrzewskà, zostali pocz´stowani – w imieniu
Pani Prezes Heleny – wszyscy uczestnicy spotkania. UroczystoÊç przebiega∏a w bardzo
mi∏ej i serdecznej atmosferze przy du˝ym
wysi∏ku pracy Paƒstwa prowadzàcych kawiarni´ „Zakàtek”.
Na zakoƒczenie wszyscy z wielkà zadumà
i zainteresowaniem obejrzeli film pt. „Bogowie”, opiewajàcy wielkie dzie∏o, wynalazczoÊç,
poÊwi´cenie i zapa∏ wielkiego cz∏owieka, profesora kardiochirurga Zbigniewa Religi.
Uczestniczki tej uroczystoÊci Dnia Kobiet
podkreÊli∏y, ˝e dla nich by∏a to niezwyk∏a okazja, by w jednym miejscu spotkaç tyle màdrych, inspirujàcych do dzia∏ania kobiet, nauczyç si´ czegoÊ o sobie i zmobilizowaç si´ do
aktywnoÊci.
To naprawd´ by∏o nasze Êwi´to! Ka˝da
z nas mog∏a si´ tu poczuç jak honorowy goÊç
– za co serdecznie dzi´kujemy g∏ównym organizatorom: Pani Prezes PKPS Helenie Kaêmierczak i Urz´dowi Dzielnicy Weso∏a.
Przedstawicielom Urz´du dzi´kujemy tak˝e
za udzia∏ i podkreÊlenie wagi tej uroczystoÊci.
Opracowa∏a: Krystyna Bilbin

chodzi o osoby fizyczne, rozliczenia podatku wyglàdajà podobnie jak w przypadku spó∏ki cywilnej czy jednoosobowej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Brak podatku CIT oraz wspomniane wy˝ej
zró˝nicowanie odpowiedzialnoÊci wspólników
powodujà, i˝ w odpowiedniej konfiguracji
spó∏ka komandytowa jest bardzo atrakcyjnà
formà prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
dla wi´kszych przedsi´biorstw – zw∏aszcza
tych, których bran˝a wià˝e si´ z jakimkolwiek
ryzykiem. Cel taki mo˝na osiàgnaç poprzez
„umocowanie” jako komplementariusza osoby
prawnej w postaci spó∏ki z o.o. – wówczas pozostali wspólnicy, do których „kierowana” jest
wi´kszoÊç zysków, mogà byç opodatkowani liniowo, natomiast za zobowiàzania odpowiada
spó∏ka z o.o, w której skupia si´ „decyzyjnoÊç”
wspólników. Z tego powodu z ka˝dym rokiem
roÊnie liczba spó∏ek z o.o., spó∏ek cywilnych
i jawnych, których w∏aÊciciele podejmujà decyzj´ o przekszta∏ceniu w spó∏k´ komandytowà.
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[at]sikoralegal.pl
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Spotkanie z Paw∏em Pienià˝kiem
Pawe∏ Pienià˝ek (ur. 1989) – polski dziennikarz, specjalizujàcy si´ w tematyce Europy Wschodniej. Relacjonowa∏ wydarzenia na Majdanie i konflikt zbrojny
w Donbasie. W swoim zawodzie ryzykuje ˝yciem ka˝dego dnia. 18 lipca 2014 r. jako pierwszy dziennikarz dotar∏ na miejsce zestrzelenia malezyjskiego samolotu
– boeinga 777. O ca∏ym konflikcie w Donbasie Pawe∏
napisa∏ ksià˝k´ zatytu∏owanà „Pozdrowienia z Noworosji”, którà serdecznie polecam.
Wojna na Ukrainie zaskoczy∏a Europ´. Po dramatycznych wydarzeniach w Kijowie oraz po rosyjskiej aneksji
Krymu wojna przenios∏a si´ w okolice Donbasu, gdzie
prorosyjscy separatyÊci zamarzyli o nowym regionie Rosji – Noworosji. Poczàtkowe demonstracje przeobrazi∏y
si´ w otwarty konflikt zbrojny podsycany i wspierany
przez w∏adze w Rosji.
Nauczyciele Gimnazjum nr 119 zaprosili Paw∏a, aby porozmawia∏ z najstarszymi klasami o swoim
zawodzie, wojnie oraz prze˝yciach. W czwartek

19.03.2015 mia∏em przyjemnoÊç przeprowadzenia z nim wywiadu w szkolnej auli.
Pawe∏ zosta∏ przyj´ty bardzo ciep∏o – jest
absolwentem naszego gimnazjum!
RozmawialiÊmy o tym, jak zosta∏ dziennikarzem i co sprawi∏o, ˝e pracuje na Ukrainie,
w tak niebezpiecznych warunkach. Kolejne
pytania dotyczy∏y genezy konfliktów oraz
niebezpieczeƒstw z nimi zwiàzanych. Najd∏u˝szym wàtkiem by∏a wojna w Donbasie.
Tu poruszyliÊmy tematy Êmierci, okrucieƒstwa, „wraków” miast oraz zdruzgotanych
marzeƒ ludzi o normalnym ˝yciu. Kolejnym pytaniem
by∏o to, jak Pawe∏ radzi sobie psychicznie wÊród tylu
prze˝yç i niebezpieczeƒstw oraz jaki stosunek ma jego
rodzina do wykonywania tak ryzykownego zawodu.
Wywiad by∏ naprawd´ ciekawy, Pawe∏ opowiada∏
interesujàco i wyczerpujàco. Jego s∏owom towarzyszy∏a idealna cisza na sali.

