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11. Warszawskie Spotkania Ceramiczne
Zwiàzek Ceramików Polskich, jako g∏ówny organizator, zaprasza na ogólnopolskie Êwi´to ceramiki!
JesteÊmy przekonani, ˝e zaplanowane atrakcje jak co roku
przyciàgnà t∏umy warszawiaków
oraz goÊci z kraju i ze Êwiata. Ca∏y dzieƒ zaplanowaliÊmy w taki
sposób, aby ka˝dy, niezale˝nie
od wieku, znalaz∏ coÊ dla siebie.
Dzieciom proponujemy udzia∏
w warsztatach: lepienie i toczenie w glinie na kole garncarskim, malowanie ceramiki, uk∏adanie mozaiki,
projektowanie dekoracji. Dla bardziej zaanga˝owanych zaplanowaliÊmy konkursy z nagrodami.
Uchylimy ràbka tajemnicy, prezentujàc profesjonalne pokazy: toczenia na kole, zdobienia ceramiki, widowiskowych wypa∏ów w piecu polowym
technikà raku. Zaprezentujemy tak˝e: Wystaw´ na
Wodzie, wystaw´ Ró˝ne Oblicza Ceramiki, wystaw´ wyrobów Mirostowickich Zak∏adów Ceramicznych, ide´ muzeum wirtualnego. A wszystko przy
akompaniamencie wyjàtkowej muzyki. Tym razem
zagra i zaÊpiewa zespó∏ „Paraluzja”.

Sympozjum w tym roku poÊwi´cimy budowie ceramicznego
pomnika gen. Piotra Szembeka
na warszawskiej Pradze-Po∏udnie.
Pozwol´ sobie zacytowaç prezesa ZCP Darka Osiƒskiego: „B´dzie nas du˝o, b´dziemy reprezentowaç ceramik´ z ca∏ej Polski,
lepionà w zaciszu artystycznych
pracowni. B´dziecie Paƒstwo
mogli przebieraç w unikalnych
wzorach ceramicznych wyrobów
z gwarancjà jakoÊci i dobrym
s∏owem twórców”.
Impreza pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Po∏udnie m.st. Warszawy.
Data: 13 czerwca 2015 r., sobota, w godz.
11.00–18.00.
Miejsce: Centrum Promocji Kultury Dzielnicy
Praga Po∏udnie, Warszawa, ul. Podskarbiƒska 2.
ZAPRASZAMY!
Dorota ¸asisz
Wiceprezes ZCP

Czytaj WiadomoÊci Sàsiedzkie" w Internecie: www.wiadomoscisasiedzkie.pl
"
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Klub Mrs.Sporty Wesoła
ul. Jeêdziecka 21F lok. nr 1
05-077 Warszawa (Stara Miłosna)
Kom. 512 774 212
www.mrssporty.pl/club645
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Kiełbasa Gospodarza
cena za kilogram
Stół Polski

Promocja obowiązuje do końca czerwca 2015 r. lub do wyczerpania zapasów
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1 szt.

Herbatniki Leibniz Butter

Sok Tarczyn
pomarańczowy,
jabłkowy

100 g
Bahlsen Sweet

300 ml
Agros Nova

4

Coca-Cola
1l
Coca Cola

Lody Grycan

39

1

1

1 szt.
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1l
Grycan

1 szt.
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Olej Kujawski

Pasztet
Podlaski
drobiowy

Woda
Cisowianka
gazowana,
niegazowana

Kawa rozp.
Nescafe Classic
+ Kawa
Nescafe Creme

1l
Kruszwica

155 g
Drosed

1,5 l
Polskie Zdroje

2 x 100 g
Nestle
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Z prac Rady Dzielnicy
W maju odby∏y si´ dwie
sesje Rady Dzielnicy.
Pierwsza z nich, zwo∏ana
w trybie nadzwyczajnym
na 11 maja, by∏a poÊwi´cona przyj´ciu stanowiska
w sprawie przebiegu
Wschodniej Obwodnicy
Warszawy przez teren Weso∏ej. Sesja przebiega∏a w dosyç nerwowej atmosferze. By∏o du˝o emocji i demagogii, na które bez wàtpienia spory wp∏yw mia∏a obecnoÊç
kilkudziesi´ciu mieszkaƒców naszej dzielnicy.
Zaproponowano projekt stanowiska, w którym Rada Dzielnicy zdecydowanie protestowa∏a
przeciw przebiegowi WOW przez Weso∏à i krytykowa∏a GDDKiA za arogancj´ i brak konsultacji spo∏ecznych przy wyborze najkorzystniejszego dla siebie wariantu przebiegu, a tak˝e wskazywa∏a jako jedyny mogàcy byç podstawà do
jakichkolwiek rozmów wariant z tunelem i w´z∏em przy 1 Praskiego Pu∏ku. Projekt ten wzbudzi∏ wiele kontrowersji. W zwiàzku z tym radny
Leszek Winiarski z∏o˝y∏ kompromisowà propozycj´, aby nie podejmowaç na obecnej sesji ˝adnego stanowiska (nikt na razie od Rady tego nie
wymaga∏) i og∏osiç powszechne konsultacje spo∏eczne w tej sprawie. O dziwo, g∏osami radnych
PiS, popartych przez jednà radnà z PO i jednà ze

Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, propozycja ta zosta∏a zablokowana. Nast´pnie radni PiS przeforsowali swojà poprawk´, w której treÊç stanowiska zosta∏a okrojona do wyra˝enia sprzeciwu
przeciw przeprowadzeniu WOW przez teren naszej dzielnicy. Radna Katarzyna Zakrzewska
zwróci∏a uwag´, ˝e skoro jako Rada nie zgodziliÊmy si´ na przeprowadzenie powszechnych
konsultacji spo∏ecznych, to dlaczego w treÊci
stanowiska piszemy, ˝e jest ono spójne z wolà
lokalnej spo∏ecznoÊci? I zaproponowa∏a wykreÊlenie tego zdania z treÊci stanowiska. Poprawka ta zosta∏a odrzucona, a nast´pnie jednomyÊlnie Rada zdecydowa∏a, ˝e treÊç stanowiska b´dzie przyjmowana w g∏osowaniu imiennym.
W jego wyniku za przyj´ciem uchwa∏y by∏o
15 radnych, 3 osoby (Marian BabuÊka, Marcin
J´drzejewski i Katarzyna Zakrzewska) by∏y przeciw, a 2 osoby (Anna Koz∏owska i Stefan S∏owikowski) wstrzyma∏y si´ od g∏osu.
OsobiÊcie uwa˝am, ˝e przyjmujàc stanowisko
w takim brzmieniu Rada Dzielnicy „strzeli∏a sobie w stop´”, wykluczajàc si´ niejako z procesu
walki o przebieg mniej ucià˝liwy dla naszej
dzielnicy i otwierajàc pole dla GDDKiA do wyboru wariantu lepszego dla drogowców (taƒszego), czyli wzd∏u˝ ul. Niemcewicza. Poniewa˝
konwencjà tego tekstu jest sucha relacja z obrad
Rady, komentarz, b´dàcy mam nadziej´ przy-

czynkiem do niezb´dnej merytorycznej dyskusji
nad tà sprawà, zawr´ w oddzielnym artykule na
str. 5, do którego lektury serdecznie zapraszam.
Kolejna sesja, ju˝ nie tak emocjonalna, odby∏a
si´ 21 maja. Pierwszym punktem mia∏a byç informacja o stanie prac nad planami zagospodarowania przestrzennego. Uwzgl´dniajàc wniosek Biura Architektury m.st. Warszawy, które zajmuje si´ pracami nad tymi planami, Rada
przesun´∏a ten punkt na kolejnà sesj´. Kolejnym
tematem by∏a informacja o funkcjonowaniu OSP
na terenie dzielnicy. GoÊciliÊmy Prezesa OSP Weso∏a, który przekaza∏ informacj´ o stanie kadrowym i wyposa˝eniu jednostki. Radni przekazali
na jego r´ce goràce podzi´kowania dla wszystkich stra˝aków za pe∏nionà s∏u˝b´.
Nast´pnie Rada zapozna∏a si´ z informacjami
o wykonaniu za∏àcznika dzielnicowego za I kwarta∏ 2015 roku, o planach zarzàdzania gospodarkà
wodno-Êciekowà na terenie dzielnicy oraz o stanie prac nad uregulowaniem w∏asnoÊci OÂK „Cyraneczka”, a tak˝e o utrzymaniu zieleni w dzielnicy i o Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych i rezerwatach przyrody na terenie dzielnicy.
Kolejna sesja Rady Dzielnicy zaplanowana jest
na 18 czerwca na godz. 14.00, jak zwykle w sali obrad Rady naszego Urz´du. Porzàdek obrad
b´dzie dost´pny na 7 dni przed sesjà w Internecie. Zainteresowanych serdecznie zapraszam.
Marcin J´drzejewski
Przewodniczàcy Rady

Nie jest tak êle, ale czujnoÊç warto zachowaç zawsze
Niedawno otrzymaliÊmy list ze Starej Mi∏osny z informacjà, ˝e w ostatnim czasie znacznie nasili∏y si´ kradzie˝e samochodów i rowerów na tym osiedlu. Czytelniczka pyta∏a
tak˝e, co policja i w∏adze dzielnicy robià, aby
zapobiegaç kradzie˝om i podnosiç poziom
bezpieczeƒstwa w Weso∏ej.
Jak informuje Komenda Rejonowa Policji, porównanie danych statystycznych roku 2014 do
analogicznego okresu (I kwarta∏) roku 2015
przedstawia si´ nast´pujàco: rok 2014: 6 kradzie˝y rowerów, 6 kradzie˝y samochodów, 8 kradzie˝y z w∏amaniem, rok 2015: 5 kradzie˝y rowerów,
10 kradzie˝y samochodów, 4 kradzie˝e z w∏amaniem. Nie sà to wi´c du˝e ró˝nice, kradzie˝y rowerów i kradzie˝y z w∏amaniem jest nawet mniej.
Porównania subiektywne mogà wskazywaç na co
innego – wystarczy, ˝e ofiarà kradzie˝y padnie
ktoÊ znajomy, i automatycznie podnosi to poczucie naszego zagro˝enia takim zdarzeniem.

Policjanci z komisariatu w Weso∏ej starajà si´
na bie˝àco reagowaç na aktualny stan zagro˝eƒ
i pojawiajàce si´ zdarzenia, w rejon osiedla kierowane sà równie˝ patrole ponadnormatywne,
oprócz standardowych patroli i interwencji.
Delegatura Biura Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego w Dzielnicy Weso∏a dodaje, ˝e
w bie˝àcym roku nie otrzyma∏a zg∏oszeƒ o takich
zdarzeniach, mimo regularnie prowadzonych
wspólnie z Policjà i Stra˝à Miejskà dy˝urów dla
mieszkaƒców (spotkania „Bezpieczne osiedle”).
Weso∏a w ogólnowarszawskich rankingach
najbezpieczniejszych dzielnic od d∏u˝szego ju˝
czasu plasuje si´ w czo∏ówce, wi´c mo˝emy spaç
spokojnie, ale z pewnoÊcià b´dziemy jeszcze
spokojniejsi, jeÊli sami nale˝ycie zadbamy o nasze bezpieczeƒstwo.
Na komisariacie przy ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21
mo˝na bezp∏atnie oznakowaç rower i wprowadziç
jego numer do policyjnej bazy – dzi´ki temu w ra-

zie kradzie˝y b´dzie go ∏atwiej odzyskaç (oznakowane rowery majà te˝ widocznà naklejk´ informacyjnà, co mo˝e dzia∏aç odstraszajàco na z∏odziei).
Znakowanie odbywa si´ we wtorki i czwartki
w godz. 14.00–18.00 po wczeÊniejszym umówieniu telefonicznym pod nr. 22 603-24-21.
CzujnoÊç to kolejna z doskona∏ych metod prewencyjnych. Choç ka˝dy z nas ma po tysiàc
spraw na g∏owie, miejmy na oku nasze otoczenie – nie tylko w trosce o w∏asne dobra materialne, ale i z myÊlà o sàsiadach. Niech nie umykajà
naszej uwadze podejrzane osoby czy samochody
na naszej ulicy, a w sezonie wyjazdów weekendowych i wakacyjnych nie bójmy si´ poprosiç
i nie odmawiajmy sàsiedzkiej pomocy w postaci
doglàdania posiad∏oÊci sàsiada. Ta wzajemna,
nieskomplikowana pomoc mo˝e uchroniç przed
niejednà kradzie˝à.
Hanna Kowalska

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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„Nie taki diabe∏ straszny...”
– poczàtki nowej inwestycji w Starej Mi∏oÊnie
Jeszcze kilkanaÊcie lat
temu Stara Mi∏osna by∏a
tylko zaniedbanà sypialnià
stolicy. Jednak dynamiczne
zmiany zupe∏nie zmieniajà
jej charakter. Ciàg∏a rozbudowa infrastruktury, liczne
inwestycje, równie˝ na
prywatnych dzia∏kach,
sprzyjajà racjonalnemu zagospodarowaniu wolnej przestrzeni zgodnie z potrzebami osiedla
i projektem planu jego rozwoju. Pewnych zasz∏oÊci i ra˝àcych b∏´dów w uk∏adzie urbanistycznym
osiedla odwróciç si´ nie da, za to chocia˝ te wolne i zaniedbane place zamieniajà si´ w kolejne
budowle. Czasem estetyczne, czasem koszmarne.
Kolejnym takim zaniedbanym miejscem, które
zyska nowe oblicze, jest teren wokó∏ przepompowni Êcieków przy ul. Jana Paw∏a II róg ul. Kamyk. Trwajà bowiem intensywne przygotowania
do kolejnej inwestycji, która ju˝ wzbudzi∏a du˝o
negatywnych emocji. G∏ównie ze wzgl´du na
pomys∏ ulokowania tam sklepu sieci Biedronka,
która dotychczas nie s∏yn´∏a ze zbyt „finezyjnej”
architektury, a tak˝e na spodziewane du˝e nat´˝enie ruchu i ha∏asu wokó∏ sklepu.
Na szcz´Êcie tym razem inwestor wystàpi∏
z zupe∏nie nowà koncepcjà formy sklepu. Nowoczesna, jak na tego typu obiekt elegancka bry∏a
(w za∏. wizualizacja) powinna si´ nieêle wpisaç

w estetyk´ najbli˝szej okolicy. G∏ównymi atutami
nowej inwestycji b´dà:
■ kubatura dostosowana do charakteru dzielnicy,
■ domkni´cie ciàgu zabudowy wzd∏u˝ ul. Jana
Paw∏a II,
■ uporzàdkowanie i zagospodarowanie terenu
du˝ej dzia∏ki po∏o˝onej przy g∏ównej ulicy osiedla, dotychczas bardzo zaniedbanej,
■ stworzenie parkingu, z którego przy okazji b´dà mogli skorzystaç tak˝e klienci pobliskich
punktów us∏ugowych,
■ wspó∏praca inwestora z samorzàdem w zakresie budowy okolicznych ulic (projektowana
ulica Kamyk) i dojazdu do nowej przychodni
dla dzieci.

Rowerowe wieÊci weso∏owskie
Wybudowana w zesz∏ym roku Êcie˝ka rowerowa wzd∏u˝ ulicy 1 Praskiego Pu∏ku cieszy si´ nies∏abnàcà popularnoÊcià.
Szczególnie w soboty
i w niedziele ruch rowerowy jest naprawd´ spory,
a im cieplej i ∏adniejsza pogoda, tym rowerzystów wi´cej. MyÊl´, ˝e jest to
dobry znak i jednoczeÊnie wskazówka dla Zarzàdu Dzielnicy, ˝e mieszkaƒcy oczekujà wi´cej takich Êcie˝ek na terenie Weso∏ej. Z moich rozlów
z Wiceburmistrzem Krzysztofem Kacprzakiem wynika, ˝e kolejna Êcie˝ka – wzd∏u˝ ulicy Niemcewicza, po jej pó∏nocnej stronie – ma du˝e szanse na
budow´. Wielu rowerzystów wybiera bowiem t´
tras´, a nie równoleg∏à ulic´ Mickiewicza. A gdyby jeszcze powsta∏ kolejny fragment od granic
Weso∏ej do ulicy Marsa, mielibyÊmy naprawd´
ciekawy szlak rowerowy, z po∏àczeniem ze Êcie˝kami w innych dzielnicach Warszawy.