Ciesz´ si´, ˝e taki wywiad uda∏o si´ przeprowadziç,
uÊwiadomi∏ on m∏odym ludziom, czym jest wojna oraz
jakie tragedie si´ z nià wià˝à. GimnazjaliÊci dowiedzieli si´ tak˝e czegoÊ istotnego, a nie kolejnych „bredni”,
np. ze Êwiata Internetu.
Uczeƒ klasy IIIE Jan Miko∏ajczuk

Warsztaty dziennikarskie w Zespole Szkó∏ nr 94
Gazeta Zespo∏u Szkó∏ nr 94
w Zielonej, o przekornej nazwie Bia∏o na Czarnym,
w dniu 1 kwietnia zaskakiwa∏a zmyÊlonymi informacjami
i prowokowa∏a do protestów,
m.in. w sprawie rzekomych
mundurków. Primaaprilisowy
zwyczaj otworzy∏ furtk´ kpinom i ˝artom, mimo ˝e szkolni dziennikarze na co dzieƒ
rzetelnie relacjonujà zdarzenia, i to nie tylko za pomocà
pióra i kartki papieru. W∏aÊnie
niedawno uczyli si´, jak... pisaç Êwiat∏em. Na poczàtku byli zaskoczeni, ale kwestia zosta∏a wyjaÊniona po dokonaniu analizy s∏owa „fotografia”, gdzie photos znaczy Êwiat∏o, a grapho – pisz´.
ByliÊmy zainteresowani tym, czy zdarzenie zarejestrowane aparatem fotograficznym mo˝e w równym stopniu oddzia∏ywaç na odbiorc´ co tekst pisany.
8 kwietnia br. redakcja goÊci∏a artyst´ fotografika,
p. Marka Szymaƒskiego. Podczas spotkania m∏odzi

dziennikarze tworzàcy nasze
szkolne pismo odkrywali, jak
mo˝na zapisaç histori´ za pomocà obrazów. Przekonali
si´, ˝e fotografia jest postrzegana jako noÊnik informacji
tak samo wa˝ny jak s∏owo.
Przedstawia
wydarzenia,
a nawet buduje narracj´. Nie
ust´puje te˝ tekstom pisanym
w operowaniu artystycznymi
Êrodkami wyrazu.
Uczestnicy warsztatów
dziennikarskich z uwagà s∏uchali objaÊnieƒ na temat technik fotograficznych i wykorzystania aparatu fotograficznego
jako narz´dzia pracy. Instruowani przez fachowca próbowali rozpoznaç techniczne mo˝liwoÊci lustrzanki. Takie
terminy jak g∏´bia ostroÊci, perspektywa czy punkt widzenia nie stanowià ju˝ dla nich zagadki. Byç mo˝e zaj´cia z fotografii, przeprowadzone przez prawdziwego eksperta, przekonajà m∏odzie˝ do „zapisywania Êwiat∏em”
fragmentów naszej rzeczywistoÊci, tak by uda∏o si´ wy-

chwyciç w niej coÊ szczególnie osobliwego i niepowtarzalnego. Bo w∏aÊnie taka fotografia, jak przekonywa∏
nasz goÊç, nie pozostawia widza oboj´tnym. Czasem
wzrusza, czasem oburza. Uczniowie zauwa˝yli, ˝e aparat
fotograficzny nie jest jedynie obiektywnym rejestratorem
naszego ˝ycia. Dobry fotograf skieruje uwag´ odbiorcy
na wybrane kwestie i sk∏oni go do refleksji, dobry artysta
– poruszy go do g∏´bi, rozgniewa lub zachwyci.
Gdyby nasi uczniowie zechcieli przejrzeç stare rodzinne albumy fotograficzne, ze zdj´ciami stonowanymi sepià, i porównali je z plikami zape∏nionymi setkami, tysiàcami fotek, wypstrykanych napr´dce za
pomocà popularnych cyfrówek, dostrzegliby ró˝nic´.
Kto wie, mo˝e kiedyÊ b´dà umieli poznaç i oswoiç
aparaty fotograficzne do tego stopnia, by mog∏y one
s∏u˝yç zarówno poznawaniu Êwiata, jak i jego interpretacji? Mo˝e swoimi zdj´ciami sprowokujà do
Êmiechu lub p∏aczu, pokory lub buntu? I wtedy z sentymentem wspomnà dzisiejsze zaj´cia dziennikarskie,
podczas których prawdziwy artysta fotografik budzi∏
mi∏oÊç do fotografii artystycznej.
Krystyna Moczyd∏owska
nauczycielka

REKL AMA

www.B-DENTAL.com.pl

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

– specjalista protetyki stomatologicznej, chirurg stomatolog

Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

tel. 22 773 38 83, 602 351 757
Zapraszamy na konsultacje ortodontyczne
w dniu 27.05.2015 i 24.06.2015
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Warszawa-Weso∏a, ul. JEèDZIECKA 21 F, lok. 13
tel. sekretariat 22 401 05 00 (w godz. 1000–1800)
kom. 602 67 89 51 lub 509 980 390
przedszkolekubus@op.pl, www.przedszkolekubus.pl
Przedszkole za darmo przez ca∏y rok szkolny wraz z wy˝ywieniem i zaj´ciami dodatkowymi.
Realizujemy projekt unijny z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego dla dzieci, które nie uczestniczy∏y
w wychowaniu przedszkolnym, dla rodzin ˝yjàcych poni˝ej minimum socjalnego, dla opiekunów samotnie
wychowujàcych dzieci, dla dzieci z wadami postawy i problemami logopedycznymi.
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www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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25 lat Bu∏haka!
Bu∏hak – bo tak potocznie uczniowie i absolwenci nazywajà Spo∏ecznà Szko∏´ Podstawowà
nr 12 w Warszawie-Weso∏ej – koƒczy w tym roku 25 lat! JesteÊmy bardzo dumni z tego jubileuszu, jak dumni jesteÊmy ze szko∏y, która od zawsze by∏a twórcza, innowacyjna i po prostu inna, bo uczy∏a inaczej i tak ju˝ zosta∏o.
„Dwunastka” powsta∏a w 1990 roku i by∏a jednà
z pierwszych szkó∏ niepublicznych, jakie pojawi∏y si´
w ówczesnym czasie w Warszawie i Polsce. Wspó∏za∏o˝ycielkà, pomys∏odawczynià, a zarazem pierwszym
dyrektorem szko∏y by∏a pani Ligia Krajewska, obecna
pos∏anka na Sejm RP. To dzi´ki jej niekonwencjonalnym pomys∏om, wizji szko∏y przyjaznej dziecku, placówka nabra∏a szczególnego charakteru i klimatu.
Poczàtkowo szko∏a mieÊci∏a si´ na plebanii i w Domu Rekolekcyjnym przy koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej
– co zawdzi´cza∏a ks. Pra∏atowi Stefanowi Wysockiemu. Wtedy uczy∏y si´ tam 3 oddzia∏y uczniów (klasy
1–3), ale dzi´ki wielkiemu entuzjazmowi, pomys∏om
oraz ci´˝kiej pracy rodziców i nauczycieli zaczyna∏o
przybywaç uczniów i rozpocz´to dzia∏ania, które mia∏y zmierzaç do budowy w∏asnego budynku. Po czterech latach uda∏o si´!!
W 1998 roku uczniowie rozpocz´li nauk´ w nowym
budynku przy ulicy Armii Krajowej 9. W ciàgu 10-lecia
oÊmioklasowà wówczas szko∏´ ukoƒczy∏o 6 roczników,
a dwa roczniki – szeÊcioletnià szko∏´ podstawowà
w zreformowanym systemie oÊwiaty. W nast´pnych
latach uczniów przybywa∏o i zacz´∏y powstawaç po 2
klasy na ka˝dym poziomie.
Mimo wielu zmian idea szko∏y pozostawa∏a ta sama i skierowana by∏a na nieskr´powany rozwój dziecka. Zaletà niebywa∏à by∏o to, ˝e dzi´ki odpowiedniemu podejÊciu do nauczania, a tak˝e zrozumieniu ma-

∏ego cz∏owieka, akceptowaniu jego wad i zalet, jak
równie˝ wspania∏emu kontaktowi z nauczycielami,
uczniowie osiàgali bardzo dobre wyniki w nauce, co
potwierdza∏y sprawdziany, jak równie˝ zdobywane
laury w konkursach.
Szko∏a wcià˝ si´ zmienia, tak szybko jak Êwiat wokó∏ nas, ale nadal kultywujemy tradycj´, ∏àczymy jà
z nowoczesnoÊcià i staramy si´ pami´taç o przesz∏oÊci
i historii. Na przestrzeni 25 lat istnienia mury Bu∏haka
opuÊci∏o ponad 400 absolwentów, którzy podj´li nauk´ w ró˝nych renomowanych gimnazjach i liceach
(Batory, Hoffmanowa). Wielu absolwentów ukoƒczy∏o
uczelnie wy˝sze w Warszawie i ca∏ej Europie i pracuje
w ró˝nych miejscach Êwiata – od Pary˝a przez Londyn
a˝ po Hong-Kong w zawodach artystycznych, medycznych, prawniczych czy ekonomicznych. Bardzo mi∏e
jest to, ˝e absolwenci odwiedzajà szko∏´, lubià tu wracaç i wspominaç wspania∏ych nauczycieli, mi∏ych kolegów, wspólne przedsi´wzi´cia klasowe i imprezy
szkolne – jak chocia˝by s∏ynne Warsztaty Teatralne.
Ka˝da szko∏a, której zale˝y na podniesieniu jakoÊci
kszta∏cenia swoich uczniów, musi zmieniaç swoje oblicze i dostosowywaç program do obecnej rzeczywistoÊci. Tylko wtedy b´dzie mog∏a byç placówkà uznawanà
za ciekawà i nowoczesnà. Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12 te˝ podà˝a za nowoczesnoÊcià i zmienia si´.

Od wrzeÊnia tego roku nauczyciele zacz´li realizowaç
nowe projekty, dlatego nikt tu nie narzeka na nud´
– wr´cz przeciwnie, wcià˝ rodzà si´ nowe pomys∏y: na
ciekawe lekcje (niektóre prowadzà uczniowie lub rodzice), interesujàce spotkania (ostatnio goÊci∏ u nas profesor Kunert), „˝ywe lekcje historii”, koncerty muzyczne
czy projekty j´zykowe. G∏ównym celem tych zmian jest
rozbudzenie ciekawoÊci poznawczej uczniów, nauczenie ich samodzielnoÊci w zdobywaniu wiedzy.
Podà˝ajàc w kierunku nowoczesnej szko∏y na miar´
XXI wieku uczymy z powodzeniem 4 j´zyków obcych,
realizujemy projekty szkolne, europejskie i mi´dzynarodowe, pracujemy nowoczesnymi metodami, zapraszamy ciekawych goÊci, prowadzimy lekcje w muzeach, na
wystawach, realizujemy w∏asne niekonwencjonalne
pomys∏y, zdobywamy certyfikaty. Najwa˝niejsze jest
jednak to, ˝e Bu∏hak wcià˝ jest miejscem wyjàtkowym
ze specyficznym klimatem, który czujà uczniowie i ch´tnie tu przychodzà. Dlatego 29 maja z okazji 25-lecia
zapraszamy do Bu∏haka wszystkich, którzy byli
zwiàzani ze szko∏à – gwarantujemy, ˝e nikt nie b´dzie si´ nudzi∏!!! Zaczynamy o godzinie 18.30!
Ma∏gorzata Or∏owska
dyrektor Spo∏ecznej Szko∏y Podstawowej nr 12
w Warszawie-Weso∏ej

„Wiosna w zagrodzie” w Przedszkolu Macierzanka
15 kwietnia sala w Przedszkolu Macierzanka
przeobrazi∏a si´ w wiejskà zagrod´. Dumny kogut (5-letni Przemek) prowadzi∏ dialog z siedzàcymi na grz´dzie weso∏ymi kurkami na temat
wiosny. Na podwórku znalaz∏y si´ tak˝e: baranek, kurczaczek, króliczek, które te˝ mia∏y coÊ do
powiedzenia. Dzieci Êpiewa∏y radosne piosenki.
Najwi´ksze brawa otrzyma∏ 5-letni AdaÊ, który zaÊpiewa∏ solo piosenk´ „Wiosna, wiosna...”.
Gratulujemy odwagi!
Przedszkolaki by∏y ubrane w pi´kne stroje
w∏asnor´cznie wykonane przez jednà z nauczycielek. Ca∏oÊci dope∏nia∏a wspania∏a dekoracja.