Jednak plany budowy nowych Êcie˝ek to nie wszystko,
co w temacie „rowerowym”
dzieje si´ na terenie naszej
dzielnicy. Nie wiem, ilu z Paƒstwa wie o samoobs∏ugowych stacjach naprawy rowerów, które znajdujà si´ w ca∏ej
Warszawie? Ja dopiero wtedy
zorientowa∏am si´, ˝e taka
stacja jest u nas, gdy niemal
wpad∏am na nià przy Urz´dzie Dzielnicy. Sà klucze, jest
pompka, a wi´c rzeczy potrzebne do nag∏ej naprawy
roweru. MyÊl´ jednak – i tu
mój apel do Zarzàdu Dzielnicy
– ˝e takie stacje powinny byç równie˝ w Zielonej
i Starej Mi∏oÊnie. Koszt zapewne nie jest du˝y,
a u∏atwienie dla rowerzystów naprawd´ spore.
Kolejna sprawa dotyczy wi´kszego bezpieczeƒstwa rowerzystów na Êcie˝ce wzd∏u˝

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

➧

Ze wzgl´du na ostre protesty mieszkaƒców
zaplanowano szereg proekologicznych dzia∏aƒ
na rzecz utrzymania obecnego drzewostanu. Trzy
du˝e d´by majà zostaç przesadzone, przez profesjonalnà firm´, na nowe miejsca w obr´bie planowanej inwestycji. Dzia∏ania te pozwolà
na bezpieczne przeprowadzenie modernizacji linii kanalizacji ciÊnieniowej ∏àczàcej przepompowni´ z oczyszczalnià
Êcieków Cyraneczka. Remont
ten jest od dawna planowany
i konieczny ze wzgl´du na du˝e ryzyko awarii starych skorodowanych rur i wzrastajàcà
potrzeb´ zwi´kszenia ich
przepustowoÊci. Majà si´ tak˝e pojawiç nowe nasadzenia
drzew wokó∏ ca∏ego terenu.
Na pewno z inwestycji nie sà zadowoleni
w∏aÊciciele okolicznych sklepów, a tak˝e najbli˝si sàsiedzi. Jednak warto pami´taç, ˝e wiele wi´kszych inwestycji na naszym osiedlu wiàza∏o si´ poczàtkowo z protestami mieszkaƒców,
którzy byli przeciwni ingerencji i jakimkolwiek
zmianom w ich najbli˝szym sàsiedztwie. Jednak
po zakoƒczeniu tych inwestycji i zagospodarowaniu terenu sta∏y si´ one nieod∏àcznym elementami naszej infrastruktury, przesta∏y budziç
sprzeciw i dobrze, zgodnie z przeznaczeniem
s∏u˝à lokalnej spo∏ecznoÊci.
Arkadiusz Ciupak

1 Praskiego Pu∏ku. Jadàcy w dzieƒ sà doskonale widoczni. Ale po zmroku, mimo odblasków
na rowerach i Êwiate∏, bezpieczeƒstwo si´
zmniejsza. W zwiàzku z tym
Zarzàd Dzielnicy w piÊmie
do Pana ¸ukasza Puchalskiego, Pe∏nomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds.
komunikacji rowerowej, poprosi∏ o zastosowanie rozwiàzania poprawiajàcego
widocznoÊç Êcie˝ki po zmroku. Mogà to byç migajàce
Êwiat∏a (takie jak na rondzie
na ulicy Jagielloƒskiej czy
te˝ na przejÊciu dla pieszych
na Trakcie Brzeskim). Ostatecznà decyzj´ co do zastosowanego rozwiàzania podejmie Zarzàd Dróg Miejskich, w∏aÊciciel drogi. Mam nadziej´, ˝e
niebawem uzgodnienia zostanà dokonane i zobaczymy t´ Êcie˝k´ w nowej ods∏onie.
Anna Ksi´˝opolska

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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AktualnoÊci inwestycyjne

CZERWCOWE 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:
■
■
■

10 czerwca 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Centrum”
17 czerwca 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Zielona”
20 czerwca 2015 r. od godz. 10.00
– Grupa Osiedlowa „Stara Mi∏osna”

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

Budowa pierwszego
publicznego ˝∏obka
w dzielnicy Weso∏a jest
ju˝ mocno zaawansowana. Na dzia∏ce przy
ulicy Akacjowej w imponujàcym tempie wyrasta budynek
˝∏obka, który na powierzchni u˝ytkowej
ok. 400 m2 pomieÊci dwa oddzia∏y dla 50
dzieci. Budynek b´dzie parterowy z cz´Êcià podpiwniczonà. W cz´Êci podziem-

nej b´dzie mieÊciç si´ zaplecze socjalne.
Na parterze: dwie sale zaj´ç dla dzieci
o powierzchni 70 m2 ka˝da, szatnia, pomieszczenia sanitarne, rozdzielnia z dystrybucjà posi∏ków i zmywalnià oraz pomieszczenia administracyjne. Realizacja
tej inwestycji zaplanowana jest do koƒca
tego roku.
Krzysztof Kacprzak
zast´pca Burmistrza ds. Inwestycji

Na razie nie b´dzie spalarni w Zielonce
W Êrod´ 20 maja wojewoda mazowiecki
uchyli∏ wydane przez starost´ wo∏omiƒskiego
pozwolenie na budow´ sk∏adowiska odpadów
w Zielonce. Jak informuje Piotr Sobucki – dyrektor Wydzia∏u Infrastruktury Mazowieckiego
Urz´du Wojewódzkiego w Warszawie, powodem sà stwierdzone niezgodnoÊci projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodaro-

wania przestrzennego oraz z warunkami decyzji
Êrodowiskowej. W dniu zamkni´cia tego numeru „WiadomoÊci Sàsiedzkich” MPO analizowa∏o
uzasadnienie decyzji wojewody, aby móc si´ do
niej ustosunkowaç. Gdy poznamy to stanowisko,
przedstawimy je Paƒstwu na naszej stronie
www.wiadomoscisasiedzkie.pl.
Marta Frejtan

M∏odzie˝y, nie Êpij, bo ci´ przeg∏osujà!
WÊród wielu projektów zg∏oszonych do
bud˝etu partycypacyjnego naszej dzielnicy jest jeden zas∏ugujàcy na szczególnà uwag´.
Pisz´ tu o M∏odzie˝owym Parku Rekreacji,
który mia∏by byç zlokalizowany przy ul.
Jeêdzieckiej na osiedlu Stara Mi∏osna.
M∏odzie˝owy Park Rekreacji ma byç jednym
z elementów zagospodarowania stosunkowo
du˝ej przestrzeni publicznej, jakà jest lasek pomi´dzy Centrum Pogodna a osiedlem Sosnowa.
Obecnie znajduje si´ tam plac zabaw dla najm∏odszych i si∏ownia plenerowa. Realizacja projektu wzbogaci ten teren g∏ównie o takie elementy jak park linowy, Êcianka wspinaczkowa
czy tor do jazdy na deskorolce. Dodatkowo
w planie jest instalacja oÊwietlenia i zadaszo-

NAKARM

nych wiat z ∏awkami. W kolejnym etapie na przylegajàcych terenach planowana jest budowa
utwardzonych Êcie˝ek dla je˝d˝àcych na rowerach i rolkach, ma równie˝ powstaç przestrzeƒ
rekreacyjna dla osób starszych.
Od wielu lat Weso∏a pr´˝nie si´ rozwija. Przybywa stale mieszkaƒców, szczególnie ludzi m∏odych, z dzieçmi. Nieustannie odczuwalny jest deficyt miejsc i obiektów rekreacyjnych. Ostatnio
uda∏o si´ wiele zrobiç, pojawi∏y si´ nowoczesne
place zabaw, si∏ownie plenerowe, pole piknikowe w lesie ko∏o Urz´du Dzielnicy. Jednak cz´sto
s∏ysza∏em z ust zarówno m∏odzie˝y, jak i doros∏ych, ˝e w ca∏ej Weso∏ej nadal brakuje propozycji skierowanej typowo do m∏odzie˝y. ˚e nie ma
miejsca, w którym m∏odzie˝ mog∏aby si´ spotykaç i bezpiecznie bawiç, sp´dzajàc wolny czas.
Pojawia∏y si´ ró˝ne propozycje, jednak ciàgle ich
realizacja by∏a odk∏adana na dalszy plan, ze
wzgl´du na inne pilniejsze potrzeby. Bud˝et par-

SWOJÑ DUSZ¢

BEZP¸ATNA wypo˝yczalnia p∏yt CD, MP3, DVD i ksià˝ek poÊwi´conych
pog∏´bianiu ˝ycia duchowego i wi´zi z Bogiem, bardziej Êwiadomemu
prze˝ywaniu wiary oraz poprawie relacji z bliskimi otwarta dotàd 2 razy
w miesiàcu zaprasza w KA˚DÑ niedziel´ w godzinach 10.15–11.00
i 11.45–12.30 oraz w pierwsze Êrody miesiàca w godzinach 17.45–18.45.
Wypo˝yczalnia dzia∏a przy Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa i mieÊci
si´ w kiosku przed drewnianym koÊcio∏em przy ul. Borkowskiej 1 w Starej
Mi∏oÊnie. Mo˝liwe jest równie˝ wypo˝yczenie p∏yt lub ksià˝ek w innym
terminie – prosimy wtedy o kontakt pod adresem radoscwiary@gmail.com.
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tycypacyjny jest wyjàtkowà i w pe∏ni realnà
szansà, aby te plany si´ urzeczywistni∏y.
Droga m∏odzie˝y! To projekt wymyÊlony dla
was. Macie niepowtarzalnà okazj´ z∏àczyç si∏y
i doprowadziç do jego realizacji. Ju˝ 16 czerwca
rusza g∏osowanie nad propozycjami bud˝etu
partycypacyjnego. Nie przegapcie go, namówcie
kolegów, rodziców, sàsiadów. To tylko kilka minut przed komputerem (na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl) lub szybka wizyta w Urz´dzie Dzielnicy i ju˝ w przysz∏ym roku mo˝e powstaç wasze w∏asne miejsce w Weso∏ej. Nie
pozwólcie odebraç sobie swojej szansy. W g∏osowaniu mo˝e wziàç udzia∏ ka˝dy mieszkaniec
Warszawy bez wzgl´du na wiek (osoba nieletnia
do karty do g∏osowania musi do∏àczyç zgod´
opiekuna). Zag∏osujcie w bud˝ecie partycypacyjnym w dniach 16–26 czerwca.
Marcin J´drzejewski

Zbiory wypo˝yczalni od czasu jej otwarcia w listopadzie 2011 roku
znacznie si´ powi´kszy∏y. DziÊ dzi´ki hojnoÊci darczyƒców, którym tà
drogà bardzo dzi´kujemy, mamy 230 kompletów p∏yt CD i MP3 dajàcych w sumie 493 p∏yty. Wypo˝yczamy równie˝ 249 ksià˝ek oraz 24
filmy. Lista pozycji dost´pna jest na stronie http://parafiastaramilosna.pl/wypozyczalnia/. WÊród p∏yt oprócz kazaƒ Êw. Jana Paw∏a II i audiobooków jest te˝ mnóstwo bardzo ciekawych konferencji z ró˝nych
oÊrodków rekolekcyjnych (które nie sà dost´pne w Internecie). Serdecznie zapraszamy wszystkich ch´tnych do korzystania z wypo˝yczalni!
Ewa Stolarz
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Kto si´ boi konsultacji
Po kilku latach marazmu
niespodziewanie w pierwszych dniach maja sprawa
budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy nabra∏a
tempa. A to za sprawà przyj´cia przez GDDKiA rekomendacji dla optymalnego
przebiegu tej trasy przez Weso∏à. Za taki zosta∏
uznany wariant prowadzàcy wzd∏u˝ ulicy Niemcewicza bez tunelu i bez w´z∏a na skrzy˝owaniu
z ul. 1 Praskiego Pu∏ku. W zwiàzku z tym 11 maja
br. odby∏a si´ nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy.
W trakcie goràcej dyskusji przepad∏ wniosek, aby
w tak istotnej dla mieszkaƒców sprawie przeprowadziç powszechne konsultacje spo∏eczne. Czemu
wszyscy radni PiS oraz po jednej radnej z PO i Stowarzyszenia Sàsiedzkiego zablokowali ten pomys∏?
Trudno powiedzieç. Warto za to przyjrzeç si´ kilku
mitom, jakie w tej sprawie sà cz´sto powtarzane.
Mit I – W∏adze Weso∏ej ZAWSZE by∏y przeciwne przebiegowi WOW przez teren naszej
dzielnicy. Nieprawda. Otó˝ uchwa∏à nr 22/V/94
z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. Rada Miasta Weso∏a
zaakceptowa∏a przebieg WOW przez teren naszej dzielnicy, wskazujàc jako najkorzystniejszy
ówczesny wariant II, to jest przebiegajàcy przez
Êrodek osiedla Stara Mi∏osna Traktem Brzeskim.
Mit II – Jak si´ zmieni jesienià w∏adza, to
nie dopuÊci do przejÊcia WOW przez Weso∏à.
Po pierwsze bardzo bym chcia∏ mieç nadziej´, ˝e
o przebiegu dróg w Polsce nie b´dà decydowali
politycy, tylko in˝ynierowie. A nawet jak tak nie
b´dzie, bo z ka˝dym rokiem udaje si´ upolityczniaç kolejne dziedziny ˝ycia, to pozwol´ sobie
przypomnieç, ˝e w 2007 r., w∏aÊnie za rzàdów
PiS, minister Gra˝yna G´sicka z tego rzàdu wyda∏a decyzj´ Êrodowiskowà, zatwierdzajàcà
przebieg WOW przez Weso∏à. Gdyby nie g∏upi
b∏àd formalny, zapewne ju˝ w przysz∏ym roku
koparki drà˝y∏yby wykop pod tunel, jaki by∏
przewidziany w tamtym projekcie.
Mit III – Wszyscy mieszkaƒcy Weso∏ej sà
przeciw. No niestety tak nie jest. Tu interesy poszczególnych osiedli naszej dzielnicy drastycznie si´
ró˝nià. W tej chwili ca∏y ci´˝ar braku WOW spada
na Starà Mi∏osn´. Dojazd do Anina w godzinach
porannych zamiast 5 minut zajmuje czasem nawet

o 20 minut wi´cej. Coraz cz´Êciej ruszajàce si´
w Êlimaczym tempie na Trakcie Brzeskim samochody szukajà objazdów, zdarzajà si´ ju˝ poranne korki na ul. Jana Paw∏a II i bynajmniej, patrzàc po rejestracjach, nie sà to wy∏àcznie samochody naszych
mieszkaƒców. Z drugiej strony osiedla Pl. Wojska
Polskiego temat praktycznie zupe∏nie nie dotyczy.
Szczegó∏owe propozycje przebiegów w drastyczny
sposób dzielà tak˝e mieszkaƒców pozosta∏ych osiedli Weso∏ej. Przy wariancie zielonym najwi´ksza
ucià˝liwoÊç spada na osiedla Centrum, Wola Grzybowska i pó∏nocnà cz´Êç Groszówki, zaÊ przy czerwonym na Zielonà i po∏udniowà cz´Êç Groszówki.
Mit IV – Zbierzmy si∏y i wszyscy razem
walczmy o przebieg omijajàcy Weso∏à. Wszystko fajnie, ch´tnie b´d´ za, tylko konia z rz´dem
temu, kto wska˝e taki przebieg. Przypomn´, ˝e
opracowana przez Zarzàd Dzielnicy w 2004 r.
(w jego sk∏ad wchodzi∏ wówczas obecny burmistrz Edward K∏os) koncepcja poprowadzenia
WOW przez Halinów niestety zosta∏a odrzucona
w 2007 r. i nie ma ju˝ do niej powrotu, bo zgodnie z wydanymi wówczas i prawomocnymi decyzjami trasa S17 (z Lublina) dochodzi do w´z∏a Zakr´t, le˝àcego ju˝ w granicach administracyjnych
dzielnicy Weso∏a. Ma to byç 3-poziomowe skrzy˝owanie z rondem. Planowany termin zakoƒczenia budowy tego odcinka wraz z w´z∏em to rok
2020. Z jednej strony b´dà wje˝d˝aç tam samochody jadàce od Lublina, z drugiej strony te od
Siedlec, a jako jedyny wyjazd pozostaje ju˝ teraz
koszmarnie zat∏oczony Trakt Brzeski. Z drugiej
strony pó∏nocny fragment obwodnicy Warszawy

Zielony Punkt Kontrolny
Chcesz zdrowo i ciekawie sp´dzaç czas?
Chcesz poznawaç weso∏owskie lasy? Poprzyj
nasz projekt w g∏osowaniu nad bud˝etem partycypacyjnym. Zielony Punkt Kontrolny to projekt
polegajàcy na wykonaniu powszechnie dost´pnych map do orientacji sportowej, obejmujàcych
tereny wokó∏ ca∏ej Weso∏ej. Na tym terenie chcemy równie˝ ustawiç sta∏e Zielone Punkty Kontrolne (ZPK), które b´dà s∏u˝yç mieszkaƒcom Weso-

dochodzi do w´z∏a Drewnica k. Zàbek. Jeden rzut
oka na map´. Widzi ktoÊ REALNÑ alternatyw´?
A teraz wracajàc do tytu∏owego tematu konsultacji. Owszem, majà jednà wielkà wad´. Mogà
doprowadziç do niesnasek i animozji pomi´dzy
mieszkaƒcami poszczególnych osiedli. Ale to jednak jedyna forma, w jakiej mo˝e i powinien
wypowiedzieç si´ ogó∏ mieszkaƒców. W ka˝dym razie póki co konsultacji nie b´dzie, zaÊ Rada
Dzielnicy zamiast zmierzyç si´ z tym trudnym
tematem i zainicjowaç powa˝nà dyskusj´ oraz
walczyç o jak najmniej ucià˝liwe dla naszej
dzielnicy rozwiàzania, po raz kolejny powiedzia∏a jedynie „nie, bo nie”. A skoro nie chcemy merytorycznie dyskutowaç z inwestorem,
to on zrealizuje to, co dla niego jest najkorzystniejsze (czytaj najtaƒsze), czyli wariant zielony.
Marcin J´drzejewski

∏ej – jako pomoc w nauce nawigacji, organizacji zawodów i treningów. Ca∏a infrastruktura (ZPK, mapy oraz tablice informacyjne) b´dzie dost´pna przez ca∏y rok;
wszyscy zatem b´dà mogli nauczyç si´
bezpiecznego poruszania po lesie, który
jest najwi´kszym zasobem Weso∏ej...
Szczegó∏y projektu i informacje na stronie: www.team360.pl.
Liczymy na wasze g∏osy.
Stowarzyszenie Team 360 Stopni

REKL AMA
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Bud˝et partycypacyjny 2016 – czas
spotkaƒ promocyjnych i g∏osowania
Kolejny etap, tym razem
weryfikacji szczegó∏owej,
ju˝ za nami. Spotkania Zespo∏u ds. bud˝etu partycypacyjnego, które odby∏y
si´ 19 i 20 maja br., przynios∏y ostateczne sporzàdzenie listy projektów, nad
którà b´dà g∏osowaç
mieszkaƒcy. Po wnikliwej analizie, przeprowadzonej przez pracowników wydzielonych komórek merytorycznych Urz´du Dzielnicy Weso∏a
oraz cz∏onków Zespo∏u, pozytywnà weryfikacj´ przesz∏o 28 projektów. Jednak˝e o ostatecznym rozstrzygni´ciu b´dziemy mogli mówiç
dopiero po uzyskaniu akceptacji CKS (Centrum
Komunikacji Spo∏ecznej). Do 29 maja br. wszyscy projektodawcy otrzymajà ostateczny wynik
weryfikacji wraz z uzasadnieniem. O ostatecznym kszta∏cie listy do g∏osowania zadecyduje Zespó∏ ds. bud˝etu partycypacyjnego, który do
2 czerwca przeprowadzi losowanie wy∏aniajàce
kolejnoÊç projektów na liÊcie. W dalszej kolejnoÊci b´dà mia∏y miejsce spotkania promocyjne
(3–15 czerwca), na których sami autorzy lub ich
przedstawiciele, prezentujàc swoje projekty, b´dà zach´cali mieszkaƒców do wzi´cia udzia∏u
w najwa˝niejszym etapie realizacji bud˝etu partycypacyjnego na 2016 rok, czyli g∏osowaniu na
projekty. G∏osowanie odb´dzie si´ w dniach
16–26 czerwca 2015 r. Ka˝dy g∏osujàcy b´dzie
móg∏ g∏osowaç tylko w jednej wybranej przez
siebie dzielnicy. Je˝eli dzielnica jest podzielona
na obszary terytorialne, to g∏osujàcy wybiera tylko jeden obszar i tam g∏osuje. Natomiast je˝eli
w dzielnicy sà projekty o charakterze zarówno
ogólnodzielnicowym, jak i lokalnym (a tak jest
w∏aÊnie w Weso∏ej), to g∏osowaç mo˝na i na
projekty ogólnodzielnicowe, i na lokalne, z tym
˝e na lokalne tylko z jednego obszaru. W przypadku gdy g∏osujàcy jest osobà nieletnià, do karty do g∏osowania nale˝y do∏àczyç równie˝ zgod´
opiekuna. Natomiast kiedy mieszkaniec jest cudzoziemcem nieposiadajàcym numeru PESEL,

wtedy mo˝e wziàç udzia∏ w g∏osowaniu dopiero
po okazaniu dokumentu podró˝y i wyra˝eniu
zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w Wydziale Mieszkaƒców wybranego
urz´du dzielnicy. G∏osowanie na projekty jest
jawne. Mo˝na g∏osowaç bezpoÊrednio poprzez
z∏o˝enie karty do g∏osowania do przeznaczonej
do tego urny (w Urz´dzie Dzielnicy Weso∏a, ul.
1 Praskiego Pu∏ku 33), w formie elektronicznej,
a tak˝e korespondencyjnie. W tym ostatnim
przypadku nale˝y wys∏aç kart´ do g∏osowania
na adres w∏aÊciwego urz´du dzielnicy z dopiskiem „Bud˝et partycypacyjny 2016”. Do realizacji wybiera si´ te projekty z danej listy, które uzyska∏y najwi´kszà liczb´ g∏osów, a suma kosztów
ich realizacji nie przekroczy dla projektów ogólnodzielnicowych 300 000,00 z∏, a dla projektów lokalnych w zale˝noÊci od obszaru: Plac
Wojska Polskiego 24 194,00 z∏; Centrum (w tym
Wola Grzybowska i Groszówka) 66 398,00 z∏;
Zielona 69 236,00 z∏; Stara Mi∏osna Zachód
66 986,00 z∏; Stara Mi∏osna Wschód 73 186,00 z∏.
Natomiast kiedy kilka projektów uzyska t´ samà
liczb´ g∏osów, wtedy Zespó∏ ds. bud˝etu partycypacyjnego w drodze losowania wy∏oni ten
projekt, który b´dzie zrealizowany. Informacja
o wynikach g∏osowania podana zostanie na
stronie internetowej m.st. Warszawy oraz na
stronach internetowych w∏aÊciwych miejscowo
urz´dów dzielnic. Og∏oszenie listy projektów
przeznaczonych do realizacji nastàpi w terminie
do 10 lipca 2015 r.
Dokumenty potrzebne do g∏osowania, takie
jak: wzór karty do g∏osowania, zgoda opiekuna
(w przypadku gdy g∏osujàcym jest osoba nieletnia), oÊwiadczenie dla mieszkaƒca b´dàcego
cudzoziemcem, mo˝na b´dzie pobraç od
16 czerwca br. ze strony internetowej Urz´du Weso∏a m.st. Warszawy www.wesola.waw.pl oraz
ze strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

PUNKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
zaprasza wszystkie osoby, które:
• poszukujà pracy,
• chcà zmieniç miejsce zatrudnienia,
• pragnà lepiej pokierowaç swojà karierà
zawodowà,
• chcà skuteczniej zarzàdzaç w∏asnym ˝yciem.
Czekamy na Ciebie:
poniedzia∏ek, wtorek – 8.00–16.00
czwartek – 8.00–12.00
OPS Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21A
tel. 22 773 94 40, 22 733 94 34
pon.–pt. 8.00–16.00
W Punkcie Aktywizacji Zawodowej mo˝esz skorzystaç z:
• aktualnej prasy i dost´pu do Internetu
• bazy danych ofert OÊrodka
• dost´pu do telefonu
• porad indywidualnych dotyczàcych
dokumentów aplikacyjnych
• spotkaƒ z coachem
• konsultacji z doradcà zawodowym
• symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej
• danych dotyczàcych aktualnej sytuacji na rynku pracy
• warsztatów ustalanych wed∏ug Twoich potrzeb
• wsparcia w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia

PRACODAWCO!
Masz wolne stanowiska pracy?
Zale˝y Ci na sprawnym zatrudnieniu
pracownika? Chcesz oszcz´dziç czas?
PrzeÊlij nam swojà ofert´ pracy!
Pomo˝emy znaleêç pracownika, który najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom.

Katarzyna Zakrzewska
cz∏onek Zespo∏u
ds. bud˝etu partycypacyjnego

WyÊlij swoje oferty na adres
paz@opswesola.waw.pl
lub skontaktuj si´ z nami telefonicznie:
22 773 94 40 wew. 109

REKL AMA

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA
KANCELARIA ADWOKACKA
PORADY,

SPRAWY SÑDOWE :

●

CYWILNE (SPADKI, ZASIEDZENIA, NIERUCHOMOÂCI)

●

RODZINNE , ROZWODY

●

ADMINISTRACYJNE

Tel. 22 745-55-00 (w godz. 10 –17 ),
602-22-69-64, adw.konaszewska@wp.pl
00

00

www.kancelaria-konaszewska.waw.pl
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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
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Medale na Warszawskiej Olimpiadzie M∏odzie˝y w Badmintonie
W dniach 18 i 26 kwietnia 2015 w hali sportowej Gimnazjum nr 27 na Goc∏awiu rozegrano turnieje w ramach Warszawskiej Olimpiady M∏odzie˝y (WOM) w Badmintonie. Turniej rozegrano
w pi´ciu kategoriach wiekowych: junior, junior
m∏odszy, m∏odzik, m∏odzik m∏odszy, ˝ak. Trzy najstarsze grupy wiekowe walczy∏y we wszystkich
konkurencjach: singiel ch∏opców, singiel dziewczàt,
debel ch∏opców, debel dziewczàt, gra mieszana,
natomiast pozosta∏e dwie, to jest m∏odzicy m∏odsi
i ˝aki, tylko w grach pojedynczych. W zawodach
wystartowa∏o 7 warszawskich klubów badmintonowych, w tym 2 z naszej dzielnicy Weso∏a: MUKS
Victor i UKS Dwójka. Zawodnicy Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Dwójka” dzia∏ajàcego ju˝

Olek StyÊ atakuje

II Hipodromowy Cross Biegowy
Imprez biegowych jest w Polsce coraz wi´cej,
niektóre êród∏a podajà, ˝e rocznie ponad
1,5 tys. Niewiele jest jednak biegów kameralnych, rozgrywanych w malowniczej, leÊnej
scenerii i posiadajàcych swój niepowtarzalny
klimat. Taki w∏aÊnie jest Hipodromowy Cross
Biegowy w Weso∏ej. Jego kolejna edycja zostanie rozegrana ju˝ 6 czerwca. Zapisy trwajà!
HCB 2015: bieg terenowy rozgrywany na narciarskiej trasie biegowej Hipodrom
Termin:
6 czerwca 2015, pierwszy bieg
o godz. 10.00
Miejsce:
Warszawa-Weso∏a, ul. 1 Praskiego
Pu∏ku 89 (teren Hipodromu). Biuro
zawodów czynne od godz. 8.00
Zapisy:
http://crosswesola.blogspot.com/
p/zapisy_6.html

Program Hipodromowego Crossu Biegowego
sk∏ada si´ z czterech oddzielnych konkurencji:
Bieg Przesilenia
Bieg terenowy na dystansie oko∏o 10 km, rozgrywany na trasie z przewy˝szeniami do 20 m, po∏o-

˝onej w lesie (ok. 60%) i terenie otwartym z pod∏o˝em trawiastym (ok. 40%). Z uwagi na dystans
i wymagajàcy przebieg trasy (znaczne przewy˝szenia), start w tym biegu rekomendujemy osobom
o dobrym przygotowaniu wytrzyma∏oÊciowym.
Bieg Sobótki
Bieg terenowy na dystansie oko∏o 2,5 km.
Charakterystyka trasy – jak w Biegu Przesilenia.
Bieg przeznaczony jest dla wszystkich ch´tnych
bez wzgl´du na poziom przygotowania sportowego, tak˝e dla osób maszerujàcych z kijami
nordic walking.
Bieg ˚uków
Bieg terenowy na dystansie oko∏o 500 m, dla
dzieci z rocznika 2002 i m∏odszych, rozgrywany
na terenie otwartym z pod∏o˝em trawiastym.
Sztafeta Âwi´tojaƒska
Bieg dru˝yn trzy- lub czteroosobowych, rozgrywany na dwóch oddzielnych p´tlach ró˝niàcych
si´ d∏ugoÊcià i ukszta∏towaniem terenu. D∏ugoÊci
p´tli: 500 m (∏atwa, p∏aska), 2,5 km (trudna,
z przewy˝szeniami). KolejnoÊç pokonywania p´tli: 500 m; 2,5 km; 2,5 km; 500 m.

od 19 lat w Zielonej przy Zespole Szkó∏ nr 94
zdobyli podobnie jak w zesz∏ym roku 5 medali.
Medalistami zostali: Martyna ˚mijewska (2 medale) w singlu i mikÊcie, Jan Karolak (2 medale)
w singlu i mikÊcie oraz Franciszek Jóêków w deblu, grajàc w parze z ¸ukaszem Zwierzchowskim
z UKSB Milenium. Na wyró˝nienie zas∏uguje postawa naszego najm∏odszego wiekiem (2006 r.)
i sta˝em (trenujàcy od 2 miesi´cy) zawodnika
Aleksandra Stysia, który w kategorii ˝aków (2004
r. i m∏odsi) mimo swojego krótkiego okresu szkolenia wygra∏ jeden mecz dzi´ki swojej ogromnej
determinacji do walki.
Anna Janecka
UKS „Dwójka”

Hipodromowy Cross Biegowy kolejny
ju˝ raz poprowadzi równie˝ klasyfikacj´
dodatkowà „PrzenieÊ swoje kilogramy”. A w niej zwyci´˝y zawodniczka lub
zawodnik, który uzyska najlepszy rezultat w stosunku do swojej masy cia∏a.
W dniu biegu w biurze zawodów na
doros∏ych zawodników b´dzie czeka∏a
waga. Ci, którzy zdecydujà si´ na nià
wejÊç, b´dà rywalizowaç i o tytu∏ najszybszego, i tego, który najsprawniej
przenosi swoje kilogramy.
Szczegó∏y na:
www.crosswesola.blogspot.com
Nie tylko bieganie!
Hipodromowy Cross Biegowy to nie tylko
biegi. To równie˝ wyÊcigi na ergometrze wioÊlarskim, gry i zabawy dla dzieci, a dla doros∏ych porady fizjoterapeuty, dietetyka i kardiologa. WÊród wszystkich uczestników zostanà rozlosowane nagrody!

REKL AMA
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Turniej Szachowy
o Puchar Dyrektora SP 353
Puchar Dyrektora oraz tytu∏ najlepszego zawodnika SP 353 wywalczy∏a Magdalena Haraziƒska z kl. Va, II miejsce i srebrny medal zdoby∏a Zuzanna ¸aszczuk z kl. VIc, III miejsce oraz
bràzowy medal Bernard Grudziƒski z kl. IIc.

W sobot´ 18 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 353 odby∏ si´ coroczny Turniej
Szachowy o Puchar Dyrektora SP 353, który by∏ jednoczeÊnie III z edycji Grand Prix.
Zawody rozgrywane by∏y w trzech grupach
wiekowych. Ka˝dy z zawodników gra∏ siedem
partii po 15 minut dla zawodnika. Turniej uroczyÊcie otworzy∏a dyrektor Szko∏y Podstawowej nr
353 Katarzyna G∏usek-Wojciechowicz.

Najwy˝sze wyniki w kategorii rocznik 2007
i m∏odsi osiàgn´li:
● I miejsce – Maria Siekaƒska, MOK Józefów
● II miejsce – Jeremi Ornoch, MOK Józefów
● III miejsce – Antoni Je˝, KU AZS UW w Warszawie
W kategorii dzieci i m∏odzie˝ do 19 lat najlepsi
okazali si´:
● I miejsce – Krystian Furmaƒski, Warszawa-Ursynów

●

●

II miejsce – Magdalena Haraziƒska, KMKSz
Viktoria Kielce, uczennica SP 353
III miejsce – Tomasz Woênica, KSz Polonia
Warszawa

W Turnieju C – Otwartym, dla doros∏ych, najwi´cej punktów uzyskali:
● I miejsce – Jan Kamiƒski, Warszawa
● II miejsce – Wojciech Zbawiony, WCK Anin
● III miejsce – Tomasz Budny, Warszawa
Gratulujemy!!!
Szczegó∏owe wyniki turnieju dost´pne sà na
stronie www.chessarbiter.com.
Teresa Osypiuk

Ratownictwo i pierwsza pomoc w Weso∏ej
WOPR – 70 lat tradycji i doÊwiadczenia! Organizacja, która wychowa∏a
pokolenia znakomitych ratowników
zawodowych i wolontariuszy, stowarzyszenie, w którego szeregach pracujà instruktorzy z uprawnieniami zdobytymi na szkoleniach centralnych – wydelegowani przez jednostki terenowe
i selekcjonowani przez zarzàd g∏ówny.
Dzia∏ania WOPR to od lat szeroka
wspó∏praca z ró˝nymi s∏u˝bami i organizacjami na rzecz poprawy bezpieczeƒstwa nie tylko osób zagro˝onych
utratà ˝ycia lub zdrowia w wodzie.
JesteÊmy w Weso∏ej! W Aquaparku
Wesolandia od wielu lat dzia∏a Dru˝yna Sto∏ecznego WOPR – OSR Sportteam i realizuje szkolenia z zakresu technik ratownictwa wodnego
i pierwszej pomocy.
Zbli˝ajà si´ wakacje – dla jednych czas wypoczynku, dla innych czas pracy, tj. dbania o bezpieczeƒstwo osób przebywajàcych nad wodà.
W marcu i kwietniu w dzielnicy Weso∏a do grona ratowników przyj´liÊmy nowych cz∏onków.
ZakoƒczyliÊmy szkolenia dla dzieci i m∏odzie˝y
na stopnie wewn´trzne Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, tj. m∏odszego ratownika i ratownika WOPR. Uprawnienia uzyska∏o
24 kursantów, którzy na 18-godzinnych kursach
zdobyli podstawowà wiedz´ ratowniczà.
Jak zachowaç si´ w sytuacji zagro˝enia ˝ycia
lub zdrowia, jak pomóc poszkodowanemu, gdy
dozna∏ urazu, a jak gdy jest nieprzytomny i nie
oddycha? Te umiej´tnoÊci oraz odpowiednie doÊwiadczenie w wodzie zdobyli kursanci w Aquaparku Wesolandia.
OSR Sportteam równolegle ze szkoleniami spo∏ecznymi do koƒca kwietnia zrealizowa∏ równie˝
kurs zawodowy zgodny z wytycznymi MSW. Stopieƒ Ratownik Wodny – jedno z wymaganych
uprawnieƒ zezwalajàcych na podj´cie pracy
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

w charakterze ratownika – otrzyma∏o 14 uczestników 62-godzinnego szkolenia. Teoria, praktyka,
sprawdziany, próby wysi∏kowe, a wszystko zakoƒczone egzaminem paƒstwowym z bardzo wysokimi ocenami – gratulujemy wszystkim uczestnikom
wyników i ˝yczymy zawsze spokojnej wody!
Relacje i zdj´cia z naszych zaj´ç znajdà Paƒstwo
na Facebooku: OSR Sportteam i Wesolandia.
PS. Zapraszamy na „Ratownicze Êrody” – bezp∏atne zaj´cia WOPR w pierwszà i trzecià Êrod´
ka˝dego miesiàca!
Tomasz Urbanek
REKL AMA
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Dzieƒ Sàsiada na Warszawskiej w Zielonej!
Kilka lat temu Stowarzyszenie
Nasza Weso∏a zaprosi∏o sàsiadów z Zielonej do wyjÊcia z domu i sp´dzenia ze sobà kilku
godzin. I tak inicjatywa Dnia
Sàsiada zagoÊci∏a na tym
osiedlu w nawiàzaniu do
dzia∏aƒ Sto∏ecznego Centrum Wspó∏pracy Obywatelskiej oraz organizacji Q-Ruch
Sàsiedzki, z którymi to Stowa-

rzyszenie wspó∏pracuje. Do inicjatywy
do∏àczy∏a tak˝e Biblioteka. W tym
roku spotkamy si´ na Warszawskiej w niedziel´ 14 czerwca.
Zapraszamy na plac zabaw
w godzinach 13–17. Razem
sp´dzimy czas przy wspólnie
zastawionym stole. Zjemy
obiad z grilla, b´dzie czas
na rozmowy przy herbacie,
kawie, smacznym domowym

WARTO ZOBACZYå

Letnie koncerty pod pomnikiem
Fryderyka Chopina
Rozpoczà∏ si´ 55. sezon Koncertów Chopinowskich w ¸azienkach Królewskich.
Przed nami kilkanaÊcie niedziel (do 28 wrzeÊnia), w czasie których o godz. 12.00 i 16.00
odbywaç si´ b´dà koncerty fortepianowe.
Recitale w ¸azienkach majà swojà histori´
i podlega∏y ró˝nym modyfikacjom.

Kàcik seniora
Integracja cd.
Drugie spotkanie integracyjne
s∏uchaczy
UTW odby∏o si´ w ODT
Pogodna. Pod batutà
Aleksandry Enelzelm
zaprezentowa∏ si´ chór
w sk∏adzie: Jola Chmurzyƒska, Marianna Dobosz, Ewa Fiedorowicz, Zofia Czy˝kowska,
Jolanta Gilewska i Edmund Walczak. Zaprezentowali znane przeboje, takie jak: Batumi, Ostatnia niedziela, Anna Maria. Piosenki dedykowane by∏y zarzàdowi UTW,
starostom grup oraz wszystkim Elom. Krystyna Hardecka ubarwi∏a spotkanie, prezentujàc wierszyki okolicznoÊciowe, humoreski i dowcipy. W przysz∏oÊci planowane sà
comiesi´czne spotkania o ró˝norodnej tematyce. Najbli˝sze porwie wszystkich ch´tnych goràcymi rytmami samby.

Pomnik Fryderyka Chopina (ods∏oni´ty
w 1926 roku) zosta∏ w roku 1940 wysadzony
w powietrze. Po zakoƒczeniu wojny w ruinach wroc∏awskiej fabryki wagonów odnaleziono g∏ow´ Chopina z rzeêby w ¸azienkach,
a na podstawie ocala∏ego gipsowego modelu
zrekonstruowano dzie∏o Wac∏awa Szymanow-

Spotkanie z panià minister
14 maja w komisariacie Policji w Weso∏ej
odby∏o si´ spotkanie s∏uchaczy UTW z minister MSW Teresà Piotrowskà. WÊród
przyby∏ych znaleêli si´: komendant Policji

cieÊcie i innych s∏odkoÊciach. Zapraszamy do w∏àczenia si´ w przygotowanie Dnia Sàsiada! Ka˝da
inicjatywa cenna – mo˝na upiec ciasto, przygotowaç sa∏atk´ albo te˝ przynieÊç swoje dzie∏o sztuki – obraz, fotografi´ czy r´kodzie∏o – mo˝emy
razem stworzyç coÊ w rodzaju osiedlowej sàsiedzkiej galerii sztuki. Dla dzieci przygotujemy
zaj´cia plastyczno-literackie, gry i zabawy, konkursy – z nagrodami oczywiÊcie. Nie zapomnijcie
zamówiç s∏oƒca ☺. Zapraszamy!
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Nasza Weso∏a
Biblioteka Publiczna w Weso∏ej

skiego. Na dawnym miejscu w roku 1958 stanà∏ pomnik natchnionego Chopina siedzàcego
pod z∏amanà wierzbà, a rok póêniej rozbrzmiewa∏a stàd muzyka polskiego pianisty.
Na poczàtku by∏y to koncerty z towarzyszeniem orkiestry. Potem pod pomnikiem, oprócz
muzyki, mo˝na by∏o pos∏uchaç poezji.
Obecnie przyj´to formu∏´
dwóch klasycznych recitali
chopinowskich o godz. 12.00
i 16.00, w ka˝dà niedziel´
od maja do wrzeÊnia, wst´p
wolny! Warto si´ wybraç!
Maria Surawska

na fakt, ˝e Weso∏a jest najbezpieczniejszà
dzielnicà w Warszawie.
Spotkanie z seniorami zwiàzane by∏o
z propagowaniem bezpieczeƒstwa osób
starszych nara˝onych na kradzie˝e „na
wnuczka”. Tylko w ubieg∏ym roku od osób
powy˝ej 70 roku wy∏udzono w ten sposób
19 mln z∏. Funkcjonariuszka Ewelina
Kupczak wysz∏a z propozycjà zorganizowania lekcji samoobrony dla s∏uchaczy
UTW. MyÊl´, ˝e wielu z nas skorzysta z tej
inicjatywy.