20

Wszyscy goÊcie bawili si´ znakomicie, a dzieci
dosta∏y moc oklasków w podzi´kowaniu za
wspania∏y wyst´p. Na zakoƒczenie spotkania
zosta∏ rozstrzygni´ty Przedszkolny Konkurs na
Najpi´kniejszà Pisank´. Zwyci´zcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Przedszkolakom gratulujemy wielkiego talentu aktorskiego oraz ˝yczymy powodzenia w dalszej karierze scenicznej.
Wychowawczynie Niepublicznego
Przedszkola „Macierzanka”
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oÊwiatowà, jakà jest nasza szko∏a. Dzieci, zadajàc
pytania, „komentowa∏y na weso∏o” równie˝ wypowiedzi prowadzàcych rozmow´. A ˝eby by∏o
ciekawiej, dzieci próbowa∏y wype∏niç wnioski
o wydanie dowodu osobistego. Atmosfera by∏a
swobodna i radosna, dzieci poczu∏y si´ dumne,
b´dàc w tak powa˝nym i „niezg∏´bionym” dla
nich miejscu. Przypadajàcy w tym dniu „t∏usty
czwartek” zosta∏ zaakcentowany pàczkiem, ale
g∏ównà niespodziankà dla ka˝dego by∏ prezent
z logo Urz´du Dzielnicy Weso∏a. Dzieci, dzi´kujàc
za inspirujàce spotkanie, równie˝ podarowa∏y
prezenty: panu burmistrzowi obraz namalowany
przez uczniów Micha∏a Jab∏oƒskiego i Mariank´
Bocheƒskà, a pani radnej obraz namalowany
przez uczennic´ Emilk´ Kowalczyk. Urzàd b´dzie
od tej pory kojarzy∏ si´ dzieciom z miejscem przyjaznym i ˝yczliwym.
Klasa IIIa dzi´kuje za potraktowanie dzieci jak
przysz∏ych szacownych i zapewne czynnych obywateli
naszej dzielnicy.
wych. B. ˚bikowska

SP 172 na spotkaniu z Burmistrzem
W dniu 12 II 2015 r. klasa IIIa ze Szko∏y
Podstawowej nr 172 by∏a, dzi´ki pomocy
i zaanga˝owaniu p. radnej Lidii Cybulskiej-Przes∏aw, na spotkaniu z burmistrzem Urz´du Dzielnicy p. Edwardem
K∏osem. W holu budynku powita∏a nas
p. Marta Wepa, która zaprowadzi∏a nas
do sali obrad. Dzieci dowiedzia∏y si´, na
czym polega praca w urz´dzie: jakie wydzia∏y znajdujà si´ na dwóch pi´trach budynku, jakie sprawy tu si´ za∏atwia, jakie
procedury obowiàzujà podczas za∏atwiania spraw obywateli, mieszkaƒców dzielnicy Weso∏a, np. wyrobienia lub zmiany
dowodu, zameldowania czy zawarcia
zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Aby dzieci mog∏y to sprawdziç
i zobaczyç na w∏asne oczy, pokazano im sal´ Êlubów,
gdzie wcieli∏y si´ w role udzielajàcego Êlubu i zawierajàcych zwiàzek. Dzieci zapozna∏y si´ z nowym dla nich

poj´ciem „konkordat” i dowiedzia∏y si´, na czym on
polega. Nast´pnie pan burmistrz opowiada∏ dzieciom
o swoich zawodowych obowiàzkach i odpowiada∏ na
pytania dzieci dotyczàce „opiekowania si´” placówkà

III edycja Mi´dzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego
26 marca 2015 r. po raz trzeci w przedszkolu KubuÊ Puchatek i Przyjaciele odby∏
si´ Mi´dzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski pod has∏em „Wiersze na dobry humor”. Organizatorkami uroczystoÊci by∏y nauczycielki Lidia Chmielewska i Iwona Pluciƒska. Na konkurs zg∏osi∏y si´ dzieci wraz z opiekunami z SP nr 173 i SP nr 353
w Weso∏ej, z Przedszkola nr 262 w Weso∏ej, z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ
Puchatek i Przyjaciele” w Rembertowie oraz dzieci z naszego przedszkola. Jury
w sk∏adzie: Bogumi∏a Stachurska – re˝yser, pedagog teatralny i filolog, Martyna Chuderska – pedagog, autorka i prowadzàca pasma popo∏udniowe w rozg∏oÊni radiowej Radio Bajka, Magdalena Nowaszewska – nauczycielka i bibliotekarz w SP nr
173 w Weso∏ej ocenia∏o m∏odych recytatorów w 4 kategoriach wiekowych. Wybór
nie by∏ ∏atwy, gdy˝ wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom umiej´tnoÊci recytatorskich. Mimo du˝ych emocji towarzyszàcym wyst´pom kolejnych wykonawców w czasie trwania ca∏ego konkursu panowa∏a bardzo serdeczna atmosfera.
Mi∏à oprawà konkursu by∏
wspania∏y wyst´p dzieci´cej
pary tanecznej Michaliny Buczyƒskiej i Kamila Taracha ze
Studia Taƒca „MAKO” w Sulejówku. GoÊcinnie wystàpi∏y
równie˝ absolwentki naszego
przedszkola: Julia Kowalczyk,
wykonujàca na pianinie utwory „Oda do radoÊci” i „U babuni”, oraz Julia Sawicka w recytacji wiersza Stanis∏awa Karaszewskiego „O Burku na
podwórku”. Po cz´Êci konkursowej przysz∏a pora na pocz´stunek i wspólne zabawy. Konkurs zakoƒczy∏ si´ wyst´pami ma∏ych artystów z naszego przedszkola: Micha∏a Py∏y, Leny Salaty, Amelii Martyniak i Mari Skoczylas, którzy
swoim taƒcem i Êpiewem wprowadzili wszystkich zgromadzonych w radosny nastrój.
Jury wy∏oni∏o zwyci´zców poszczególnych kategorii wiekowych.
■ 3-latki – wyró˝nienia otrzyma∏y:
- Lilianna Iwaniukowicz z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek
i Przyjaciele” w Weso∏ej
- Karolina Ma∏ka z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
w Weso∏ej
- Lena Bednarek z Przedszkola nr 262 w Weso∏ej
■ 4-latki – I miejsce Karol Skowroƒski z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” w Weso∏ej
■ 5-latki – I miejsce Anna Sarzyƒska z SP nr 353 w Weso∏ej
■ 6-latki – I miejsce Dominik Czajka z SP nr 173 w Weso∏ej
■ Nagroda specjalna Grand Prix – Marcelina ¸aszczuk z Przedszkola Niepublicznego „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” w Weso∏ej za wiersz W. Chotomskiej „Kurcz´ blade”.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Wszyscy uczestnicy konkursu z ràk Pani Dyrektor Ewy Fedoruk i przewodniczàcej
jury Pani Bogumi∏y Stachurskiej otrzymali dyplomy i nagrody ksià˝kowe, a zaproszeni goÊcie, dyrektorzy placówek i nauczyciele – podzi´kowania.
Dzi´kujemy wszystkim uczestnikom konkursu za wspania∏e wyst´py, ˝yczymy wielu sukcesów i zapraszamy w przysz∏ym roku na IV edycj´ konkursu recytatorskiego.
Lidia Chmielewska
nauczyciel Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele” w Weso∏ej
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Szmacianki, ga∏ganki…
czyli wielkanocne szycie ozdób
W sobotnie przedpo∏udnie 29 marca w Przedszkolu nr 261 „Pod D´bami” dzieci wraz z rodzicami
spotka∏y si´, by wspólnie tworzyç ozdoby Êwiàteczne. Dzieci ozdabia∏y jajka i uk∏ada∏y palmy wielkanocne, ale najciekawsze by∏o szycie ozdób z kolorowych szmatek. Z materia∏ów o ró˝nych kolorach
i fakturach powstawa∏y kurki, sowy, ptaszki i du˝o
kotków. Dzieci z niewielkà pomocà rodziców odrysowywa∏y form´ maskotki i wycina∏y jà. Nast´pnie
ozdoba by∏a zszywana na maszynie przez panià nauczycielk´ i znów wraca∏a w r´ce m∏odego twórcy
– zabawk´ trzeba by∏o samodzielnie wypchaç ga∏-