Odrobina prywaty

w Weso∏ej J. Szyszka, komendant rejonowy
Policji J. Misztal, burmistrz dzielnicy
Edward K∏os, szef Biura Bezpieczeƒstwa
Urz´du Dzielnicy A. ¸ykomski. Pani minister pogratulowa∏a dobrej wspó∏pracy burmistrza z komendantem, co przek∏ada si´

Chcia∏abym w tym miejscu serdecznie
podzi´kowaç wszystkim tym, dzi´ki którym
mog∏am zaprezentowaç moje prace malarskie w ODT Pogodna. Chcia∏abym podzi´kowaç wszystkim, którzy zaszczycili mnie
swojà obecnoÊcià na wernisa˝u 19 maja,
dzi´ki którym mog∏am prze˝yç najpi´kniejszy dzieƒ w moim ˝yciu. KOCHAM WAS.
Gra˝yna Weber

REKL AMA
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– czyli program OK Weso∏a i Filii ODT Pogodna
Kultura i sztuka w Weso∏ej nie zwalniajà tempa! Mimo trwajàcego remontu OK Weso∏a oraz Filia Pogodna jeszcze w czerwcu
nie zaczynajà wakacji i dzia∏ajà. Nie zabraknie wydarzeƒ
muzycznych i wyjàtkowego spotkania z historià – w plenerze.

Ale historia!
Takiej imprezy jeszcze
w naszej okolicy nie by∏o.
Do naszej dzielnicy zjadà
si´ rycerze, ˝o∏nierze, damy oraz inne niesamowite postacie znane z podr´czników do historii lub
awanturniczych powieÊci. 13 czerwca OK Weso∏a organizuje Piknik
Historyczny, którego nie
wolno przegapiç!
Od czasów Piastów przez pierwsze paƒstwo,
rozbicie dzielnicowe, tryumf nad zakonem krzy˝ackim i demokracj´ szlacheckà a˝ po czasy najnowsze. W t´ wyjàtkowà sobot´ od 14.00 do
19.00 na terenie przy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
(ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31) b´dzie mo˝na spotkaç
wojów, rycerzy, wziàç udzia∏ w warsztatach,
obejrzeç pokaz dawnej mody, nauczyç si´ taƒczyç
przy dawnej muzyce, a nawet byç Êwiadkiem
prawdziwego turnieju rycerskiego. Na terenie
Pikniku funkcjonowaç b´dà trzy obszary: scena,
na której odbywaç si´ b´dà pokazy oraz koncert,
Historikon, czyli miasteczko pe∏ne historycznych
bohaterów i atrakcji, oraz Jarmark Staropolski,
gdzie znajdziecie smako∏yki, pamiàtki i arcydzie∏a
r´kodzie∏a inspirowanego historycznym rzemios∏em. W imprezie udzia∏ wezmà archeolodzy, grupy rekonstrukcyjne oraz artyÊci i rzemieÊlnicy.
Patronat nad imprezà objà∏ burmistrz dzielnicy
Weso∏a, pan Edward K∏os, TVP Historia, WiadomoÊci Sàsiedzkie, sklep RaduÊ, oraz internetowe
portale: Histmag.org, Historykon.pl i Czasdzieci.pl.

Lato zaczyna si´ muzycznie
Czerwcowy sezon atrakcji otwiera koncert
z cyklu „Spotkania z muzykà”. To kolejna ju˝ okazja, by wprowadziç maluchy w Êwiat najpi´kniejszych dêwi´ków, zanim dopadnie je zgie∏k
reklam i radiowych „przebojów”. Tym razem tematem spotkania b´dzie spektakl operowy
„Bedřich Smetana – Sprzedana narzeczona”, nie
zabraknie pi´knych kostiumów i humoru. Zapraszamy 12 czerwca do Przedszkola nr 262 przy

ulicy ¸aguny 3 na osiedlu Zielona. Start o godzinie 10.50, a godzin´ póêniej ten sam koncert b´dzie mo˝na zobaczyç w Filii „Pogodna” przy ulicy Jana Paw∏a II 25 w Starej Mi∏oÊnie.
Ale to nie koniec muzycznych wra˝eƒ. 20 czerwca o godzinie 14.00 b´dzie mo˝na zobaczyç i pos∏uchaç uczniów Swiet∏any Parki, g∏ównego instruktora ds. muzyki w OÊrodku Kultury w Weso∏ej.
Tego samego dnia o godzinie 17.00 zaprezentujà
si´ uczniowie Agnieszki Kaçmy, która prowadzi sekcj´ pianina oraz fletu w ODT „Pogodna”.
Dorzuçmy do tego odrobin´ humoru, w tym
niezawodna jest grupa Niebieskie Migda∏y, która
wystàpi 20 czerwca o 19.00 w Klubie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Weso∏ej przy ul.
Okuniewskiej 1.

Na scenie
Na koniec zostawiliÊmy sobie teatr, jak wisienk´ na torcie. W czerwcu na scenie ODT „Pogodna” zaprezentujà si´ dwa teatry. Na sam poczàtek, 21 czerwca o godzinie 16.00, wystàpi Teatr
Art-Re i przedstawi spektakl na podstawie ma∏o
znanej polskiej legendy autorstwa Marty Juzy-Jakubowskiej. B´dzie baÊniowo, legendarnie, ale
i z odrobinà lekcji prawdziwej historii.
Nast´pnego dnia, w poniedzia∏ek 22 czerwca,
o godzinie 19.00 Pogodna Grupa Teatralna pod
kierunkiem pana Tadeusza Lempkowskiego wystawi sztuk´ „Igraszki z diab∏em”. Zapowiada si´
prawdziwie ognista zabawa.

To jeszcze nie koniec!
Na koniec zostawiliÊmy wyjàtkowà zapowiedê
– ju˝ wiemy, jakie filmy pojawià si´ w kolejnej
edycji plenerowego kina organizowanej przez OK
Weso∏a! Ju˝ od 3 lipca b´dziecie mogli obejrzeç
z nami takie tytu∏y jak „Prawdziwe m´stwo”,
„The Grand Budapest Hotel” czy „Szybcy i wÊciekli”! Mamy w planach seanse dla ka˝dego widza,
coÊ dla siebie znajdà fani komedii, krymina∏u,
a nawet science fiction i musicali! Szczegó∏ów
szukajcie na stronie internetowej OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a oraz Filii „Pogodna”.
Zapraszamy serdecznie!
OK Weso∏a

Wydarzenia kulturalne
OÊrodek Kultury w Dzielnicy
Weso∏a m.st. Warszawy
(ul. Starzyƒskiego 21):
12 czerwca (piàtek), godz. 10.50 – SPOTKANIA Z MUZYKÑ. Koncert Filharmonii Narodowej
dla dzieci pt. „Bedřich Smetana – Sprzedana narzeczona”. Przedstawienie operowe w kostiumach, a zarazem doskona∏y teatr komediowy,
pe∏en ˝artobliwych nieporozumieƒ, dwuznacznych sytuacji i ciekawie nakreÊlonych postaci.
Miejsce: Przedszkole nr 262, ul. ¸aguny 3, os.
Zielona.
13 czerwca (sobota), godz. 14.00–19.00
– I PIKNIK HISTORYCZNY W WESO¸EJ pod
patronatem Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy – Pana Edwarda K∏osa.
Miejsce: teren przy Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
w Weso∏ej, ul. 1 Praskiego Pu∏ku 31.
20 czerwca (sobota), godz. 19.00 – KONCERT
w wykonaniu teatru muzycznego NIEBIESKIE
MIGDA¸Y pod kierunkiem Lecha Nowickiego.
Miejsce: Klub 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Weso∏ej, ul. Okuniewska 1.

OÊrodek Dzia∏aƒ Twórczych
POGODNA
(ul. Jana Paw∏a II 25):
12 czerwca (piàtek), godz. 11.50 – SPOTKANIA Z MUZYKÑ. Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci pt. „Bedřich Smetana – Sprzedana narzeczona”.
20 czerwca (sobota), godz. 14.00 – KONCERT
z okazji zakoƒczenia roku szkolnego w sekcji
pianina dzia∏ajàcej w OÊrodku Kultury pod kierunkiem Swiet∏any Parki.
godz. 17.00 – KONCERT z okazji zakoƒczenia
roku szkolnego w sekcji pianina i fletu dzia∏ajàcej w OÊrodku Dzia∏aƒ Twórczych „Pogodna”
pod kierunkiem Agnieszki Kaçmy.
21 czerwca (niedziela), godz. 16.00 – WARKOCZ KRÓLEWNY WISE¸KI – przedstawienie
dla dzieci w wykonaniu Teatru Art-Re.
Spektakl na podstawie ma∏o znanej polskiej legendy autorstwa Marty Juzy-Jakubowskiej,
przybli˝ajàcy pochodzenie nazwy rzeki Wis∏y.
Sceneria drewnianego grodu, stroje z epoki naszych przodków, zapomniane zwyczaje sprzed
wieków sà cennà lekcja historii.
22 czerwca (poniedzia∏ek), godz. 19.00
– IGRASZKI Z DIAB¸EM – fragmenty warsztatu w wykonaniu POGODNEJ TRUPY TEATRALNEJ dzia∏ajàcej w filii „Pogodna” pod kierunkiem Tadeusza Lempkowskiego.

REKL AMA
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MATERIA¸Y ORGANIZATORÓW. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za zmiany terminów lub odwo∏anie wydarzeƒ dokonane po opublikowaniu programu imprez.

Czerwiec w plenerze

WESO¸A

OFF FESTIVAL

QLTURKA

Subiektywny przeglàd lata
ORANGE WARSAW FESTIVAL
Kiedy? 12–14 czerwca
Gdzie? Warszawa, S∏u˝ewiec
Co? Papa Roach, The Chemical Brothers, Noel Gallagher's High Flying Birds, Crystal Fighters, FKA
Twigs, Mark Ronson, Paloma Faith, Muse, Parkway
Drive, Incubus, Bastille, Metronomy i inni
Za ile? 220–470 z∏
Dla kogo? Dla imprezowiczów, mniej dla fanów
muzyki, którzy poszukujà Êwie˝ych nazwisk.

LIFE FESTIVAL OÂWI¢CIM
Kiedy? 16–20 czerwca
Gdzie? OÊwi´cim, MOSiR
Co? Jessie Ware, Manu Chao La Ventura, Kensington, UB40, Chris de Burgh i inni
Za ile? 55–1039 z∏
Dla kogo? Raczej nie dla znawców, bardziej dla fanów
konkretnych wyst´pujàcych na festiwalu artystów.

OPEN’ER FESTIVAL
Kiedy? 1–4 lipca
Gdzie? Gdynia, Lotnisko Kosakowo
Co? ASAP Rocky, Alabama Shakes, Alt-J, Chet Faker, Die Antwoord, Drake, Father John Misty, Modest Mouse, Django Django, Major Lazer, Of
Montreal, The Libertines, Tom Odell, Refused, Jonny Greenwood & London Contemporary Orcherstra, Mumford and Sons, Of Monsters and Men,
Swans, The Prodigy, Thurston Moore, Disclosure,
Hozier, Kasabian, St. Vincent, Years & Years i inni
Za ile? 207–550 z∏
Dla kogo? Ka˝dy znajdzie coÊ dla siebie – m∏ody, stary, powierzchowny s∏uchacz, muzyczny
hipster (bardzo dobry line-up sceny alternatywnej, ˝ywcem Êciàgni´ty z poprzednich edycji OFF

Festivalu), fan hip hopu, fan metalu, fan popu,
fan alternatywy... Ka˝dy.

PRZYSTANEK WOODSTOCK
Kiedy? 30 lipca – 1 sierpnia
Gdzie? Kostrzyn nad Odrà
Co? Within Temptation, Modestep, Black Label Society, Shaggy, Flogging Molly, Domowe Melodie,
Mrozu, Mela Koteluk, Curly Heads, Frontside i inni
Za ile? Za darmo
Dla kogo? Fani Woodstocku b´dà si´ upieraç, ˝e
to festiwal dla wszystkich. Prawda jest taka, ˝e
ze wzgl´du na warunki g∏ównie dla m∏odych,
a ze wzgl´du na line-up g∏ównie dla fanów rocka i metalu (ale nie tylko).

CASTLE PARTY
Kiedy? 16–19 lipca
Gdzie? Bolków, Zamek
Co? Paradise Lost, Juno Reactor, L'ame Immortelle, Wardruna, Nachtmahr, Inkubus Sukkubus,
H.Exe, Hate, Artrosis i inni
Za ile? 150–250 z∏
Dla kogo? Mrocznych dusz, fanów gotyku oraz
osób, które chcà pokazaç si´ na zamku w niecodziennych ciuchach.

JAROCIN FESTIWAL
Kiedy? 17–19 lipca
Gdzie? Jarocin
Co? The Kooks, My Riot, KSU, Organek, Mama
Selita, Skubas, Peter Hook (Joy Division), Lao
Che, Curly Heads i inni
Za ile? 150 z∏
Dla kogo? Ograniczeƒ wiekowych nie ma, ale
g∏ównie dla fanów muzyki „buntu” ró˝nych nurtów.

PTTK WESO¸A ZAPRASZA

Kiedy? 7–9 sierpnia
Gdzie? Katowice, Dolina Trzech Stawów
Co? Auntie Flo, Decapitated, Future Brown, Girl
Band, Hailu Mergia, Iceage, Innercity Ensemble,
Jacek Sienkiewicz, Kinsky, Mick Harvey, Olivia
Anna Livki, Patti Smith, Residents, Ride, Run the
Jewels, Son Lux, Steve Gunn, Sun Kil Moon, Sun
Ra Arkestra, Sunn O))), Susanne Sundfør, The Julie Ruin, W∏adys∏aw Komendarek, Xiu Xiu i inni
Za ile? 280 z∏
Dla kogo? Imprezowicze nie znajdà tu sobie
miejsca. To wydarzenie dla prawdziwych fanów
i znawców, którzy chcà pos∏uchaç tego, czego nie
us∏yszà nigdzie indziej. Wiek nie ma znaczenia.

KRAKÓW LIVE FESTIVAL
Kiedy? 20–22 sierpnia
Gdzie? Kraków
Co? Foals, Future Islands, Kendrick Lamar, MØ,
The Maccabees, Viet Cong, Wild Beasts i inni
Za ile? 145–270 z∏
Dla kogo? W∏aÊciwie nie wiadomo – festiwal
startuje w tym roku w nowej ods∏onie po rocznej
przerwie.

TAURON NOWA MUZYKA
Kiedy? 20–23 sierpnia
Gdzie? Katowice
Co? Jeff Mills & Polish National Radio Symphony
Orchestra, Autechre, Tyler the Creator, Jamie Woon, Kiasmos, Kate Tempest, Rhye, Dopplereffekt,
Ghostpoet, Apparat, Vessels, Kwabs, Objekt, The
Juan Maclean, Portico, Fatima & The Eglo Live
Band, Król, Grandbrothers, Dels
Za ile? 230–280 z∏
Dla kogo? Kochasz elektronik´? To w∏aÊnie tam
kieruj swoje kroki. Najlepsi artyÊci gatunku zagrajà tu dla m∏odych i starszych.
Martyna Nowosielska
martyna.nowo@gmail.com

■

■

Ju˝ w najbli˝szym czasie kolejne imprezy organizowane przez
nasze Ko∏o. 13 czerwca zapraszamy wszystkich mi∏oÊników dwóch kó∏ek na
wspólnà wycieczk´ rowerowà do Powsina. Dla
odmiany tydzieƒ póêniej, 20–21 czerwca organizujemy sp∏yw kajakowy po Nidzie. Obydwie imprezy opisywaliÊmy miesiàc temu na ∏amach WS.

JeÊli ktoÊ nie czyta∏, serdecznie zapraszamy na
naszà stron´ www.pttkwesola.pl, mo˝na tam
znaleêç wszystkie szczegó∏y i informacje o wyjazdach, tak˝e za poÊrednictwem tej strony mo˝na
zg∏osiç swój udzia∏. Za to tu˝ po wakacjach, bo
ju˝ we wrzeÊniu, trzy kolejne propozycje:
■ 5 wrzeÊnia – jednodniowa wycieczka rowerowa do Koby∏ki przez Ossów,

12–13 wrzeÊnia – dwudniowy sp∏yw kajakowy rzekà ¸ynà,
25–27 wrzeÊnia – trzydniowa (wyjazd
w czwartek wieczorem) w´drówka szlakami
Beskidu Ma∏ego.

Szczegó∏y tych wyjazdów podamy w wakacyjnym numerze WS, zapisy zaczniemy przyjmowaç
pod koniec czerwca, ale ju˝ teraz warto zarezerwowaç sobie na nie czas. Serdecznie zapraszamy!
Marcin J´drzejewski

REKL AMA

USŁUGI KSIĘGOWE PEŁNY ZAKRES
• KPiR, PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
• ZUS, KADRY I PŁACE - REJESTRACJA SPÓŁEK DO SĄDU

Pierwszy miesiàc gratis
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RODZINNY
DOM OPIEKI
Stara Mi∏osna
tel. kom. 502 866 525
www.pensjonatseniora.com.pl

✓ 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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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.

Zielony P∏omieƒ – aktualnoÊci

W ostatni weekend kwietnia w okolicach Sochaczewa odby∏ si´ jeden z wa˝niejszych turniejów harcerskich na Mazowszu i jednoczeÊnie
pierwszy powa˝ny sprawdzian po zmianie dru˝ynowego – Turniej o W∏óczni´ Êw. Jerzego – patrona wszystkich skautów i harcerzy na ca∏ym Êwiecie. Nasza dru˝yna regularnie startuje w tych zmaganiach i zajmuje czo∏owe miejsca – tak te˝ by∏o
i w tym roku. Po tytanicznym wysi∏ku 44 WDH-y
„Stanica” zaj´∏a zas∏u˝one 3 miejsce na 17 dru˝yn.
Pierwszym wyzwaniem by∏o samo dotarcie na
miejsce biwakowania i rozbicie obozowiska, co, ze
wzgl´du na znaczne oddalenie Sochaczewa od

Weso∏ej, odbywa∏o si´ ju˝ wieczorem. Tu˝ po zjedzeniu kolacji odby∏a si´ pierwsza krótka gra wprowadzajàca, po której poszliÊmy spaç. Nast´pnego
dnia ju˝ od samego rana z naszego obozowiska
mo˝na by∏o us∏yszeç harmider, gdy˝ musieliÊmy
szybko si´ obudziç, by wyruszyç na g∏ównà, najd∏u˝szà gr´, która wymaga∏a od nas du˝o wysi∏ku,
znajomoÊci mapy, technik harcerskich oraz – w tym
roku – zaznajomienia, przynajmniej pobie˝nego,
z najwa˝niejszymi dzie∏ami literackimi j´zyka polskiego. Po po∏udniu sami na ognisku przyrzàdziliÊmy obiad i odpocz´liÊmy chwil´, by znów uczestniczyç w zaj´ciach do samego wieczora.
Nast´pnego dnia szybko spakowaliÊmy si´,
wszystko uprzàtn´liÊmy i od wyjazdu dzieli∏ nas
tylko apel, na którym mia∏o si´ okazaç, jak dobrze
nam posz∏o na turnieju. 3 miejsce – wszyscy si´
ucieszyliÊmy, chocia˝ troch´ szkoda by∏o, bo do
pierwszego zabrak∏o nam tylko 9 punktów. Ale to
nas tylko zmobilizowa∏o do jeszcze wi´kszej pracy
i we wrzeÊniu mamy zamiar zajàç pierwsze miejsce na ogólnopolskim turnieju!