gankami i zszyç. Wspó∏praca dzieci z rodzicami by∏a
bardzo owocna. Dzieci bardzo si´ napracowa∏y: wykona∏y oryginalne maskotki w bajecznych kolorach
i mog∏y zabraç je do domu.
Tego typu przedÊwiàteczne warsztaty plastyczne sà
ju˝ tradycjà naszego przedszkola. Wspólne tworzenie
ozdób Êwiàtecznych to wspania∏y sposób, by przyjemnie i twórczo sp´dziç czas z dzieckiem. Zawsze wspaniale wprowadzajà w klimat nadchodzàcych Êwiàt.
Agnieszka Ptak-Ma∏ek
nauczyciel Przedszkola „Pod D´bami”

Dzielnicowy Konkurs Plastyczny „Ptaki-Dziwaki”
Szko∏a Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców w marcu og∏osi∏a konkurs plastyczny pod has∏em
„Ptaki-Dziwaki”. Odbywa∏ si´ w dwóch kategoriach:
przestrzennej i p∏askiej. AdresowaliÊmy go do uczniów
klas 0–III wszystkich szkó∏ podstawowych naszej dzielnicy. ZaprosiliÊmy do wspó∏pracy nie tylko dzieci, ale
tak˝e ich rodziców. ChcieliÊmy stworzyç kolejnà okazj´
do wspólnego sp´dzenia czasu z rodzinà, mi´dzy innymi po to, aby podejmowaç dzia∏ania nastawione na
realizacj´ wspólnego celu, wymieniaç si´ pomys∏ami
oraz çwiczyç kreatywne myÊlenie.
Efekty wspólnej pracy przesz∏y nasze oczekiwania.
WidzieliÊmy, ˝e rodzinne przedsi´wzi´cie sprawi∏o wiel-

kà radoÊç uczniom i ich rodzicom. Uczestnicy konkursu
z dumà oddawali prace, z których stworzyliÊmy wspania∏à wystaw´. Wszystkie dzie∏a prezentowa∏y bardzo
wysoki poziom artystyczny. W naszej szkole by∏o ich a˝
95, a z tego, co wiemy, w innych placówkach by∏o podobnie. Tam równie˝ powsta∏y pi´kne ekspozycje.
Poniewa˝ zainteresowanie konkursem w naszej szkole
by∏o bardzo du˝e, zorganizowaliÊmy wÊród uczniów g∏osowanie na najciekawszà prac´. Wygra∏ kolorowy bocian
Karoliny Weyssenhoff z klasy Id, która otrzyma∏a nagrod´
publicznoÊci. Panià Dyrektor Katarzyn´ G∏usek-Wojciechowicz ujà∏ ptak wykonany przez Miko∏aja Laszczk´, ucznia
klasy IIc – ufundowa∏a dla niego nagrod´ dyrektora.

Zgodnie z regulaminem konkursu w etapie dzielnicowym ka˝da ze szkó∏ mog∏a zg∏osiç do fina∏u po 5
prac w ka˝dej z kategorii. Do naszej szko∏y wp∏yn´∏o ich
29. Komisja mia∏a niewàtpliwie trudne zadanie, aby
wybraç najlepsze, najciekawsze i najbardziej oryginal-

Wiosna w Przedszkolu „Bu∏haczek”
Wiosna to pora roku, kiedy natura budzi si´ do ˝ycia. Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-J´zykowego „Bu∏haczek” szukajà oznak wiosny podczas codziennych spacerów po pobliskim lesie.
W kwietniu dzieci wraz z nauczycielami postanowi∏y
zaprosiç do przedszkola t´ radosnà por´ roku. Grupa
Êrednia i najstarsza poznawa∏y czynniki potrzebne roÊlinom do prze˝ycia, rodzaje nasion i narz´dzi ogrod-

niczych. Podsumowaniem wiedzy by∏o sadzenie
pietruszki oraz mieczyków. Przedszkolakom tak si´
spodoba∏o, ˝e zacz´∏y planowaç, co jeszcze zasiejà w ziemi. A my mo˝emy Êmia∏o powiedzieç, ˝e
wiosna na dobre zagoÊci∏a w „Bu∏haczku”!
Lektor j´zyka angielskiego A. Sowiƒska
oraz zespó∏ nauczycieli z „BU¸HACZKA”

ne ptaki. Za zg∏oszone prace jury przyzna∏o 10 wyró˝nieƒ i 6 nagród g∏ównych (po 3 w ka˝dej kategorii).
Ka˝dy uczestnik fina∏u zosta∏ nagrodzony dyplomem.
10 kwietnia 2015 r. do Szko∏y Podstawowej przy ul.
Cieplarnianej 23 przybyli wraz z rodzicami finaliÊci
konkursu. Pani Dyrektor Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz podzi´kowa∏a twórcom przepi´knych prac i wraz z Burmistrzem
Krzysztofem Kacprzakiem wr´czy∏a finalistom dyplomy i podarunki. UroczystoÊç uatrakcyjni∏
wyst´p taneczno-wokalny zespo∏u z∏o˝onego z uczniów klas
II naszej szko∏y, który zaprezentowa∏ piosenk´ „Kochajmy ptaki”.
Dumni laureaci ch´tnie pozowali do zdj´ç wraz ze swoimi
pracami.
Bardzo dzi´kujemy uczestnikom
naszego konkursu.
Organizatorzy konkursu:
Renata Matyjaszczyk,
Ewa Komuda,
Beata Orliƒska
i Magdalena Kruk
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PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

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

tel.