REKL AMA

pwd. Jakub Matyas HO

Patryk Bieranowski
Urodzi∏ si´ 18 marca 2014 r.
Braciszek Mi∏osza.

Kàcik bibliofila
Historia wewn´trzna. Jelita –
najbardziej fascynujàcy organ
naszego cia∏a
Giulia Enders
Jelita, wydaje si´, ˝e
to temat ma∏o ciekawy, a nawet wstydliwy. Zgo∏a odmiennego zdania jest autorka tej znakomitej
i pe∏nej humoru
ksià˝ki. Pani Enders otwarcie i bez skr´powania mówi o czynnoÊciach fizjologicznych,
a przede wszystkim podkreÊla, ˝e jelita to
nie tylko niedoceniany, ale i zaniedbany organ naszego cia∏a, który odpowiada w równym stopniu za nasze zdrowie fizyczne, jak
i psychiczne. Bardzo ciekawa publikacja,
przedstawiajàca w sposób przejrzysty i jasny dla zwyk∏ego czytelnika dzia∏anie misternej maszyny, jakà jest uk∏ad trawienny.
Goràco polecam!
Literatura pi´kna dla doros∏ych:
1. De Soto L. – Malarz nadziei
2. Lennox J. – Ostatni taniec
3. Lore P. – Zaginiona kartoteka:
Ostatnie dni Lorien
4. Nasaw J. L. – L´k pierwotny
5. Michalak K. – Nie oddam dzieci
Literatura dla dzieci i m∏odzie˝y:
1. Tyszka A. – Zosia z ulicy Kociej na
tropie
2. Kozyra-Pawlak E. – Liczypieski
3. Steffensmeier A. – Krowa Matylda
jest chora
4. Musierowicz M. – Wnuczka
do orzechów
Literatura popularnonaukowa:
1. Molenda J. – Bierut i Wasilewska;
agent i dewotka
2. Wolaƒski R. – Aleksander
˚abczyƒski; jak drogie sà
wspomnienia
Iza Zych

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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W BIBLIOTECE P UBLICZNEJ. . .
„Odjazdowy Bibliotekarz”:
Sulejówek – Weso∏a – Wawer – Józefów
Trzecia ju˝ edycja Rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz” za nami! W tym roku 9 maja pojechaliÊmy
z Sulejówka przez Weso∏à i Wawer do Józefowa.
Nasza Biblioteka by∏a jednym z szeÊciu organizatorów imprezy! Medialnie wspierali nas: WiadomoÊci Sàsiedzkie Weso∏a – Wawer – Praga-Po∏udnie – Rembertów, Weso∏a Gazetka Sàsiedzka.
Dzi´kujemy równie˝ weso∏owskim portalom:
http://wesola-gazeta.pl/ i http://www.staramilosna.info/ oraz portalowi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za promocj´ Rajdu!
Wsparcia udzielili nam: Zak∏ad Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych WITOPLAST, Platon – Dystrybucja Ksià˝ek, K&M Delikatesy Weso∏a, PAWO
Piekarnia-Cukiernia, Polpain-Putka, Oskroba,
Sklep OK., Abud – Market Budowlany, JBB, Pizza
z RadoÊci, F.H.U. SAKOWSKA – Materia∏y Odblaskowe, Miejska Wysy∏ka, Stowarzyszenie Nasza
Weso∏a, CYKLON Sport Serwis, harcerki
z 44 MDH-ek Kasjopea im. Danuty Siedzikówny
„Inki”, Doktor A, Vita-Medica. Dzi´kujemy
wszystkim partnerom i sponsorom!
Polecamy uwadze rowerzystów lektur´ tekstu
p. Joli Sakowskiej dotyczàcego odblasków zamieszczonego na FB Biblioteki 15 maja „Po co sà
odblaski?”.
Policji dzi´kujemy za zabezpieczenie Rajdu.
O bezpieczny przejazd dba∏a sprawna „za∏oga”
z Rembertowskiej Masy Krytycznej i Stowarzyszenia Rembertów BezpoÊrednio.
Trasa w tym roku by∏a dosyç d∏uga (ok. 29 km),
niektórzy jechali od poczàtku do koƒca, inni do∏àczyli na przystankach, by∏o nas na Rajdzie ok.
120 osób, a na pikniku ok. 150 osób.
WystartowaliÊmy z Muzeum Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku, na kolejnych etapach przy
bibliotekach w Weso∏ej, Wawrze oraz na granicy
Józefowa do∏àczali do nas kolejni „rajdowcy”.

ne. Mo˝na by∏o zmierzyç ciÊnienie, poziom cukru, sprawdziç, czy mamy prawid∏owà postaw´.
Atrakcji by∏o co niemiara! Pogoda nie zawiod∏a!
Dzi´kujemy Przyjacio∏om Biblioteki i Ksià˝ki za
udzia∏ w Rajdzie! Mamy ju˝ pomys∏y na nast´pny rok, wydaje si´ wi´c, ˝e w Weso∏ej tradycja
„Odjazdowego” nie zaginie!

ARIKAN – BAEYENS – BÑK
– wystawa ekslibrisów
12 maja mia∏ miejsce
wernisa˝ wystawy ekslibrisów mi´dzynarodowego autorstwa: Nurgul Arikan z Turcji, Martina R. Baeyensa z Belgii
oraz Krzysztofa Marka
Bàka z Bielska Bia∏ej. Dr
hab. Marek Bàk by∏ naszym goÊciem, obecni
na wernisa˝u mogli wys∏uchaç prelekcji „Po co
komu dziÊ ekslibris?”. Wystawie towarzyszy katalog, który otrzymali autorzy ksi´goznaków i obecni na wernisa˝u. Katalog wyÊlemy do kilku bibliotek na Êwiecie (w Danii, Belgii, Niemczech) wa˝nych dla twórców i kolekcjonerów ekslibrisów.
Warto tutaj zauwa˝yç, ˝e w przysz∏ym roku przypada 500-lecie polskiego ekslibrisu. Naszà wystawà w∏àczamy si´ w ten jubileusz. Wystaw´ mo˝na
oglàdaç do 26 czerwca. Zapraszamy!

Konkurs na recenzj´ ksià˝ki
„Wszystkie ksià˝ki mówià”
rozstrzygni´ty!
By∏a to ju˝ druga edycja konkursu. Tym razem
wp∏yn´∏o 36 prac. Komisja wy∏oni∏a laureatów,
co – trzeba przyznaç – nie by∏o ∏atwe. Dyplomy
i nagrody ksià˝kowe pow´drowa∏y do uczniów
weso∏owskich szkó∏, szko∏y podstawowej i gimnazjum w Zakr´cie oraz dwóch osób doros∏ych.
Prace ocenia∏a komisja w sk∏adzie: Wanda Monastyrska, Pawe∏ ¸oÊ, Ma∏gorzata Kazimierska.
Na mecie w Muzeum 2 Korpusu Polskiego
w Józefowie czeka∏y na nas kie∏baski z grilla,
przekàski, ciasteczka, bu∏eczki, herbata, kawa,
woda i napoje. Wzmocniwszy utrudzone cia∏o,
mogliÊmy zajrzeç do namiotu tzw. bookcrossingu, by wybraç sobie ksià˝ki. Dzieci mia∏y specjalne atrakcje: dekorowanie roweru, by∏y te˝ zaj´cia prowadzone przez nasze harcerki. SpotkaliÊmy si´ z autorkà ksià˝ek – Agnieszkà
Wojdowicz. OglàdaliÊmy nietypowe rowery,
zwiedzaliÊmy Muzeum i jego eksponaty militar-
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Kategoria Dzieci (szko∏a podstawowa)
■ Dwa 1. miejsca: Matylda Elson za recenzj´
ksià˝ki „Moje drzewko pomaraƒczowe” (Jose
Mauro de Vasconcelas) oraz Kuba Bukowski
za recenzj´ ksià˝ki „Zwiadowcy. Ruiny Gorlanu” (John Flanagan)
■ Trzy wyró˝nienia: Julia Sikorska za recenzj´
ksià˝ki „Wybrani” (C. J. Daugherty), Mateusz
Pazura za recenzj´ ksià˝ki „Tajemnica wyÊcigu” (Martin Widmark), Janusz Wróblewski za
recenzj´ ksià˝ki „Latajàcy szpieg czy Karlsson
z dachu” (Astrid Lindgren)

Laureaci:
Kategoria M∏odzie˝ (gimnazjum)
■ 1. miejsce: Natalia Staruszkiewicz za recenzj´
ksià˝ki „Dziecko Gwiazd. Atlantyda” (Michalina Olszaƒska)
■ Trzy wyró˝nienia: Eliza Kmiecicka za recenzj´
ksià˝ki „Bóg nigdy nie mruga” (Regina Brett),
Julita Tabor za recenzj´ ksià˝ki „On wróci∏” (Timur Vermes), Maja Murawska za recenzj´ ksià˝ki „Mg∏y Avalonu” (Marion Bradley Zimmer)

Dzi´kujemy wszystkim recenzentom i ich opiekunom – bibliotekarzom szkolnym! Juli´ Sikorskà
przepraszamy za wypadek przy pracy! Da∏o to
nam powód do zmian w Regulaminie w nast´pnej edycji. Wszystkie prace konkursowe b´dà
publikowane sukcesywnie na naszym blogu.

W czerwcu zapraszamy:
■

9 czerwca, g. 18.30 – spotkanie autorskie
z Janem ChruÊliƒskim, mieszkaƒcem Weso∏ej, promocja ksià˝ki „Mi∏oÊç i wojna” nagrodzonej w konkursie im. Stefana ˚eromskiego.

■

11 czerwca, g. 17.00 „O czym gra ptasie
radio?” – przyrodniczy warsztat terenowy
o ptakach i wiosenno-letniej przyrodzie. ˚ycie
ptaków zw∏aszcza na wiosn´ jest niezwykle
bogate i nieustannie zaskakuje, warto przyjrzeç im si´ uwa˝nie i dowiedzieç si´ o ich
zwyczajach jak najwi´cej. Wyjdziemy w teren
uzbrojeni w lornetki i lupy, by wcieliç si´ w ornitologów – zapraszamy dzieci w wieku od 6
do 10 lat. Warsztaty poprowadzi NadwiÊlaƒski Uniwersytet Dzieci´cy.

Lato w Bibliotece
Zaj´cia w ramach akcji planujemy w dwóch
pierwszych tygodniach wakacji, w dniach
30.06, 02.07, 07.07, 09.07, tj. we wtorki
i czwartki, w godzinach 10.00–11.30. Odbywaç
si´ b´dà pod has∏em „Wakacje z Biurem Detektywistycznym Lassego i Mai”. Na dzieci w wieku 6–12 lat czekajà gry, zabawy i warsztaty literacko-plastyczne!

Filia nr 3 – nieczynna!
W zwiàzku z remontem OÊrodka Kultury Filia
nr 3 w Woli Grzybowskiej jest zamkni´ta do odwo∏ania, najprawdopodobniej do koƒca czerwca. O terminie otwarcia Filii powiadomimy na
naszej stronie i w pozosta∏ych placówkach.
El˝bieta Dani∏owicz
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KARNISZE
$5$1¿$&-(

SALON

DEKORACJI

OKIEN I WNĘTRZ

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

'(.25$&-(

ul. Terespolska 75,

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

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

PATERY

STOJAKI NA WINO

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Nic o nas bez nas! Ostro˝nie z danymi osobowymi
Handel danymi osobowymi
to coraz pot´˝niejsza ga∏àê
gospodarki. Zapotrzebowanie firm na odpowiednio sprofilowane dane (np.
wed∏ug wieku, zainteresowaƒ, wykonywanych zawodów itp.) jest bardzo du˝e. Dost´p do takich danych
pozwala precyzyjnie dotrzeç
z komunikatem reklamowym
do grupy odbiorców, dlatego przedsi´biorcy
ch´tnie takie bazy kupujà. Dane osobowe pozyskiwane sà najcz´Êciej od samych zainteresowanych. Popularnà metodà jest organizacja konkursu z wartoÊciowymi nagrodami. Wystarczy zaoferowaç mo˝liwoÊç wygrania telefonu, by pozyskaç
ca∏kiem pokaêny zbiór danych. Tego typu konkursy regularnie organizuje kilka firm, których dzia∏alnoÊç polega na tworzeniu zbiorów danych
osobowych, a nast´pnie Êwiadczeniu us∏ug telemarketingowych na zlecenie swoich kontrahentów lub udost´pnianiu tych zbiorów firmom pragnàcym dotrzeç do nowych klientów.
Wzi´cie udzia∏u w konkursie to oczywiÊcie nic
z∏ego, ale przed podaniem swoich danych osobowych nale˝y dok∏adnie przestudiowaç regulamin konkursu. Na co zwróciç uwag´? Przede
wszystkim na te postanowienia, które regulujà
kwestie przetwarzania danych osobowych. Regulamin powinien wskazywaç w szczególnoÊci,
kto jest administratorem danych (tj. kto je
przetwarza i kto ponosi za to odpowiedzialnoÊç),

oraz cel i zakres
przetwarzania
danych (tj. do jakich celów i w jaki
sposób Wasze dane zostanà wykorzystane – np. wy∏àcznie w celu realizacji konkursu,
a nie, jak to cz´sto bywa, równie˝
do celów marketingowych).
Warto pami´taç, ˝e rejestrujàc si´ do konkursu, powinniÊmy mieç mo˝liwoÊç czynnego
wyra˝enia zgody w szczególnoÊci na przetwarzanie danych osobowych w okreÊlonych celach oraz
odr´bnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogà elektronicznà. Czynne wyra˝enie
zgody odbywa si´ poprzez Êwiadome klikni´cie
pola zgody przy klauzuli zawierajàcej odpowiednie oÊwiadczenie. Pami´tajmy, ˝e zgoda wyra˝ona w ten sposób jest prawnie wià˝àca, wi´c róbmy to rozwa˝nie. Natomiast brak mo˝liwoÊci
czynnego wyra˝enia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie wiadomoÊci drogà elektronicznà powoduje, ˝e administrator nielegalnie przetwarza nasze dane osobowe
i nielegalnie przesy∏a nam wiadomoÊci handlowe. A to ju˝ jest sankcjonowane prawnie. JeÊli organizator konkursu próbuje na Was wymusiç zgod´ (np. odpowiednie pole jest ju˝ automatycznie
zaznaczone) lub w ogóle brak mo˝liwoÊci czynnego wyra˝enia zgody, narusza przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych. W takiej sytuacji
zrezygnujcie z udzia∏u w konkursie.

Warto równie˝ pami´taç, ˝e w ka˝dej chwili
mo˝emy wyra˝onà wczeÊniej zgod´ odwo∏aç.
Wystarczy napisaç pismo do administratora danych, ˝e nie ˝yczymy sobie dalszego przetwarzania przez niego naszych danych osobowych.
W takim przypadku administrator ma obowiàzek
nasze dane usunàç ze zbioru.
Na koniec ma∏a rada: wystrzegajcie si´ brania udzia∏u w konkursach i ankietach, w których
warunkiem udzia∏u jest zgoda na przetwarzanie
i udost´pnianie danych osobowych osobom
trzecim dla celów marketingowych. Nagrody
w konkursie prawdopodobnie i tak nie wygracie,
za to telefony od namolnych sprzedawców macie pewne jak w banku.
Organizatorom konkursów i administratorom
danych osobowych radzimy, aby udzielali uczestnikom rzetelnych, zgodnych z przepisami ustawy,
informacji dotyczàcych celu i zakresu przetwarzania danych osobowych. Dzi´ki temu pozyskane
przez Was dane b´dà bardziej wartoÊciowe i unikniecie k∏opotów z GIODO, a nawet z prokuraturà.
W razie wàtpliwoÊci, czy stosowane przez Was regulaminy konkursów sà zgodne z prawem, zach´camy do kontaktu z Fundacjà CyberEtyka.
Maciej Che∏miƒski
Fundacja CyberEtyka
ul. Dolna 12/4, 00-774 Warszawa
KRS 0000541319, NIP 5213687940, REGON 360729498
tel: +48 864 441 380, e-mail:
cyberetyka@gmail.com, www.cyberetyka.pl

6 najcenniejszych rad, jak zmieniç wn´trze na dobrze zaprojektowane
Nie maluj Êcian na kolor kremowy, a szczególnie wszystkich. Lepiej
Dobrze dobrane dekoracje Êcian to przys∏owiowa kropka nad „i”. Bez
1.z fragmentem
6.
sprawdza si´ dobranie doÊç jasnego koloru bazowego w po∏àczeniu
nich wn´trza wydajà si´ nieubrane. W dzisiejszych czasach jest tak
wn´trza pomalowanym na bia∏o i przynajmniej jednà Êcianà
du˝y wybór obrazów, grafik czy zdj´ç, ˝e cena nie stanowi ju˝ hamulca.
o ciemniejszym odcieniu. Ta umiej´tnie dobrana gra kolorów na Êcianach
to najtaƒszy sposób na radykalnà zmian´ wn´trza.
JeÊli to mo˝liwe, przynajmniej kilka mebli odsuƒ od Êcian i postaraj si´
2.
zaaran˝owaç przestrzeƒ tak, ˝eby na Êrodku np. salonu nie by∏o „boiska”. Wcale – wbrew przekonaniu wielu osób – nie zmniejszy to optycznie pomieszczenia, bo meble sà zazwyczaj ni˝sze od cz∏owieka :-), a taki zabieg uczyni wn´trze przytulnym i atrakcyjniejszym wizualnie.

JeÊli potrzebujesz pomocy we wdro˝eniu w ˝ycie tych zaleceƒ albo chcia∏byÊ uzyskaç wiele innych rad na dobre wn´trza, zadzwoƒ do Pogotowia
Wn´trzarskiego, tel. 604 23 23 57 – pomo˝emy Ci zmieniç Twoje mieszkanie/dom, byÊ poczu∏ si´ jak u siebie :-).
Katarzyna Szaszkiewicz

Rozkompletuj meble – czyli jeÊli ju˝ masz komplet wypoczynkowy
3.
(kanapa + fotel), to albo wyrzuç fotel, albo pozbàdê si´ kanapy i dokup coÊ nie do kompletu. Najcz´Êciej wn´trza wyposa˝one meblami skompletowanymi wyglàdajà jak reklama sklepu meblowego i nie widaç w nich
charakteru domowników.
JeÊli masz ∏adny widok za oknem, zdejmij firanki. JeÊli nie lubisz zaglà4.
dajàcych do wn´trza sàsiadów, to po zapaleniu Êwiat∏a wieczorem
opuÊç nierzucajàce si´ w oczy rolety. Zas∏ony traktuj jako integralny element
wystroju wn´trza, a nie tylko jako przys∏on´ okiennà. èle dobrane zas∏ony
zmniejszajà wn´trze i potrafià je skutecznie zepsuç pod wzgl´dem wizualnym.
Pami´taj, ˝e oÊwietleniem mo˝na zdzia∏aç cuda – staraj si´ tak dobie5.
raç lampy, ˝eby Êwieci∏y na to, co chcesz oÊwietliç. Antyprzyk∏adem sà
lampy oÊwietlajàce g∏ównie sufit, szczególnie jeÊli jest krzywy.
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Okiem coacha

SPIRALA W GÓR¢,
czyli JAK PODNIEÂå SWOJÑ SAMOOCEN¢
Wszechobecna wiosna na Êwiecie to wspania∏y moment, by zadbaç o swojà samoocen´.
Nasze serca sà gotowe, aby wypuÊciç zielone listki ☺!
Podnoszenie samooceny b´dzie bardziej efektywne, kiedy uÊwiadomimy sobie, ˝e sposób, w jaki ˝yjemy na co dzieƒ, odzwierciedla poziom szacunku i zaufania do siebie.
A oto punkty, które pomogà w refleksji i wyciàgni´ciu wniosków.
1. Na ile Êwiadome jest Twoje ˝ycie?
Na ile szczerze odnosisz si´ do rzeczywistoÊci?
Czy potrafisz dostrzec prawd´? Czy masz zwyczaj konfrontowaç si´ z problemem? A mo˝e odk∏adasz coÊ wa˝nego na wieczne nigdy?
˚ycie pe∏ne uników i zamiatania pod dywan
spraw, które powinny byç w centrum naszej
uwagi, to niestety prosty sposób do tego, aby
utraciç zaufanie do siebie.
W∏aÊciwa strategia: Kiedy konfrontujesz
si´ uczciwie z rzeczywistoÊcià, zyskujesz poczucie kontroli nad swoim ˝yciem.

2. W jakim stopniu akceptujesz siebie?
Kiedy negujemy swoje myÊli i zachowania,
których nie lubimy, zazwyczaj nie przyznajemy
si´ do nich. Gdy uwa˝amy, ˝e czegoÊ nie potrafimy, wycofujemy si´ lub udajemy, ˝e jest inaczej.
W ten sposób, choç próbujemy chroniç siebie,
robimy rzecz odwrotnà – odrzucamy w∏asnà
osob´ i wyrzàdzamy sobie tym krzywd´.
Nie ma takiej mo˝liwoÊci, aby mieç dobrà samoocen´ i jednoczeÊnie nie akceptowaç siebie.
W∏aÊciwa strategia: Kiedy Êwiadomie mówisz sobie: „akceptuj´, ˝e nie jestem idealny”
– Twoja samoocena zaczyna si´ poprawiaç.

3.Czy bierzesz odpowiedzialnoÊç
za swoje ˝ycie?
Kiedy uwa˝amy, ˝e win´ za brak naszego
szcz´Êcia, powodzenia i zadowolenia ponosi êle
urzàdzony Êwiat – frustracja oraz bezradnoÊç
z pewnoÊcià nie poprawiajà samooceny.
Równie˝ wtedy, kiedy oczekujemy, ˝e inni ludzie zapewnià nam to, czego potrzebujemy, nie
czujemy si´ wartoÊciowi i kompetentni. A wi´c
czy bierzesz odpowiedzialnoÊç za:
■ swoje decyzje, wybory i realizacj´ swoich pragnieƒ,
■ stopieƒ ÊwiadomoÊci, z którà podchodzisz do ˝ycia,
■ swoje zachowanie,
■ to co robisz ze swoim czasem,
■ swoje szcz´Êcie,
■ swojà samoocen´.
W∏aÊciwa strategia: Kiedy bierzemy odpowiedzialnoÊç za swoje dzia∏ania i ich konsekwencje, zyskujemy poczucie wewn´trznej
si∏y. Samoocena wzrasta.

4. Czy jesteÊ asertywny?

si´ l´k przed powiedzeniem s∏owa NIE w sytuacjach, kiedy powinniÊmy go u˝yç. Brak nam równie˝ odwagi wtedy, kiedy nale˝y zawalczyç o siebie,
stanàç we w∏asnej obronie, odwa˝yç si´ byç sobà.
W∏aÊciwa strategia: poczuj prawo do bycia
sobà, ucz si´ mówiç to, co myÊlisz i czujesz,
odwa˝nie, ale bez agresji.

5. Czy Twoje ˝ycie ma cel?
Czy Êwiadomie obierasz kierunek, czy zdajesz
si´ na ∏askawoÊç losu lub jej brak? Aktywne podejÊcie do ˝ycia sprawia, ˝e powodzenie planów
staje si´ Twoim priorytetem. Starasz si´ daç
z siebie wszystko i dajesz. JeÊli jednak nale˝ysz
do osób nie aktywnych, ale reaktywnych, zaczynajàc coÊ, myÊlisz pewnie: „˝ebym tylko nie nawali∏ tak jak zwykle”?
W∏aÊciwa strategia: JeÊli na czymÊ Ci zale˝y,
staje si´ to Twoim Êwiadomym celem i nie zdajesz si´ na los. Dzi´ki temu czujesz pewnoÊç i zaufanie do siebie. Samoocena szybuje w gór´.

6. Czy masz swój kodeks honorowy?
To jeszcze jeden wa˝ny filar samooceny. Gdy
budujesz swój system wartoÊci i jesteÊ im wierny, Twój szacunek do siebie samego jest jego naturalnà konsekwencjà.
JeÊli pot´piasz k∏amstwo, ale sam czasami nie
mówisz prawdy, z pewnoÊcià krok po kroku Twój
wizerunek w Twoich w∏asnych oczach zaczyna traciç. OczywiÊcie wyznawane zasady powinny byç
realistyczne, poniewa˝ jeÊli tak nie jest, stanà si´ dla
Ciebie destrukcyjne.
W∏aÊciwa strategia:
robisz to, w co wierzysz
i co wydaje Ci si´ s∏uszne. Dzi´ki temu „podnosisz” swojà wartoÊç.

AsertywnoÊç to nie wojowniczoÊç. Jest to szacunek do w∏asnej osoby, respektowanie swojego prawa do istnienia. Gdy asertywnoÊç zawodzi, pojawia

Joanna Godecka
lifecoach

REKL AMA

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

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

poczucie własnej wartości

odkrywanie talentów
poprawa relacji

MONTA˚, POD¸ÑCZENIE I NAPRAWA

SPRZ¢TU AGD W DOMU KLIENTA
– pralek, zmywarek, lodówek, kuchenek, piekarników,
okapów, ogrzewaczy wody, term elektrycznych, grzejników
olejowych, mikrofali, odkurzaczy, krajalnic itp.
✓ Okresowe przeglàdy oraz drobne naprawy
pieców gazowych ró˝nych producentów
✓ Pod∏àczanie czujników temperatury
✓ Naprawy przy u˝yciu cz´Êci nowych oraz oryginalnych

Tel. 507 130 389, 500 322 255
e-mail: stachyra-uslugi@wp.pl
www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Âwi´to Szko∏y w SP nr 174

obecnie towarzyszà m∏odemu pokoleniu. Nie zabrak∏o równie˝ „prawdziwych kibiców Legii” z ich hymnem. Uczennica klasy VI przygotowa∏a nawet wiersz
napisany specjalnie na t´ okazj´.
Nasze wyst´py oglàdali zaproszeni goÊcie: rodzice,
dziadkowie, byli nauczyciele i uczniowie oraz inne zaprzyjaênione ze szko∏à osoby. Nie zabrak∏o przedstawicieli okolicznych szkó∏ i przedszkoli. GoÊci∏ równie˝ pan
Stefan S∏owikowski – Wiceprzewodniczàcy Rady Dzielnicy oraz pani Renata Mroczkowska – Naczelnik Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu. Nasza szkolna spo∏ecznoÊç us∏ysza∏a wiele mi∏ych s∏ów utwierdzajàcych
nas w przekonaniu, ˝e misja szko∏y, którà wcielamy
w ˝ycie ka˝dego dnia, przynosi efekty – co napawa
dumà i optymizmem.

13 maja 2015 roku odby∏a si´ uroczystoÊç
Âwi´ta Szko∏y. Z tej okazji przygotowany zosta∏
program artystyczny pt. „Nasza Warszawa”
w ca∏oÊci poÊwi´cony stolicy. Uczniowie zaprezentowali dzieje miasta od jego poczàtku a˝ do
wspó∏czesnoÊci. Mo˝na by∏o obejrzeç legend´
o Warszawskiej Syrence, inscenizacj´ przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy, polk´
warszawskà oraz migawki z Powstania Warszawskiego, pos∏uchaç piosenek przedwojennej i powstaƒczej Warszawy w wykonaniu naszych uczniów. Monta˝ muzyczno-s∏owny uzupe∏nia∏y wspó∏czesne taƒce i piosenki, które

Marzena Delak

Ciekawostki z Dwuj´zycznego Przedszkola abc
Maj zaczà∏ si´ bardzo patriotycznie. W naszym
przedszkolu odby∏a si´ parada z okazji Dnia Flagi.
Dzieci maszerowa∏y z bia∏o-czerwonymi flagami i pomponami, zach´cajàc wszystkich do radosnego uczestnictwa w tym Êwi´cie.
Maj to równie˝ miesiàc, w którym swoje Êwi´to obchodzà wszystkie kochane mamy. Z tej okazji w naszym przedszkolu zorganizowane zosta∏y uroczystoÊci
na czeÊç rodziców. Wyst´py, piosenki, wierszyki oraz
pi´kne prezenty wykonane przez dzieci zapewni∏y nie-

zapomniane, pe∏ne wzruszeƒ momenty. To by∏ bardzo
mi∏y dzieƒ w naszym przedszkolu.
WybraliÊmy si´ równie˝ do manufaktury czekolady.
Dzieci mia∏y okazj´ poznaç proces powstawania czekolady, degustowaç przeró˝ne gatunki tego przysmaku oraz zrobiç swojà niepowtarzalnà i przepysznà czekolad´. By∏o pysznie i mmmm... czekoladowo.

Pozdrawiamy
z Przedszkola abc

Wizyta na Niewidzialnej Wystawie
Jak zobaczyç to, co niewidzialne? Jak funkcjonowaç w Êwiecie niewidomych?
Uczniowie ze Szko∏y Podstawowej nr 171
mieli niepowtarzalnà mo˝liwoÊç odkrywania
Êwiata, którego nie mo˝na zobaczyç, podczas
zwiedzania Niewidzialnej Wystawy. By∏a to
wyjàtkowa podró˝ w Êwiat pe∏en dêwi´ków,
zapachów i kszta∏tów. Âwiat, w którym trzeba
sobie radziç bez pomocy wzroku.
Na wystawie zwiedzajàcy pozyskujà informacje o otoczeniu za pomocà s∏uchu, w´chu,
dotyku i zmys∏u równowagi. W ten sposób mogà poznaç trudnoÊci, z którymi borykajà si´
osoby niewidome i niedowidzàce. Mogà tak˝e

stwierdziç, ˝e nasze otoczenie jest pe∏ne zapachów i dêwi´ków, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi!
Nasi uczniowie zapoznali si´ z przedmiotami
i narz´dziami, które sà udogodnieniem dla niewidomych w codziennym ˝yciu. Mogli pos∏uchaç
zegarka informujàcego, która jest godzina, skorzystaç ze specjalnego sitka do jajek, zobaczyç,
jak wyglàda tabliczka do pisania brajlem, oraz
obejrzeç maszyn´ do pisania dla niewidomych.
Zwiedzanie odbywa si´ pod opiekà niewidomych przewodników, wprowadzajà oni zwiedzajàcych w swój Êwiat, który jest jednoczeÊnie
naszym Êwiatem, „widzianym” tylko innymi
zmys∏ami.
Maria Czy˝ewska
wychowawca klasy IVa

REKL AMA

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

www.wiadomoscisasiedzkie.pl
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Magnoliada 2015
W maju w Niepublicznym Przedszkolu „RobuÊ”
odby∏ si´ III Dzielnicowy Konkurs Piosenki Dzieci´cej Magnoliada 2015. W konkursie udzia∏ wzi´∏o 6
przedszkoli z dzielnicy Weso∏a i okolic.
Przedszkola reprezentowane by∏y przez
zespo∏y wokalne, sk∏adajàce si´ maksymalnie z 6 osób. Dzieci Êpiewa∏y piosenki Pani
Doroty Gellner, która zasiada∏a w jury konkursu wraz z autorkà i wydawcà ksià˝ek Panià Alicjà Twardowskà oraz Panem Jaros∏awem Szmytkowskim reprezentujàcym Urzàd
Dzielnicy Warszawa Weso∏a. Przeglàd zosta∏
obj´ty honorowym patronatem przez Burmistrza Dzielnicy Weso∏a Pana Edwarda K∏osa.
Konkurs mia∏ na celu umo˝liwienie publicznej prezentacji umiej´tnoÊci wokalnych
i muzycznych oraz wyró˝nienie najciekawszych wyst´pów, rozwijanie umiej´tnoÊci pracy w zespole oraz integracj´ mi´dzy przedszkolami.
Wszystkie przedszkolaki zaprezentowa∏y si´
wspaniale, wykaza∏y na scenie lekkoÊç i swobod´
wyst´pu przed du˝à publicznoÊcià. By∏o to na pewno niesamowite prze˝ycie dla wszystkich uczestników konkursu.
Po wyst´pach przyszed∏ czas na obrady jury, podczas którego przedszkolaki wspólnie uczestniczy∏y
w pocz´stunku przygotowanym przez organizatora.
Dzieci bardzo szybko nawiàza∏y ze sobà kontakt
w luênych rozmowach i swobodnych zabawach, po
których przyszed∏ czas na og∏oszenie wyników.

Jury przedstawi∏o zasady oceny. Przewodniczàca
jury Pani Dorota Gellner zaznaczy∏a jednoczeÊnie, ˝e
wszystkie zespo∏y wystàpi∏y z bardzo dobrze przygotowanym utworem. Dzieci by∏y bardzo przej´te ca∏ym
wydarzeniem, a w oczekiwaniu na werdykt dowiedzia∏y si´, ˝e zosta∏y przyznane równie˝ wyró˝nienia.

Nagrody specjalne zosta∏y przyznane przez Panià Alicj´ Twardowskà za wspania∏y wyst´p wokalny dwójce dzieci. Wyró˝nione dzieci by∏y bardzo mile zaskoczone, otrzymujàc ksià˝ki muzyczne jej autorstwa.
Gdy nadszed∏ ju˝ czas og∏oszenia werdyktu, zapanowa∏a cisza, wszyscy wstrzymali oddech i jury
jednog∏oÊnie og∏osi∏o zwyci´zców.
I miejsce zaj´∏y wszystkie przedszkola, które
wzi´∏y udzia∏ w konkursie, czyli: Niepubliczne
Przedszkole „RobuÊ”, Przedszkole Niepubliczne
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”, Przedszkole nr 262,
Miejskie Przedszkole nr 1 z Sulejówka, Szko∏a Podstawowa nr 173, Szko∏a Podstawowa nr 174.

Dzieciaki by∏y bardzo zadowolone z werdyktu,
a na ich buêkach malowa∏a si´ ogromna radoÊç. Za
wspania∏e wyst´py wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomem oraz upominkiem, medalem,
weso∏à zabawkà, jak równie˝ wspania∏à ksià˝kà pt.
„Skaczàce nutki” autorstwa Pani Doroty Gellner
wraz z jej imiennà dedykacjà.
Za udzia∏ w konkursie nagrodzone zosta∏y równie˝ przedszkola, nauczyciele
przygotowujàcy dzieci do wyst´pu, którym
jednoczeÊnie organizator bardzo serdecznie podzi´kowa∏ za stworzenie warunków
do integracji mi´dzy przedszkolami.
Przedszkole „RobuÊ” sk∏ada podzi´kowania wszystkim zaanga˝owanym osobom.
Szczególne podzi´kowania kierowane
sà do firm Papaja Catering, BOA-Judo oraz
Fast-Taniec Towarzyski, które wraz z dyrekcjà przedszkola RobuÊ by∏y sponsorami
nagród w III Dzielnicowym Konkursie Piosenki Dzieci´cej Magnoliada 2015.
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz gratulujemy!
Spotkania dzieci na Magnoliadzie ju˝ wpisa∏y si´
na sta∏e w program wydarzeƒ kulturalnych dzielnicy Weso∏a. Ju˝ teraz Przedszkole „RobuÊ” zaprasza
do udzia∏u w IV Konkursie Dzielnicowym Magnoliada 2016.
Zapraszamy fanów muzyki dzieci´cej do obejrzenia zdj´ç z tego spotkania na stronie www.robus.pl w zak∏adce Wydarzenia, Galeria/konkursy oraz na profilu na Facebooku.
Ewelina Dobosz
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Oceanarium
My, klasa IIIa ze Szko∏y Podstawowej 172, odwiedziliÊmy niezwyk∏e miejsce. Na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie przygotowano bardzo ciekawà
form´ sp´dzania czasu dla nas, ma∏ych mi∏oÊników
podwodnych przygód. PoznaliÊmy podwodne gady
˝yjàce w g∏´binach oceanów oko∏o 350–15 milionów
lat temu. W oceanarium rol´ akwariów pe∏ni∏y ogromne ekrany kinowe 3D. W ka˝dym z nich p∏ywali przedstawiciele osobnych prehistorycznych gatunków. DowiedzieliÊmy si´, kiedy ˝y∏ i gdzie wyst´powa∏ dunkleosteus i jakie wymiary osiàga∏ np. szonizaur. Dla

spragnionych mocnych wra˝eƒ przygotowano scen´
przestawiajàcà atak rekina w technologii 5D. „By∏o to
doskona∏e uzupe∏nienie programu nauczania” (tak
powiedzia∏a nasza Pani). A przy okazji niektórzy z nas,
b´dàc po raz pierwszy na Stadionie Narodowym, mogli zobaczyç z bliska t´ ogromnà budowl´ i nowo postawiony pomnik trenera reprezentacji Polski w pi∏ce
no˝nej, Kazimierza Górskiego. By∏ to czas pe∏en emocji i super zabawa. Wiemy teraz, ˝e na Stadionie Narodowym nie tylko odbywajà si´ mecze, ale... – znów
cytujàc naszà Panià – „spe∏nia te˝ funkcj´ naukowo-dydaktycznà”.
Emilka Kowalczyk
m∏ody reporter z kl. IIIa SP