602-174-916

 WIZYTY DOMOWE 
KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

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

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.

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
909
79
3/3
3
Stara Mi∏osna
923 110 2/2
3
Stara Mi∏osna
922
85
1/3
4
Stara Mi∏osna
706
50
3/4
2
Stara Mi∏osna
758
45
3/3
1
Stara Mi∏osna

Nr
Pow.
oferty
m2
765 2000
610
812
929
972
566
512
28
834

Cena
w PLN
450 000
700 000
450 000
340 000
220 000

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

Cena
w PLN
1 024 000
251 000
345 000
430 000
399 000

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
930
161
173

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

Cena w PLN
890 000
565 000
770 000
670 000

Rodzaj domu
Rok
szeregowy - us∏ugi
wolnostojàcy
segment szeregowy
1/2 bliêniaka

Stan wykoƒczenia
wykoƒczony
do wykoƒczenia
wykoƒczony
deweloperski

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

Zapraszamy do skorzystania z naszego poÊrednictwa
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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WieÊci z SP173
„Szko∏a dobrego wychowania” to jeden z projektów, w których bierzemy udzia∏. PrzeprowadziliÊmy
debat´ uczniowskà na temat dobrego wychowania
oraz opracowaliÊmy Szkolnà Kart´ Zasad Dobrego Zachowania. By∏y ciekawe inscenizacje na temat znajo-

moÊci i stosowania zasad dobrego zachowania na co
dzieƒ w stosunku do osób starszych, doros∏ych, rówieÊników. WykonaliÊmy plakaty, by∏a pogadanka
z uczniami nt. dobrego i z∏ego wp∏ywu Êrodowiska na
wychowanie i zachowanie m∏odego cz∏owieka.
Bierzemy tak˝e udzia∏ w projekcie z zakresu edukacji
globalnej „Postaw na rozwój! Zrównowa˝ony!”.
Poruszana tematyka obejmuje m.in. prawa cz∏owieka
i prawo do rozwoju, dost´p do wody i ˝ywnoÊci, odpowiedzialnà konsumpcj´, równouprawnienie p∏ci, me-

chanizmy rzàdzàce handlem mi´dzynarodowym i ich
wp∏yw na sytuacj´ krajów Globalnego Po∏udnia, przyczyny oraz skutki zmian klimatu. Projekt realizowany
jest przez OÊrodek Dzia∏aƒ Ekologicznych „èród∏a”.
Nasi uczniowie uczestniczà w akcji „Listy do Ziemi”
og∏oszonej przez Fundacj´ Ekologicznà Arka.
Temat przewodni to ograniczenie iloÊci odpadów oraz
ekokonsumpcja. Dzieci po lekcjach tematycznych zwiàzanych z ekologià – w formie listów do Ziemi – przedstawià swoje pomys∏y na to, jakie dzia∏ania mo˝e podjàç
ka˝dy z nas, by zmniejszyç iloÊç Êmieci.
W Szkole Podstawowej nr 173 zosta∏ powo∏any Koordynator Doradztwa Zawodowego, którym zosta∏a p. Lucyna Kryszyƒska. Doradca ma przybli˝aç
uczniom w klasach VI zagadnienia dotyczàce: planowania bud˝etu domowego, po˝yczania pieni´dzy,

oszcz´dzania, poznawania swoich mocnych stron, pracy w zespole, zagospodarowania wolnego czasu, ofert
rynku pracy, poznawania zawodów w swoim otoczeniu. Doradca Zawodowy powo∏any jest równie˝ po to,
aby wspó∏pracowaç z rodzicami uczniów w celu zaplanowania przysz∏oÊci i rozwoju osobistego dzieci.
„Najciekawszy zawód na Êwiecie” – taki tytu∏ nosi
cykl spotkaƒ, w ramach którego odby∏o si´ spotkanie
dla klas VI z panià Dyrektor PKO Banku Polskiego Kamilà Zdunek. Pani Dyrektor opowiedzia∏a uczniom o specyfice pracy w bankowoÊci, o tym, jakie trzeba mieç
kwalifikacje i cechy osobowoÊci, aby ubiegaç si´ o prac´ w banku, o szkoleniach, jakie przechodzà pracownicy na wypadek napadu na bank, i odpowiada∏a na
wiele pytaƒ uczniów.
Bernadetta Gierczycka

SP 174 na wystawie prac Olgi Boznaƒskiej
W dniu 25.03.2015 roku uczniowie klasy VI naszej
szko∏y obejrzeli wystaw´ prac Olgi Boznaƒskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest to jedna z najbardziej cenionych polskich malarek, zaliczana do Êcis∏ego
grona najwybitniejszych artystek europejskich. Wystawa
zgromadzi∏a najs∏ynniejsze dzie∏a malarki, na wystawie
znalaz∏y si´ równie˝ dzie∏a nieprezentowane do tej pory
w Polsce. Uczniowie wzi´li udzia∏ w warsztatach inspiro-

O s∏oniach i innych problemach,
czyli sprawdzian szóstoklasisty w Dwuj´zycznej Szkole Podstawowej
1 kwietnia to dla wszystkich Prima Aprilis. Jednak
w tym roku dla uczniów klas szóstych nie by∏ to dzieƒ
˝artów i zabaw. Tego dnia przystàpiliÊmy do pierwszego powa˝nego egzaminu w naszym ˝yciu. Wszyscy
byliÊmy bardzo przej´ci.
Dzieƒ przed sprawdzianem przebieg∏ zwyczajnie.
Nikt nie przejmowa∏ si´ wynikami egzaminu. Problem
zaczà∏ si´ dopiero rano, gdy us∏ysza∏am audycj´ przekonujàcà szóstoklasistów, by nie bali si´ testu. Po wys∏uchaniu jej zrobi∏am si´ blada jak Êciana, r´ce zacz´∏y mi dr˝eç i obla∏y mnie zimne poty. Wszystko w porzàdku? – pytali rodzice. Nie mog∏am wydusiç z siebie
ani s∏owa. Czu∏am si´ jak zahipnotyzowana.
JakimÊ cudem, nie pami´tam jak, dojechaliÊmy do
szko∏y. W budynku panowa∏a cisza. Przepe∏niony na