Aktorzy w Bu∏haku
Je˝eli uczeƒ Bu∏haka, du˝y czy ma∏y, zapytany, kim chce zostaç w przysz∏oÊci, odpowie, ˝e aktorem, nie powinno to nikogo zdziwiç. Wychowankowie SSP 12 majà teatr we krwi mi´dzy innymi ze wzgl´du na
tradycj´ odbywajàcych si´ tu od kilkudziesi´ciu lat Warsztatów.
Dodatkowo w ostatnim miesiàcu szko∏´ odwiedzi∏o wielu goÊci ze
Êwiata teatru, kina i telewizji.
W maju – miesiàcu ksià˝ki – zgodzili si´
oni poczytaç uczniom fragmenty utworów
literackich. Tydzieƒ czytania rozpocz´∏a
w poniedzia∏ek aktorka Katarzyna ˚ak. Kilka
swoich ksià˝eczek zaprezentowa∏a nast´pnego dnia aktorka i pisarka Laura ¸àcz.
W Êrod´ ogromne wra˝enie na uczniach
swojà g∏osowà interpretacjà „Matyldy” Roalda Dahla zrobi∏ mistrz dubbingu – Zbigniew Suszyƒski. A w czwartek jednà z przygód Percy'ego Jacksona przeczyta∏
znany z seriali Marcin Rogacewicz. Ka˝dy z tych goÊci ch´tnie rozmawia∏, odpowiada∏ na pytania i dzieli∏ si´ tajemnicami swojego zawodu. Uczniowie z pewnoÊcià wykorzystajà je podczas kolejnych Warsztatów Teatralnych.
Tradycja tego dwudniowego szkolnego Êwi´ta ma ju˝ 21 lat. Jego formu∏a
zmienia∏a si´ podobnie jak miejsce, w którym wyst´powali m∏odzi aktorzy. Poczàtkowo by∏ nim refektarz przy koÊciele w Weso∏ej, póêniej sala katechetyczna
w Zielonej, teraz szkolna sala gimnastyczna. Niezmienna pozostaje symboliczna nagroda – Z∏oty Je˝ – dla klasy, która przygotowa∏a najlepszy spektakl. Z roku na rok przechodzi ona w r´ce kolejnych zwyci´zców. Niezmienne pozosta∏y
tak˝e emocje, jakie warsztaty budzà w uczniach.
Wiele miesi´cy wczeÊniej dzieci wraz ze swoimi wychowawcami szukajà odpowiedniego scenariusza, a czasem piszà
go sami. Póêniej przydzielane sà role, organizowane próby, omawiane kostiumy i scenografia. Na
koniec klasy przygotowujà plakaty reklamujàce ich
sztuki. Sposób ich wykonania jest tak˝e oceniany przez s´dziów. W tym roku aktorskie poczynania
uczniów Bu∏haka obserwowa∏o niezwykle szacowne jury. Przewodniczy∏a mu
Julia Kotarska-Rekosz, re˝yser teatralny i przyjaciel szko∏y. GoÊçmi specjalnymi
byli: Monika Jóêwik – aktorka i producent telewizyjny, aktor Rafa∏ Królikowski
oraz absolwent SSP 12 – Jakub Dmochowski, który od kilku ju˝ lat gra w jednym z telewizyjnych seriali. Fundacj´ reprezentowa∏ Bogdan Grzywiƒski.
Jurorzy starali si´ doceniç wysi∏ek wszystkich aktorów. Inaczej ni˝ w latach
wczeÊniejszych na scenie niewiele by∏o baÊni, sporo natomiast literatury i sztuk
zaanga˝owanych w ró˝ne problemy ˝ycia codziennego. Prawdziwym zwyci´zcà
okaza∏a si´ jednak mitologia, której wielbicielami sà wszyscy uczniowie Bu∏haka.
www.wiadomoscisasiedzkie.pl

Nawiàzujàca do mitu o Demeter i Persefonie sztuka napisana przez dwie uczennice klasy 6A: Dobrusi´ i Olg´ nie tylko otrzyma∏a nagrod´ za oryginalny scenariusz, ale tak˝e zosta∏a uhonorowana wyró˝nieniem publicznoÊci i Z∏otym Je˝em.
Na zakoƒczenie tegorocznych Warsztatów Teatralnych wystàpi∏ Szkolny Amatorski Teatr Rodziców, który przygotowa∏ uwspó∏czeÊnionà wersj´ baÊni „O Rybaku
i Z∏otej Rybce”, a tak˝e Teatr Makadamia – formacja utalentowanych aktorsko
uczniów Bu∏haka utworzona przez panià Juli´ Kotarskà-Rekosz. Makadamia zaprezentowa∏a fragment przedstawienia, które swojà premier´ mia∏o w kwietniu w Sto∏ecznym Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.
Jak wa˝ny dla rozwoju dzieci jest teatr, mo˝e Êwiadczyç fakt, ˝e od najm∏odszych lat uczà si´ one przede
wszystkim przez naÊladowanie, powtarzanie i odgrywanie. Z ka˝dym dniem coraz bardziej Êwiadomie tworzà samych siebie. ˚ycie ma przed nimi niejednà rol´ do
odegrania, aby mog∏y si´ w nich odnaleêç, warto pozwoliç im bawiç si´ w teatr i marzyç o byciu aktorami.
Piotr Szostak
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Studenci z ró˝nych stron Êwiata w ZS nr 94
Singapur, Filipiny, Kanada... Te kraje, choç tak dalekie, w ciàgu jednego tygodnia (18–22 maja
2015 r.) sta∏y si´ bardzo bliskie uczniom Zespo∏u
Szkó∏ nr 94 w Zielonej. Nasza szko∏a, we wspó∏pracy z Uniwersytetem Warszawskim i Szko∏à G∏ównà

Handlowà w Warszawie, nawiàza∏a bowiem kontakt
z najwi´kszà mi´dzynarodowà organizacjà studenckà AIESEC, która zrzesza prawie 50 tys. cz∏onków na
ca∏ym Êwiecie. Realizuje ona liczne inicjatywy majàce na celu wzajemne poznanie si´ osób pochodzàcych z ró˝nych regionów i kultur. Do naszej szko∏y
wolontariusze z Azji i Ameryki Pó∏nocnej przybyli
w ramach projektów edukacyjnych KidSpeak i YouthSpeak, majàcych na celu zapoznanie uczniów z ob-

cymi kulturami, obudzenie w nich ciekawoÊci Êwiata
oraz ukazanie im znaczenia nauki j´zyków obcych.
Nasi goÊcie – Tassa, Nikita, Alex i Jasmin – prowadzili spotkania z uczniami szko∏y, organizowali gry
i zabawy, opowiadali o swoich krajach, zach´cali do
dzia∏alnoÊci w wolontariacie. Uczniowie z Zielonej
z ogromnà ˝yczliwoÊcià i entuzjazmem przyj´li swoich starszych kolegów i kole˝anki, szybko nawiàzali
z nimi relacje, tak˝e na portalach spo∏ecznoÊciowych; z niecierpliwoÊcià oczekiwali kolejnych zaj´ç
i brali w nich aktywny udzia∏. ObecnoÊç goÊci z zagranicy by∏a dla nich
szansà do zastosowania w praktyce zdobytych umiej´tnoÊci j´zykowych. Podczas spotkaƒ aktywni byli tak˝e
uczniowie, którzy do tej
pory nie potrafili prze∏amaç l´ku przed porozumiewaniem si´ w j´zyku
angielskim. Pomocà
w realizacji projektu s∏u˝yli Rodzice, którzy zapewnili wolontariuszom zakwaterowanie
w swoich domach.

Ów niezwyk∏y tydzieƒ jest elementem szeregu
dzia∏aƒ, jakie podejmuje nasza szko∏a w celu zwi´kszenia kompetencji j´zykowych uczniów. Kolejne inicjatywy planowane na przysz∏y rok szkolny, takie jak
wspó∏praca ze szko∏à w∏oskà na platformie eTwinning czy wprowadzenie elementów dwuj´zycznoÊci
w gimnazjum, majà pomóc naszym uczniom nabyç
umiej´tnoÊci lingwistyczne, niezb´dne do odnalezienia si´ na wspó∏czesnym, tak dynamicznie zmieniajàcym si´ rynku pracy.
¸ukasz ˚ak

Konkurs plastyczny „Wiosenne drzewo” – rozstrzygni´ty
W kwietniu Przedszkole nr 259 zorganizowa∏o
konkurs plastyczny pt. „Wiosenne drzewo”. Wzi´∏y
w nim udzia∏ dzieci z przedszkoli nr 259, 260, 261
i 262. Celem uczestnictwa dzieci w konkursowych
zmaganiach by∏o: rozwijanie dzieci´cej wyobraêni
i aktywnoÊci twórczej, çwiczenie umiej´tnoÊci wykorzystania i ∏àczenia ze sobà ró˝nych technik plastycznych, zach´cenie do prowadzenia obserwacji
podczas zabaw i spacerów.
Wszystkie prace cechowa∏a niezwyk∏a pomys∏owoÊç i estetyka. W pracach wykorzystano ró˝norodne
techniki plastyczne oraz wiele ciekawych materia∏ów.

W dniu 14 maja br. Komisja Konkursowa w sk∏adzie: przewodniczàca Dorota ¸asisz – artysta plastyk, ceramik, pani Karolina Piórkowska, pani Anna
Florek, oceni∏a zg∏oszone prace. Nasi jurorzy mieli
du˝y problem z wy∏onieniem prac najlepszych, gdy˝
poziom wykonania i wysi∏ku w∏o˝onego przez dzieci w swoje dzie∏a by∏ zaskakujàcy.
W kategorii 3 lata:
• I miejsce zaj´∏a gr. „Rybki” z Przedszkola 261
„Pod D´bami”
• II miejsce zaj´∏a gr. „Krasnale” z Przedszkola 259
• III miejsce zaj´∏a gr. „Raki” z Przedszkola 262
W kategorii 4 lata:
• I miejsce zaj´∏a gr. „Pszczó∏ki”
z Przedszkola 262
• II miejsce zaj´∏a gr. „Misie”
z Przedszkola 261 „Pod D´bami”
• III miejsce zaj´∏a gr. „Motyle”
z Przedszkola 261 „Pod D´bami”
W kategorii 5 lat:
• I miejsce zaj´∏a gr. „Sowy”
z Przedszkola 260
• II miejsce zaj´∏a gr. „Motyle”
z Przedszkola 259
• III miejsce zaj´∏a gr. „Jagody”
z Przedszkola 261 „Pod D´bami”
Pozosta∏ym uczestnikom przyznano wyró˝nienia. Wszystkim dzieciom dzi´kujemy za udzia∏ w konkursie i serdecznie gratulujemy.
Aldona Kajkowska
Nella Makowiak
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Wystawa publikacji z Przedszkola nr 261 „Pod D´bami”
Serdecznie zapraszamy mieszkaƒców Weso∏ej na
wystaw´ ksià˝ek z naszego przedszkola w dniach
29.06–31.08.2015 r. do Biblioteki Publicznej przy
ulicy 1 Praskiego Pu∏ku 31.
Ksià˝ki te powsta∏y przy udziale rodziców i dzieci na przestrzeni ostatnich 2 lat. Tematyka ksià˝eczek nawiàzuje do przeprowadzonych w naszym
przedszkolu projektów edukacyjnych, np: „Owoco-

wy koszyk”, „Z warzywami w Przedszkolu pod d´bami”, „WartoÊci przedszkolaka”, „J´zyczkowe figle-migle d´bowego Skrzata”.
Publikacje sà ilustrowane przez dzieci i rodziców
oraz w ramach prowadzonych zaj´ç dodatkowych
„Zaczarowany o∏ówek”.
Justyna Filipiak
Przedszkole 261 „Pod D´bami”

Niezwyk∏a lekcja w SP nr 353!
13 maja w naszej szkole odby∏o si´ niezwyk∏e
spotkanie. Odwiedzili nas skoczkowie narciarscy
z Towarzystwa Sportowego „Wis∏a” z Zakopanego
oraz wybitny polski biegacz narciarski Józef ¸uszczek – mistrz Êwiata w biegu na 15 km z 1978 roku! Spotkanie ze sportowcami by∏o podsumowaniem akcji „Pij mleko!”.
Na samym poczàtku pan Józef powiedzia∏ kilka
s∏ów o sobie, swojej karierze i marzeniach. Okaza∏o
si´, ˝e nie od zawsze pragnà∏ byç biegaczem – wczeÊniej marzy∏ tylko o skokach. Sportowiec pokaza∏ nam
prezentacj´, na której zobaczyliÊmy migawki z jego
zwyci´skich zawodów, treningi oraz pokaênà kolekcj´
medali i pucharów – pan Józef przebieg∏ a˝ 150 tys.
kilometrów, czyli okrà˝y∏ Ziemi´ prawie cztery razy!
Póêniej wypowiedzia∏ si´ drugi z goÊci: ¸ukasz
Rutkowski – wielokrotny wicemistrz Polski juniorów, cz∏onek reprezentacji Polski. On równie˝ pokazywa∏ nam film o swojej drodze do sukcesu. Przy
najmilszych wspomnieniach skoczek uÊmiecha∏ si´
– widaç by∏o, ˝e naprawd´ to prze˝ywa∏.
„Jak jesteÊ w powietrzu, to nic innego si´ nie
chce robiç, tylko lataç, lataç i lataç” – powiedzia∏,
zapytany, jakie to uczucie.
Nast´pnie odby∏ si´ „trening” sportowców pod
okiem znakomitego trenera pana Jarzàbka. Polega∏

on na przewrotach w ty∏, w przód, saltach, a tak˝e symulacjach skoków z u˝yciem krzes∏a albo ma∏ego
wózka. Najm∏odszy cz∏onek TSW, ¸ukasz ¸ukaszczyk,
ma siedem lat, a jego ˝yciowy rekord w skokach narciarskich to 33 m. Swoje umiej´tnoÊci pokazywa∏ nam
tak˝e pan Karpiel, który uprawia kombinacj´ norweskà, czyli po∏àczenie skoków i biegów narciarskich.
Podczas spotkania pani wicedyrektor El˝bieta
Siemiƒska wr´czy∏a Magdzie Haraziƒskiej i Zuzi
¸aszczuk presti˝owà nagrod´ za zaj´cie II miejsca
w Otwartych Mistrzostwach w Szachach w Kategorii Dru˝ynowej Szko∏y Podstawowej klas IV–VI.
Na koniec klasami podchodziliÊmy do narciarzy,
którzy rozdawali nam swoje zdj´cia z autografami.
Bardzo mi si´ to spodoba∏o – w koƒcu nie codziennie dostaje si´ podpisy takiego dobrego sportowca,
jak Józef ¸uszczek albo ¸ukasz Rutkowski.
Uwa˝am, ˝e spotkanie z narciarzami by∏o dla
wielu uczniów niezapomnianym prze˝yciem. OsobiÊcie myÊl´, ˝e takie lekcje uczà wa˝nych rzeczy,
których nie znajdziemy w szkolnych podr´cznikach
– wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do celu, spe∏niania swoich marzeƒ oraz wiary w siebie.
Basia Hondzel
z klasy VIa Szko∏y Podstawowej nr 353
im. Wielkich Odkrywców w Warszawie

PIKNIK RODZINNY
MYÂL – BADAJ – ODKRYWAJ
Kiedy: 13 czerwca 2015,
godz. 10.00–14.00
Gdzie: Szko∏a Podstawowa nr
353 im. Wielkich Odkrywców,
ul. Cieplarniana 23, Warszawa

Pokaz musztry paradnej Kompanii
Reprezentacyjnej ● Strefa nauki
● Miasteczko bezpieczeƒstwa
● Êcianka wspinaczkowa ● b´bny ●
szermierka ● szachy ● pokaz sprz´tu
wojskowego (m.in. Hummer) ●
nartorolki terenowe ● judo ● aikido
WYST¢PY NA SCENIE:
10.00–10.10 – rozpocz´cie
10.10–10.20 – pokaz judo
10.20–10.30 – pokaz aikido
10.30–10.50 – wyst´p uczniów Spo∏ecznej
Szko∏y Muzycznej
10.50–10.55 – pokaz taƒca (grupa poczàtkujàca)
10.55–11.00 – pokaz szermierki
11.00–11.25 – piosenka angielska
11.25–11.30 – pokaz taƒca (grupa Êrednio
zaawansowana)
11.30–11.45 – aukcja
11.45–11.50 – pokaz taƒca (gr. zaawansowana)
11.50–12.15 – Szkolny Zespó∏ Muzyczny
12.15–12.30 – aukcja
12.30–12.45 – wyst´p dzieci z klasy 0b
12.45–13.00 – zumba
13.00–13.25 – Szkolny Zespó∏ Muzyczny
13.25–13.50 – pokaz musztry paradnej
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
13.50–14.00 – zakoƒczenie

WWW.SP353.PL
FB.COM/SP353

REKL AMA

KANCELARIA ADWOKACKA
SPRAWY CYWILNE:
✔
✔

spadkowe
gospodarcze

✔
✔

zasiedzenia
budownictwo

SPRAWY RODZINNE:
✔

rozwody

✔

opiekuƒcze

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

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

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

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

tel. 22 773 83 49
fax 22 773 83 69

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

www.geostar.waw.pl

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

PROTEZY • NAPRAWA
wielospecjalistyczny

GABINET DENTYSTYCZNY
dr Maria Dawyniak

&

Stomatolog Ogólny

dr n. med. Maciej Nowak
Periodontolog

tel.