wanych twórczoÊcià Boznaƒskiej, polegajàcych na analizie wybranych obrazów. Dzie∏a zrobi∏y na m∏odzie˝y
ogromne wra˝enie. Uwra˝liwiani na sztuk´ na zaj´ciach
plastycznych w szkole bardziej Êwiadomie odbierali prace
malarki. Miejmy nadziej´, ˝e poprzez obcowanie z pi´knem stali si´ odrobin´ „pi´kniejsi”.
Anna Piórkowska
nauczycielka plastyki w SP 174

co dzieƒ gwarem hol wydawa∏ si´ zupe∏nie obcy. Niepewnie wspina∏am si´ po schodach na drugie pi´tro.
Otworzy∏am drzwi i kamieƒ spad∏ mi z serca. Czeka∏a
na mnie i na moich rówieÊników pi´knie udekorowana Êwietlica pe∏na smako∏yków. Panowa∏a w niej
przyjazna atmosfera.
Bez wi´kszych problemów napisa∏am pierwszà
czeÊç sprawdzianu. W przerwie razem z mojà kole˝ankà Julkà opycha∏yÊmy si´ pàczkami i ciastkami jak s∏onie. Jak wynika∏o z treÊci sprawdzianu,
zwierz´ta te sà bardzo inteligentne. Druga cz´Êç
sprawdzianu te˝ okaza∏a si´ nietrudna. Z sali wysz∏am przed czasem. Po teÊcie zjedliÊmy obiad.
Napisa∏am ten egzamin najlepiej, jak potrafi∏am. Teraz czekam na wyniki, otrzymamy je
w czerwcu. Sprawdzianem nie nale˝y si´ denerwowaç. Ka˝dy napisze go tak, jak bardzo przyk∏ada∏ si´ do nauki przez wszystkie lata szkolne.
Julia, kl. VI

REKL AMA
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BIURO RACHUNKOWE
Licencja MF Nr 14424/99

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

tel./fax 22 773 26 93
695 708 695
e-mail: fismag@poczta.fm

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

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

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

PRYWATNY GABINET LEKARSKI

Ma∏gorzata Grossmann-Lekki
Lekarz chorób wewn´trznych
Specjalista medycyny rodzinnej
Badania do prawa jazdy, do pracy
na stanowiskach bez szkodliwoÊci

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. D∏uga 19

zapisy tel.

603-373-968

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Warsztaty wielkanocne w Przedszkolu 259
Na prze∏omie marca i kwietnia w naszym przedszkolu wszystkie grupy rozpocz´∏y dekorowanie sal
ozdobami wielkanocnymi. W Êwiàtecznym nastroju
odby∏y si´ warsztaty wielkanocne z rodzicami. Na
warsztatach rodzice brali udzia∏ w ró˝nych zabawach
integracyjnych, takich jak: „Podaj jajeczko”, „Wielkanocny koszyczek” oraz „Rymowanki wielkanocne”.
Podsumowaniem warsztatów by∏y zaj´cia plastyczne,
na których ka˝da grupa wykona∏a pi´knà prac´:

3-latki „Krasnale” – pisank´ z kolorowego papieru,
4-latki „Jagódki” – pocztówk´ wielkanocnà,
■ 5-latki „Motyle” – pisank´ z naturalnych produktów.
Rodzice z dzieçmi wykazali si´ du˝à inwencjà twórczà, wykonane prace odznacza∏y si´ oryginalnoÊcià
i ciekawà kolorystykà. Cieszy nas fakt, i˝ bardzo wielu
rodziców bra∏o udzia∏ w warsztatach wielkanocnych.
■
■

Nella Makowiak

Magia portretu w robusiowych twarzach
W kwietniu Niepubliczne Przedszkole „RobuÊ” odwiedzi∏a wybitna malarka, mieszkanka Starej Mi∏osny, absolwentka Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie Pani Lidia
Snitko-Pleszko. Od 1984 roku zajmuje si´ wy∏àcznie
malarstwem sztalugowym i rysunkiem. Specjalizuje si´
w portrecie, który najch´tniej wykonuje z natury.
Robusiaki mia∏y zaszczyt çwiczyç w∏aÊnie t´ form´
malarskà z artystkà, która ma w swoim dorobku kilkanaÊcie wystaw indywidualnych w kraju i za granicà
oraz kilkadziesiàt wystaw zbiorowych.
Pani Lidia Snitko-Pleszko, nawiàzujàc do tematu
przewodniego roku realizowanego w „Robusiu” –
„Sztuka malucha”, opowiada∏a dzieciom o technikach
i narz´dziach malarskich. Malarka pokazywa∏a przedszkolakom, jak ∏àczyç i dobieraç kolory, aby uzyskaç
oczekiwanà barw´. Dzieci w skupieniu s∏ucha∏y i patrzy∏y, jak powstaje portret.

Nast´pnie same tworzy∏y portrety swych kolegów
i kole˝anek, wykorzystujàc wiedz´ i umiej´tnoÊci zdobyte na zaj´ciach artystycznych prowadzonych w ich
przedszkolu. Robusiaki bardzo si´ anga˝owa∏y w wy-

konanie swoich dzie∏. Wszystkie
prace dzieci ozdabiajà teraz nasze przedszkole.
Mali artyÊci byli zachwyceni tak ciekawymi warsztatami, ju˝ nie mogà doczekaç si´ nast´pnych zaj´ç o tematyce malarstwa abstrakcyjnego.
Artystka namalowa∏a równie˝ portrety kilkorga
dzieci, które zachwyci∏y wszystkich. Podobieƒstwo by∏o bardzo wierne, a portrety cieszy∏y si´ ogromnym zainteresowaniem. Wszyscy ch´tni rodzice mogli zamówiç portret w wykonaniu artystki. To niezwyk∏a pamiàtka na ca∏e ˝ycie, szczególnie bioràc pod uwag´, ˝e
portret jest autorstwa tak wspania∏ej malarki, mieszkajàcej w naszej dzielnicy. Bardzo serdecznie dzi´kujemy
Pani Lidii za tak wspania∏e warsztaty!
Fotorelacj´ znajdà Paƒstwo na stronie internetowej
www.robus.pl, jak równie˝ na profilu facebookowym przedszkola.
Ewelina Dobosz
Magdalena Steciuk

REKL AMA

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

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

OG¸OSZENIA DROBNE

BRUKOWEJ I GRANITOWEJ
TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

NAUKA GRY NA GITARZE

STARSZÑ OSOBÑ

85

504 090 950

Prowadzenie Ksià˝ki
Przychodów i Rozchodów

– TANIO I SOLIDNIE –

Dojazd do Klienta Gratis!
Konkurencyjne Ceny!