662 822 340

Wesoła-Zielona, ul. Brata Alberta róg ul. Warszawskiej
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Moja przygoda z XIII Festiwalem
Piosenki Obcoj´zycznej

Jak co roku nasze Gimnazjum nr 119 organizuje festiwal muzyczny z okazji pierwszego
dnia wiosny. Tym razem soliÊci i zespo∏y wystàpili 20 marca. Poproszono mnie, abym napisa∏a subiektywnà relacj´ z pozycji wokalistki zwyci´skiego zespo∏u.
Cz´sto zdarza si´, ˝e ludzie przypadkowo zebrani tworzà ca∏kiem zgrane zespo∏y – tak w∏aÊnie by-

WieÊci z SP 173
Miniony miesiàc obfitowa∏ w ciekawe inicjatywy
i wydarzenia. Dru˝yna SP 173 znalaz∏a si´ w finale
pilota˝u „Wars i Sawa grajà w szachy”. Na zakoƒczenie pilota˝u w Wawerskim Centrum Kultury odby∏ si´ dzielnicowy turniej,
w którym wzi´∏o udzia∏ 54
uczniów z dzielnic Weso∏a
i Wawer. Maciek Kaczmarek
zajà∏ wysokie V miejsce
w klasyfikacji indywidualnej.
Nasza dru˝yna zdoby∏a
wspania∏e II miejsce! Ten wynik awansowa∏ nas do turnieju fina∏owego, w Pa∏acu
Kultury i Nauki w Warszawie.
Âwi´to Konstytucji 3 Maja
i Dzieƒ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodziliÊmy bardzo uroczyÊcie. Przybyli goÊcie: Krzysztof Kacprzak – Burmistrz Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, Proboszcz Krzysztof
Cyliƒski, Mariusz Oczkowski – Przewodniczàcy Rady Rodziców, Prezes ZWIÑZKU SYBIRAKÓW – Mie-
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∏o w naszym przypadku. JesteÊmy Death Quotient!
Miesiàc przed festiwalem uformowa∏ si´ pierwszy
sk∏ad – Maciej Michalski, Oskar Âwiderski, Gustaw
Nawrocki i Aleksandra Gajkowska. Nikt wczeÊniej
nie przypuszcza∏, ˝e w ostatnich klasach utworzy
si´ tyle ciekawych grup. Los chcia∏, a raczej nasza
Pani od muzyki, ˝eby dodaç do zespo∏u damski wokal, który stworzy lini´ melodycznà – tak powsta∏
ostateczny sk∏ad naszej rockowej przygody.
Cz´Êç szkolna festiwalu to dwa etapy – eliminacje i wyst´p fina∏owy. Laureaci kwalifikujà si´ do
koncertu podczas Dzielnicowego Konkursu Piosenki
Obcoj´zycznej. Tegoroczna edycja obfitowa∏a
w wiele Êwietnych, m∏odych talentów. Przyznawane by∏y wyró˝nienia, nagroda publicznoÊci oraz
miejsca na podium. MieliÊmy szcz´Êcie zostaç wy-

ró˝nionymi jako zespó∏ o charakterze rockowym,
zdobyç nagrod´ publicznoÊci i zajàç pierwsze miejsce w swojej kategorii.
Dla nas, czyli pi´ciu m∏odych znajomych, by∏a to
niezwyk∏a przygoda i bardzo dobra zabawa. JesteÊmy szcz´Êliwi, ˝e nasza praca i interpretacja utworu
„Sweet Dreams” nietuzinkowego artysty – Marylina
Mansona zosta∏a doceniona przez jury i publik´.
Gdyby ktoÊ jeszcze waha∏ si´, czy zg∏osiç si´ do
tego typu konkursu, radzimy – wi´cej odwagi! To
przygoda, którà ch´tnie b´dziecie wspominaç po
latach, a mo˝e spotka Was taka niespodzianka jak
nas. Nie dowiecie si´, jeÊli nie spróbujecie!

czys∏aw Pogodziƒski, Prezes Oddzia∏u Praga Po∏udnie Zwiàzku Sybiraków – Roman Burzyƒski oraz
Leon Zujko, Miros∏aw Pop∏awski, Jadwiga Mi∏kowska, Barbara Warszawska, Rodzice. Naszà
uroczystoÊç uÊwietni∏a wspania∏ym koncertem ORKIESTRA WOJSKOWA pod batutà majora Artura
Czereszewskiego. Wys∏uchaliÊmy wiàzanki pi´k-

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej, do
której uczniów przygotowa∏a pani Alicja Napiórkowska, nauczyciel historii, uzyskaliÊmy wspania∏e wyniki:
• II lokata w kraju, tytu∏ laureata – Zuzanna Kordula,
• III lokata w kraju, tytu∏ laureata – Arianna Konysz,
• V lokata w kraju, tytu∏ laureata – Zuzanna Jacyna,
• VII lokata w kraju, tytu∏ laureata – Klaudia KoÊmider,
• VIII lokata w kraju, tytu∏ laureata – Micha∏ Jezior.
W naszej szkole odby∏a si´ kolejna edycja Dzielnicowego Konkursu Ekologicznego „Przyroda Warszawy”. Trzeba by∏o wykazaç si´ wiedzà przyrodniczo-ekologicznà.
Dominika Krysiƒska, uczennica klasy III a, zaj´∏a
II miejsce w XII Mi´dzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla kl. III szkó∏ podstawowych m.st. Warszawy „Z ortografià za pan brat”.
15 maja w dworku Milusin w Sulejówku odby∏
si´ fina∏ konkursu historycznego „˚ycie, dzia∏alnoÊç
i twórczoÊç Józefa Pi∏sudskiego”, obj´ty honorowym
patronatem Mazowieckiego Kuratora OÊwiaty i Burmistrza Dzielnicy Rembertów. Zuzanna Kordula zaj´∏a w finale II miejsce, pokonujàc wielu uczestników
konkursu. GoÊciliÊmy laureatów konkursu pt. „Najciekawszy zawód na Êwiecie” obj´tego patronatem
Burmistrza Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy.
Dzi´kujemy za pomoc w zorganizowaniu konkursu i prac´ jurorów: Panu Jaros∏awowi Szmytkowskiemu z Wydzia∏u OÊwiaty, Kultury i Sportu
Dzielnicy Weso∏a oraz Pani El˝biecie Lipiec, instruktorce zaj´ç plastycznych z OÊrodka Kultury w Dzielnicy Weso∏a m.st. Warszawy, i Pani Miros∏awie Rutkowskiej, doradcy zawodowemu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Weso∏ej.

nych patriotycznych utworów. Po∏àczenie dzieci´cych wyst´pów z koncertem wojskowej orkiestry
zrobi∏o na s∏uchaczach ogromne wra˝enie i by∏o
powodem do wzruszeƒ i refleksji. Od 11 lat szko∏a wspó∏pracuje ze ZWIÑZKIEM SYBIRAKÓW.
W tym roku szkolnym
zorganizowaliÊmy II edycj´ konkursu OCALIå OD
ZAPOMNIENIA – SYBIRACY SÑ WÂRÓD NAS, który kolejny raz objà∏ patronatem Mazowiecki Kurator OÊwiaty. W ten
uroczysty dzieƒ nastàpi∏o
rozstrzygni´cie konkursu.
Z ràk Prezesa ZWIÑZKU
SYBIRAKÓW i Burmistrza
Dzielnicy Weso∏a m.st.
Warszawy wyró˝nienia
otrzyma∏y Maja Ptaszyƒska ze Szko∏y Podstawowej nr 279 w Warszawie
i Barbara Czerkawska
z Gimnazjum nr 128.

Katarzyna Olejnik
kl. IIIf

Zapraszamy serdecznie w dniu 5 czerwca
do naszej szko∏y na PIKNIK RODZINNY,
na którym b´dzie mo˝na oddaç krew.
TEGO DNIA, ODDAJÑC HONOROWO KREW,
B¢DZIE MO˚NA ZAREJESTROWAå SI¢ JAKO
KANDYDAT NA DAWC¢ SZPIKU KOSTNEGO.
http://www.rckik-warszawa.com.pl
Bernadetta Gierczycka, Lucyna Kryszyƒska
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PRYWATNY GABINET LEKARSKI

PRYWATNY GABINET REHABILITACJI

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

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.

SPECJALISTYCZNY GABINET

DERMATOLOGICZNY

Beata Pacałowska
Specjalista dermatolog i wenerolog, Lekarz medycyny estetycznej
G

Leczenie dorosłych i dzieci

G

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

G

Peelingi, mezoterapia, wypełniacze

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

AUTO NA GAZ
R

A

D

A

N

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

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

25

WESO¸A

V Przeglàd Piosenki Przedszkolnej „Na zdrowie”
Przedszkole nr 262 w tym roku po raz kolejny
zorganizowa∏o Przeglàd Piosenki Przedszkolnej.
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu by∏o zdrowie. Organizatorkami uroczystoÊci by∏y nauczycielki El˝bieta Karwowska i Magdalena Lewicka. Do przeglàdu zg∏osi∏y si´ dzieci wraz z opiekunami z Przedszkola nr 259, 260, 261 „Pod
D´bami” i Niepublicznego Przedszkola „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”.
Wyst´py dzieci by∏y oceniane przez jury w sk∏adzie: Julia Singalewicz-Sobczak – nauczycielka fortepianu w Spo∏ecznej Szkole Muzycznej w Warszawie-Weso∏ej i Tomasz Winiarski – wokalista i lider
zespo∏u MELTRAD w trzech kategoriach wieko-

Mali podró˝nicy
Wycieczki odgrywajà wa˝nà rol´ w procesie edukacji. Sà jednà z ciekawych form prowadzenia zaj´ç
wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu. S∏u˝à
one bezpoÊredniemu poznaniu rzeczywistoÊci i pozwalajà obserwowaç rzeczy, zjawiska, sytuacje w naturalnych warunkach. Uczestniczàc w wycieczce,
przedszkolaki podporzàdkowujà si´ ogólnie przyj´tym
zasadom, a tym samym przystosowujà si´ do przyj´tych norm wspó∏˝ycia spo∏ecznego, kszta∏tujàc swojà
postaw´ prospo∏ecznà. Wycieczki sà równie˝ doskona∏ym sposobem promocji zdrowego stylu ˝ycia.

przygotowane i pi´knie zaprezentowa∏y si´ na scenie. Dodatkowà atrakcjà przeglàdu by∏y wyst´py
uczniów ze Spo∏ecznej Szko∏y Muzycznej.
Zwyci´zcy:
• 3-latki: Hanna ˚bikowska z P262, Marcelina
Martyniak z NP „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
i Maja Pawilonis z P260
• 4-latki: Jacek Dobrzaƒski z P262
• 5-latki: Aleksandra Buda z P262 i Hanna Grzegorczyk z NP „KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”
Wszyscy uczestnicy przeglàdu otrzymali nagrody,
a przedszkola podzi´kowania.
wych: 3-, 4- i 5-latków. Wybór zwyci´zców nie by∏
∏atwy, poniewa˝ wszystkie dzieci by∏y doskonale

W Przedszkolu Niepublicznym „KubuÊ Puchatek
i Przyjaciele” sezon wycieczek plenerowych jest
w pe∏ni otwarty. Wyjazdy z dzieçmi sà wpisane
w ca∏oroczny kalendarz imprez przedszkolnych. Do
wszystkich wycieczek przygotowujemy si´ starannie, tak aby przynios∏y jak najwi´cej zadowolenia
naszym wychowankom i spe∏ni∏y wszystkie warunki bezpieczeƒstwa.
Nasze przedszkole organizuje wyjazdy w ró˝ne
miejsca: do teatru, do banku, do lasu, na farm´
dyƒ, do nadleÊnictwa, do muzeum (geologicznego,
etnograficznego), Filharmonii Narodowej, Centrum
Nauki Kopernik, na Stadion Narodowy i w wiele innych ciekawych miejsc.
W maju dwie najm∏odsze grupy, Tygryski
i S∏oneczka, odwiedzi∏y
gospodarstwo agroturystyczne „Na koƒcu
wsi”. Szcz´Êliwie pogoda nam dopisa∏a,
a pi´kno wiosennej zieleni podkreÊli∏o t´ wyjàtkowà por´ roku. Na
dzieci czeka∏o wiele
atrakcji, m.in. zwiedzanie minizoo, jazda konna, karmienie zwierzàt,
labirynt z belek s∏omy
oraz zabawy ruchowe
na ogromnej ∏àce. Do-

El˝bieta Karwowska

datkowo dzieci wzi´∏y udzia∏ w warsztatach plastycznych – lepieniu podkowy z gliny, którà ka˝dy
móg∏ zabraç do domu. MieliÊmy równie˝ do dyspozycji plac zabaw oraz specjalny tor do jazdy jeêdzikami. Atmosfera podczas wycieczki by∏a bardzo mi-

∏a, dzieci czu∏y si´ swobodnie i ch´tnie korzysta∏y
z proponowanych atrakcji. Do przedszkola wróciliÊmy zm´czeni, ale bardzo zadowoleni i pe∏ni wra˝eƒ. A ju˝ wkrótce wyje˝d˝amy do teatru!!
Jak si´ bawiliÊmy, mo˝na zobaczyç na stronie naszego przedszkola www.przedszkole.csd.pl. Do zobaczenia na nast´pnej wspania∏ej wycieczce!
Marzena Kowalczyk
Nauczyciel Przedszkola Niepublicznego
„KubuÊ Puchatek i Przyjaciele”

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
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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
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OG¸OSZENIA DROBNE

Z¸OTA RÑCZKA
503 150 991

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
◗ Wynajm´ na godziny sal´ konferencyjnà vis a vis
Urz´du Dzielnicy Weso∏a oraz placyk na sprzeda˝
truskawek. tel. 693-862-799, parzonka@op.pl.
◗ Korepetycje z MATEMATYKI – problem z matematykà dzwoƒ, du˝e doÊwiadczenie. Tel. 503759-762.
◗ PRACE DOMOWE, czytanie ze zrozumieniem,
przygotowanie do sprawdzianów, nadrobienie
zaleg∏oÊci w wakacje, w kl. 1–3. doÊwiadczona
nauczycielka 519 152 152.
◗ SPRZEDAM DOM W ZABUDOWIE BLIèNIACZEJ
– 1/2 BLIèNIAKA, Weso∏a Centrum. Bardzo dobra lokalizacja. 782 202 380.
◗ Firma sprzàtajàca – sprzàtanie biur, mieszkaƒ,
pranie tapicerki i dywanów. Rachunki. tel. 505
28 77 81 www.firmasprzatajaca-warszawa.pl
◗ Sprzedam wyposa˝enie warsztatu Êlusarskiego
+ piece, rega∏y, szafki. Konik Nowy. Tel. 501
155 756.

114

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

M O N TA ˚ :

SPRZĄTANIE, PRACE WYKOŃCZENIOWE,
PIELĘGNACJA ZIELENI

199

tel. 5O7 097 028

SPRZEDAM 1/2 BLIèNIAKA
NA DZIA¸CE 291 m2
+ DZIA¸KA 293 m2
STAN DEWELOPERSKI.

Tel. 608 48 36 50.

259

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

przy ognisku czy na wyjeêdzie JESZCZE
TEGO LATA! Szybka i skuteczna nauka
w mi∏ej atmosferze, wakacyjny repertuar :-)

„HORTUS”
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US¸UGI OGRODNICZE
tel. 691 260 269

Bez poÊredników
KUPI¢ SEGMENT
do zamieszkania w po∏udniowo-zachodniej cz´Êci Starej Mi∏osny.
Mieszkanka Starej Mi∏osny,
Ma∏gosia – tel. 505 513 597 257

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

Tel. 601 262 086.

8

MAL ARZ

KSI¢GOWOÂå – PE¸NY ZAKRES

Malowanie r´czne i agregatem malarskim,
g∏adzie gipsowe. Konkurencyjne ceny.
Solidny z doÊwiadczeniem, nie pijàcy.

Konkurencyjne ceny od 90 z∏.
Dojazd do klienta gratis!

Tel. 503-759-763.

503-759-762

14
8

I PORZÑDKOWE

23
4

3

US¸UGI OGRODOWE
504 090 950

Licencja Min.Fin. 43690/2010

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

www.dogadajciesie.pl

29

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

■

anteny TV i SAT
domofony

www.anteny-kamery.pl
196

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

DACHY

SPRZEDA˚, MONTA˚

501 14 14 40

GEODETA

UK¸ADANIE KOSTKI
BRUKOWEJ I GRANITOWEJ

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

TANIO, SOLIDNIE I Z GWARANCJÑ!

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

245

Liceum Ogólnokszta∏càce
Niepubliczne nr 27
Studium Policealne w Weso∏ej
Przyjmie m∏odzie˝ i doros∏ych

TWÓJ OGRÓD I DZIA¸K¢

Warszawa-Weso∏a, os. Stara Mi∏osna

504 090 950

Tel. 22 773 33 77

USŁUGI OGRODOWE
WYCINANIE
I PODCINANIE DRZEW

HYDRAULIK
– TANIO I SOLIDNIE –

506 173 607

160

MEBLE NA WYMIAR
kuchnie, szafy wn´kowe, z lustrami,
wolnostojàce, garderoby, zabudowy
wn´k, rega∏y, komody, inne...
13
4

SPRZÑTAMY
STRYCHY, PIWNICE,
GARA˚E
503 065 403

UPORZÑDKUJEMY

113

tel. 513 148 238

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

■

www.hortus.waw.pl

ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW
I WIOSENNE PRACE PORZĄDKOWE

Us∏ugi hydrauliczne

kamery CCTV
■ kontrola dost´pu

tel. 663-677-701

ZaGRAJ NA GITARZE

Tel. 695-622-848

■

13
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Og∏oszenia publikujemy po wczeÊniejszym op∏aceniu (gotówkà lub przelewem).
◗ RENOWACJA I MONTA˚ mebli, remonty, malowanie tel. 518-731-920; 508-351-322.
◗ J¢ZYK ROSYJSKI – skutecznie i sympatycznie z t∏umaczem i lektorem, ka˝dy poziom nauczania, t∏umaczenia, konsultacje. Weso∏a i on-line: tel. 504
69 79 18.
◗ WAKACJE Z ANGIELSKIM – indywidualne lekcje
dla dzieci i m∏odzie˝y WYKORZYSTAJ WAKACJE
W PE¸NI! + Profesjonalne t∏umaczenia ANGIELSKI – POLSKI – ANGIELSKI. Tel. 600 229 649.
◗ Uczciwa 33-letnia Ukrainka posiadajàca kart´
pobytu poszukuje pracy. Sprzàtanie, prasowanie,
mycie okien. Referencje. tel. 880 096 769.
◗ Pomoc i nauka w obs∏udze KOMPUTERA, INTERNETU i KOMÓRKI. Osoby starsze PROMOCJA!
Student. 533-404-404.
◗ J¢ZYK POLSKI – maturzyÊci, gimnazjaliÊci,
szóstoklasiÊci!!!! Przygotowanie do egzaminów,
uzupe∏nianie braków, pisanie, testy, lektury!!
NAUCZ¢ KA˚DEGO!! Weso∏a i on-line, tel. 22
7734 087.
◗ Dzia∏k´ pracowniczà 450 m2 w Wawrze odstàpi´, tel. 722 26 44 78.
◗ Wynajm´ dom wolnostojàcy w Starej Mi∏osnej
pow. 125 m, nowy, ∏adny, dobra lokalizacja, tani
w eksploatacji. tel. 604 148 258.

DAM PRAC¢
PRZY SPRZÑTANIU
I OGRODACH
519 693 492

25
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tel.
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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.
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+ ELEKTRYKA
+ SK¸ADANIE MEBLI

Tel. 660-769-211

36

DORABIANIE KLUCZY

˚∏obek i Przedszkole
Rodzinne

mieszkaniowych i samochodowych

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

ul. Trakt Brzeski 73 (bud. Biedronki)

Tel. 22 773 33 77

tel.: 692 905 352

115

czynne: wt-pt 1200-1900, sob 1000-1400

27
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WESO¸A

meble
Z DREWNA
oferujemy:

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

Zwalczamy:
KOMARY
PLUS
KWY
KARACZANY ....
www.stop-komarom.pl
tel.: 732 692 492
e-mail: biuro@stopkomarom.pl

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

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

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

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

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
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

Protetyka

Możliwość płatności kartą

www.klinikaelixir.pl
Jesteśmy na Facebooku – Klinika Dentystyczna Elixir

www.wiadomoscisasiedzkie.pl

WESO¸A

Licencja nr 51

WAKACJE NA

www.dom-kaszubski.pl

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

601 355 130

oddzwoni´

W NOWO WYBUDOWANYM
GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

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

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

(wieczorem)

marcin@dom-kaszubski.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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