506 173 607

503-759-762

160

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

Tel. 660-769-211

36

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

Tel. 22 773 33 77

M O N TA ˚ :
■

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

■
■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl
tel. 663-677-701

196

SKOSIMY TRAWNIK
UMYJEMY KOSTK¢
504 090 950

114

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne

posiadam referencje

tel.669 791 970

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

HYDRAULIK

Warszawa-Weso∏a, ul. Kruszyny 28
os. Stara Mi∏osna

Tel. 22 773 33 77

BUDOWA DOMÓW

DORYWCZO
DAM PRAC¢

115

Energooszcz´dnych/Pasywnych

25
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Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych
Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna
113

Kontakty z Dzieckiem, Alimenty,
Rozwód, Przysposobienie i in.
PORADY Z PRAWA RODZINNEGO
Sulejówek 502 24 66 99

GEODETA

515-928-181

255

WYCINANIE,
PODCINANIE DRZEW
USŁUGI OGRODOWE
WERTYKULACJA TRAWNIKÓW
I WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE

tel. 513 148 238

SPRZÑTAMY
STRYCHY, PIWNICE,
GARA˚E
503 065 403

254

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

tel. 694-747-213
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

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

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

www.dogadajciesie.pl

29

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

Tel. 601 262 086.

8

Z¸OTA RÑCZKA
+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

tel.

503 150 991

22
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Od projektu pod klucz

519 693 492

Tel. 22 773 33 77

ZAOPIEKUJ¢ SI¢

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

TWÓJ OGRÓD I DZIA¸K¢

9

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

US¸UGI KRAWIECKIE

UPORZÑDKUJEMY

16

606 808 358

www.polinie.pl

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

13
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REMONTY DACHÓW
MYCIE OKIEN

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

23
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PRACE ALPINISTYCZNE

245

14
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◗ RENOWACJA I MONTA˚ mebli, remonty, malowanie
tel. 518-731-920; 508-351-322.
◗ Dzia∏k´ pracowniczà 450 m2 w Wawrze odstàpi´,
tel. 722 26 44 78.
◗ Sprzedam jacht ˝aglowy marki Venus z przyczepà
pod∏odziowà, silnik Yamaha 4 konie, nowe ˝agle,
bogate wyposa˝enie, cena do negocjacji. Tel. 604
225 962, 22 773 89 57.
◗ Serwis elektromechaniczny POSZUKUJE ELEKTROMECHANIKA – tel. 501 151 066. Praca w Marysinie
Wawerskim.
◗ Wynajm´ vis a vis Urz´du dzielnicy Weso∏a lokal oraz
placyk na sprzeda˝ truskawek. tel. 693-862-799,
parzonka@op.pl
◗ Korepetycje z MATEMATYKI – problem z matematykà dzwoƒ, przygotowanie do MATURY i EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH tel. 503-759-762.
◗ SPRZEDAM TANIO MIESZKANIE 34 m2, Stara Mi∏osna, Osiedle Pod Sosnami. Pokój, kuchnia z aneksem, ∏azienka, balkon 2,30 m2, winda. Wolne od zaraz. tel. 506 193 202.

93

◗ MATEMATYKA!! Absolwentka SGH udzieli korepetycji z matematyki na poziomie szko∏y podstawowej,
gimnazjum i liceum. tel. 666 117 476.
◗ Do wynaj´cia mieszkanie 55 m2, Stara Mi∏osna osiedle Aleja Akacjowa, parter z ogródkiem, miejsce gara˝owe. tel. 600 150 845.
◗ Uczciwa 33-letnia Ukrainka posiadajàca kart´ pobytu poszukuje pracy. Sprzàtanie, prasowanie, mycie
okien. Referencje. tel. 880 09 67 69.
◗ Wynajm´ lokal pod dzia∏alnoÊç, Warszawa Weso∏a
tel. 501 166 106.
◗ Wynajm´ dom wolnostojàcy w Starej Mi∏osnej pow.
125 m, nowy, ∏adny, korzystnie zlokalizowany, tani
w eksploatacji. tel. 604 148 258.
◗ Oferta miejsca parkingowego na wynajem d∏ugoterminowy. Gara˝ pod blokiem DOZBUD Stara Mi∏osna.
Miejsce 25 m2 przy oknie. Pilot do bramy. Cena 180 z∏
miesi´cznie, tel. 793-392-957.
◗ Dyplomowany instruktor p∏ywania oraz trener personalny oferuje swoje us∏ugi w Weso∏ej i okolicach
(równie˝ Goc∏aw). Kontakt: 692 266 796.

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

13
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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

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

DORABIANIE KLUCZY

„HORTUS”

mieszkaniowych i samochodowych

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)
00

00

00

czynne: wt-pt 12 -19 , sob 10 -14

tel.: 692 905 352

00

48

251

US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269
www.hortus.waw.pl
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meble
Beton Towarowy ❖ Transport ❖ Pompa
05-462 Wiàzowna, Duchnów, Szosa Miƒska 48
tel. 22 795 15 94, 22 795 11 44
tel. kom. 601 384 524

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
- OBSŁUGA I NAPEŁNIANIE KLIMATYZACJI

28

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

Z DREWNA
oferujemy:

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

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

www.meblesosnowe.eu
e-mail: meble@meblesosnowe.eu
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* szczegóły w salonie

WESO¸A

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

LEKCJE
NOWE KO

okularów
necznych
przeciwsło

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

Licencja nr 51

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

601 355 130

oddzwoni´

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

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

Ostatnie 2 mieszkania

Dostępne mieszkania
(stan deweloperski):

ul. Motylkowa 11, Warszawa-Międzylesie 97 m2 – 565 tys. PLN
Rezerwując już dziś, możesz dostać 5% rabatu

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